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15 QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Fábula: O leão apaixonado  

Certa vez um leão se apaixonou pela filha de um lenhador e foi 

pedir a mão dela em casamento. O lenhador não ficou muito 

animado com a ideia de ver a filha com um marido perigoso 

daqueles e disse ao leão que era muita honra, mas muito 

obrigado, não queria. O leão se irritou; sentindo o perigo, o 

homem foi esperto e fingiu que concordava:  

- É uma honra, meu senhor. Mas que dentões o senhor tem! 

Que garras compridas! Qualquer moça ia ficar com medo. Se o 

senhor quer casar com minha filha, vai ter que arrancar os 

dentes e cortar as garras.  

O leão apaixonado foi correndo fazer o que o outro tinha 

mandado; depois voltou à casa do pai da moça e repetiu seu 

pedido de casamento. Mas o lenhador, que já não sentia medo 

daquele leão manso e desarmado, pegou um pau e tocou o leão 

para fora de sua casa.  

Moral: Quem perde a cabeça por amor sempre acaba mal.  

 

01. A fábula de Esopo: 

 

A. Não trata de nenhum tema específico. 

B. Pretende mostrar a estratificação social. 

C. Se utiliza de animais para denunciar o preconceito. 

D. Trata uma história de amor impossível. 

E. Denuncia a condição da mulher em nossa sociedade. 

 

02. A fábula começa apresentando o leão e logo nos vêm à 

mente todas as características tradicionalmente atribuídas ao 

animal. Ao final da narrativa, porém, percebemos que o leão 

foi: 

 

A. Submisso 

B. Corajoso 

C. Cruel 

D. Justo 

E. Insano 

 

03. Aponte a alternativa que contém uma característica 

pertinente ao texto: 

 

A. O tempo e o espaço em que os fatos se dão estão bem 

definidos. 

B. É uma narrativa curta, por isso não apresenta os 

elementos básicos da narrativa. 

C. Título insignificante para a trama. 

D. Encerra em si uma linguagem simples, pois dirige-se 

ao povo. 

E. Personagens são apenas animais que apresentam 

comportamento humano. 

 

04. Considere as três afirmações abaixo acerca do texto lido: 

 

I. Apesar de tratar-se de uma narrativa é possível que 

consideremos algumas passagens argumentativas.  

II. Apresenta uma situação problemática, ou seja, existe 

um conflito.  

III. É narrado em 3ª pessoa. 

 

Diante da análise acima, podemos afirmar que: 

 

A. I e II estão corretas. 

B. Apenas III está correta. 

C. I, II e III estão corretas. 

D. Apenas I está correta. 

E. I e III estão corretas. 

 

05. O texto está repleto de adjetivos. Qual o papel fundamental 

deles na fábula? 

 

A. Caracterizar os personagens e a partir disso permear as 

ações sendo determinantes para o conflito e o desfecho 

da narrativa. 

B. Construir o próprio sentido do texto, sem adjetivos 

para sustentar a fábula, ela não se realiza como gênero 

textual. 

C. Nenhum, pois os adjetivos formam uma classe 

gramatical meramente alegórica. 

D. Mostrar a constância nas atitudes e pensamentos das 

personagens, fluindo para um desfecho claro e 

previsível. 

E. Acompanhar as mudanças no caráter do lenhador 

como personagem dotada de real humanidade. 

 

06. A narrativa traz verbos no pretérito perfeito como ‗fingiu‘ e 

‗voltou‘. O que a escolha desse tempo denota? 

 

A. Ações passadas, narrador descrevendo como os fatos 

iam prosseguindo. 

B. Ações iniciadas no passado, narrador prolongando o 

fato ocorrido. 

C. Ações passadas, ação ocorrendo até o momento da 

fala. 

D. Ações acabadas, distanciamento do narrador. 

E. Ações com valor de passado, narrador não conhece 

todas as nuances da história. 

 

07. Em ―mas que dentões o senhor tem!‖ A palavra sublinhada: 

 

A. Tem valor de contraste. 

B. Tem a função de realce. 

C. Dá a ideia de conformidade. 

D. Introduz uma hipérbole. 

E. É um aposto. 

 

08. ‗Se o senhor quer casar com minha filha, vai ter que 

arrancar os dentes e cortar as garras.‘ Em relação ao valor 

semântico da conjunção sublinhada: 

 

A. É de concessão 

B. É de adição 

C. É de contraste 

D. É de alternância 

E. É de condição 
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09. Em qual das alternativas NÃO houve erro no emprego da 

vírgula? 

 

A. O ministro das Comunicações Paulo Bernardo, disse 

que a melhoria da qualidade do serviço de telefonia 

móvel ainda vai demorar a ser percebida pelos 

usuários. 

B. "Os problemas, levarão meses para serem 

solucionados e nós não temos a pretensão de proibir as 

vendas durante esse tempo todo", afirmou. 

C. Segundo ele, o governo espera que as companhias 

apresentem um plano com "início meio e fim" para a 

Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) 

indicando as medidas que tomarão, para satisfazer o 

usuário. 

D. "Não temos expectativa de que rapidamente vamos 

resolver todos os nossos problemas. Mas é possível 

apontar soluções, os caminhos, assumir compromissos 

públicos e a partir daí executar um plano", completou. 

E. Na tarde desta quarta-feira (25) o ministro recebeu o 

presidente-executivo do, Grupo Telecom Itália, Franco 

Bernabè, para conversar sobre a estratégia da empresa, 

dona da TIM, de solucionar o problema. 

 

Capitulação 

 

Delivery 

Até para telepizza 

É um exagero. 

Há quem negue? 

Um povo com vergonha 

Da própria língua. 

Já está entregue. 

            Luís Fernando Veríssimo 

 

10. Qual a relação entre o título do poema e o texto? 

 

A. O estrangeirismo é mais um capítulo na série de 

situações em que o povo demonstra envergonhar-se da 

língua portuguesa. 

B. O povo rendeu-se aos estrangeirismos por vergonha da 

própria língua. 

C. Como significa ‗exagero‘, o título é uma resumo do 

tema do texto. 

D. Na verdade, o texto fala mais sobre entrega do que 

sobre capitulação. 

E. O hábito de não só usar os estrangeirismos, como 

também de grafá-los em letra maiúsculas. 

 

11. ‗Há quem negue?‘ De acordo com as normas gramaticais o 

verbo ‗haver‘ na frase: 

 

A. É impessoal, por isso o sujeito está explícito. 

B. É impessoal, pois tem o sentido de ‗existir‘. 

C. Verbo na terceira pessoal do singular, unipessoal. 

D. Empregado na terceira pessoa sem seguir nenhum 

tempo verbal. 

E. É um verbo auxiliar. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. No último quadrinho o emprego do pronome oblíquo 

obedece a qual regra? 

 

A. Não se iniciam frases com pronome oblíquo. 

B. Frases com orações reduzidas de gerúndio, ocorre a 

ênclise. 

C. A ênclise deve ser empregada nas orações imperativas 

afirmativas. 

D. O infinitivo não está flexionado. 

E. O verbo é precedido por uma conjunção subordinativa. 

 

Um grupo de juízes eleitorais está usando a nova Lei de 

Acesso à Informação para obrigar candidatos a divulgar, antes 

mesmo das eleições, quem são os doadores de suas campanhas. 

Atualmente, a legislação eleitoral permite que os nomes 

sejam fornecidos aos tribunais eleitorais depois do pleito. 

Pelo menos três atos normativos que usaram a lei como 

base foram baixados por juízes do Maranhão e de Mato Grosso. 

O último foi da Justiça Eleitoral em Poconé (100 km de 

Cuiabá), que determinou nesta terça-feira (24) que os 65 

candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador no município 

informem quem são os doadores e quanto dinheiro entrou nas 

campanhas. 

Há duas semanas, um outro juiz também determinou a 

mesma medida para os candidatos de Cáceres, no sul de Mato 

Grosso. 

De acordo com os atos, os dados deverão ser informados 

no envio de cada prestação de contas parcial aos tribunais 

regionais eleitorais locais, no início de agosto e de novo em 

setembro, e não depois de outubro, como é previsto na 

legislação. 

Os candidatos que não quiserem fornecer os dados podem 

entrar com mandados de segurança na Justiça local. 

 

13. Que outra palavra abaixo é acentuada pela mesma regra que 

‗juízes‘? 

 

A. raínhas 

B. baú 

C. ônibus 

D. ministério 

E. útil 

 

14. Os candidatos que não quiserem fornecer os dados podem 

entrar com mandados de segurança na Justiça local. O termo 

sublinhado tem a função de: 

 

A. Universalizar o vocábulo ‗dados‘. 

B. Especificar o termo ‗dados‘. 

C. Explicitar uma ideia contida no verbo ‗fornecer‘. 

D. Indicar uma pausa entre ‗candidato‘ e ‗mandados‘. 

E. Restringir o sentido da palavra ‗candidato‘. 
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15. ‗divulgar, antes mesmo das eleições, quem são os doadores 

de suas campanhas.‘. O termo sublinhado é classificado como: 

A. Vocativo. 

B. Adjunto adverbial. 

C. Aposto. 

D. Objeto direto preposicionado. 

E. Objeto direto. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS  
16. As tácticas administrativas podem ser divididas em 

competitivas e integrativas. Estratégias negociais são as 

intenções mais gerais das tácticas. As principais são, EXCETO: 

 

A. Usar padrões específicos de ofertas. 

B. Aliciar o opositor com a sua proposta. 

C. Transformar uma situação negativa em positiva. 

D. Obter um acordo final perto do ponto de resistência do 

opositor. 

E. Induzir o seu opositor a baixar o ponto de Resistência. 

  

17. Dos sistemas organizacionais, ―Compreende um conjunto 

de valores e de intenções determinados pela organização e pela 

sociedade. Este subsistema é muito importante devido à sua 

ligação com o meio, o que leva a que tenha uma visão global da 

organização‖. 

 

A. Subsistema Cultural  

B. Subsistema Tecnocognitivo  

C. Subsistema Estrutural 

D. Subsistema Relacional  

E. Subsistema de Gestão 

 

18. São vantagens da Tomada de Decisão em Grupo, EXCETO: 

 

A. O grupo possui mais informações e conhecimentos 

que a maior parte dos seus membros. 

B. O grupo pode propor um maior número de ideias e de 

abordagens para resolver um problema. 

C. A participação no processo de solução do problema 

facilita a aceitação da solução. 

D. Uma implicação direta permite uma melhor 

compreensão da decisão. 

E. A pressão social reduz os descontos e traz a 

conformidade. 

   

19. ―É uma metodologia de elaboração de estudos comparativos 

sobre o desempenho das empresas nos seus  diferentes níveis 

tecnológico, organizacional, comportamental  e estratégico, 

aplicando-se também nas organizações do Estado  e da 

sociedade civil com o objectivo de identificar as melhores  

práticas para depois as ensaiar, ajustar e implementar de forma  

criativa e inovadora‖. 

 

Esta é a definição de: 

 

A. Benchmarking 

B. Empowerment 

C. Capital de Risco 

D. Outsourcing 

E. Downsizing 

 

20. A burocracia, segundo Weber (1947) apud Chiavenato 

(2003), tem as seguintes características, EXCETO: 

 

A. Caráter legal das normas e regulamentos – é baseada 

em legislação própria e previamente estabelecida e 

possui caráter legal porque confere às pessoas 

nomeadas em cargos, poder de coação sobre os 

subordinados. 

B. Caráter formal das comunicações – na burocracia, as 

comunicações regras e decisões, são escritas, criando a 

formalidade com o preenchimento de formulários e a 

rotina que advém desse procedimento. 

C. Caráter racional e divisão do trabalho – a divisão do 

trabalho é sistemática e adequada aos objetivos 

pretendidos de máxima eficiência com cada 

funcionário e sua respectiva função, com suas 

atribuições e responsabilidades. 

D. Impessoalidade nas relações profissionais – a 

distribuição das atividades é feita em termos de 

pessoas envolvidas e não de cargos e funções. 

E. Hierarquia da autoridade – segundo o princípio da 

hierarquia, cada cargo inferior deve estar sob o 

controle e supervisão de um posto superior. 

 

21. Nas Estruturas Organizacionais, são vantagens da estrutura 

informal, EXCETO: 

 

A. Proporciona maior rapidez no processo. 

B. Complementa a estrutura formal. 

C. Reduz a carga de comunicação dos chefes. 

D. Motiva e integra as pessoas na empresa. 

E. Diminui a possibilidade de atritos entre pessoas. 

 

22. Na Estrutura Organizacional, o Sistema de autoridade é 

constituído por, EXCETO: 

 

A. Amplitude administrativa ou de controle. 

B. Departamentalização. 

C. Níveis hierárquicos. 

D. Delegação. 

E. Centralização/descentralização. 

 

23. Pierre Du Pont e Alfred Sloan criaram as bases para a 

administração das grandes corporações que dominam o mundo 

a partir do século XX. São características da estrutura 

organizacional de Pierre Du Pont, EXCETO: 

 

A. Planejamento financeiro. 

B. Administração por Objetivos. 

C. Análise de retorno sobre o investimento. 

D. Políticas organizacionais. 

E. Práticas de desenvolvimento de executivos. 

 

24. Os Sistemas Organizacionais de organizações baseadas em 

projetos possui as seguintes características, EXCETO: 

 

A. São estruturados por funções.  

B. Existem vários projetos com gerentes e staff próprios. 
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C. Projetos grandes funcionam como entidades 

totalmente autônomas. 

D. Projetos menores podem compartilhar um pool de 

recursos de infraestrutura. 

E. Renda vem da execução de projetos para outras 

organizações. 

 

25. São Cinco Variáveis Básicas na Teoria Geral da 

Administração (TGA), EXCETO: 

 

A. Tarefas 

B. Estruturas 

C. Relações empresariais 

D. Tecnologia 

E. Ambiente 

 

26. São características do orçamento Tradicional comparado ao 

programa, EXCETO: 

 

A. Atribui recursos para o cumprimento de determinados 

objetivos e metas; e não para um conjunto de compras 

e pagamentos. 

B. Distribui recursos segundo os objetos de gasto 

(pessoal, material de consumo, etc.). 

C. Força os diferentes setores públicos a pressionarem a 

Administração superior em busca de maiores recursos. 

D. Conduz os responsáveis superiores a procederem a 

cortes indiscriminados no montante dos recursos 

solicitados, no intuito de adequar a despesa à 

estimativa de receita ou a superestimarem as receitas, 

para atender às pressões nas despesas. 

E. Não incentiva a busca da economicidade por parte do 

administrador, já que não possui mecanismos de 

controle de custos dos produtos oferecidos. 

 

27. A gestão de processos é uma série de atividades 

relacionadas que são desempenhadas para alcançar um 

resultado desejado. Os componentes de um processo NÃO 

incluem: 

 

A. Cliente claramente definido. 

B. Objetivos específicos. 

C. Atividades numa seqüência lógica. 

D. Entradas e saídas definidas. 

E. Responsabilidade por etapas. 

 

28. São Benefícios do BPM - Gestão de Processos de Negócios 

(Business Process Management), EXCETO: 

 

A. Visibilidade - controle e transparência do processo de 

negócio, permitindo a análise de um processo através 

de dados históricos ou de sua monitoração em tempo 

real. 

B. Maior agilidade processos e tecnologias mais 

gerenciáveis e flexíveis, permitindo rápida adaptação 

às demandas de mercado. 

C. Padronização - garantia de execução consistente do 

processo através de uma definição clara do que deve 

ser feito, como, quando e por quem. 

D. Compliance - atendimento aos níveis de serviços, às 

regulamentações e políticas externas através do 

gerenciamento efetivo da execução dos processos. 

E. Redução de custos - gestão efetiva dos processos, 

proporcionando meios para redução de retrabalho e 

gastos com materiais. 

 

29. Sink e Tuttle (1993), após trabalharem por muito tempo 

com organizações excelentes que buscavam se tornar 

organizações do futuro, por meio do projeto, desenvolvimento e 

implantação de esforços de gerenciamento da produtividade e 

qualidade, definiram a gestão do desempenho como sendo, 

EXCETO: 

 

A. Criar visões do estado futuro que se almeja. 

B. Planejar — avaliar o estado em que a organização se 

encontra no momento, no que diz respeito à visão, 

criar estratégias para a obtenção do estado futuro 

almejado e reunir forças de modo a caminhar rumo a 

essa visão. 

C. Projetar, desenvolver e implantar eficazmente 

intervenções específicas de melhoria que tenham alta 

probabilidade de fazer caminhar rumo ao estado futuro 

almejado, principalmente em termos de níveis de 

desempenho. 

D. Projetar, reprojetar, desenvolver e implantar sistemas 

de medição e avaliação que informarão se a caminhada 

segue na direção pretendida e o quão bem ela se 

desenrola. 

E. Analisar estatisticamente os processos de produção e 

de serviços. 

 

30. As estratégias interorganizacionais estudadas pelos 

estruturalistas, e que constituem numa das bases do 

planejamento estratégico, são de competição e coopção 

competitiva. Dentre a primeira estão, EXCETO: 

 

A. Analítica estratégia dupla 

B. Ofensiva 

C. Defensiva 

D. Reativa 

E. Negociação 

 

31. ―Compreende os gastos que teve com a produção de um 

determinado período, desconsiderando os materiais, pois mede 

o esforço despendido pela empresa para fabricação dos 

produtos‖. 

 

A. Custo Primário 

B. Custo de Transformação 

C. Custo de Produção do Período 

D. Custo da Produção Acabada no Período 

E. Custo de Produção 

 

32. ―Nesta Liderança o líder é focado apenas nas tarefas. O 

líder toma decisões individuais, desconsiderando a opinião dos 

liderados. O líder é quem ordena, impõe sua vontade, 

centralizando todas as decisões‖.  

 

A. Liderança autocrática 

B. Liderança democrática 
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C. Liderança Paternalista 

D. Liderança democrática 

E. Liderança Situacional 

 

33. Referente ao ABC (Activity-Based Costing) é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. ABC é um sistema de custos com finalidade 

estratégica que permite aos altos executivos avaliar 

produtos, clientes e rentabilidade de unidades de 

negócio atribuindo custos com base no uso dos 

recursos de toda a empresa; permite também medir os 

custos de atividades e processos e avaliar o uso de 

capacidade. 

B. Por ser uma ferramenta estratégica, o sistema ABC 

utiliza os custos padrão dos recursos como dados de 

entrada e não os custos histórico ou real.  

C. A frequência de atualização dos dados deve ser 

periódica (trimestral, semestral ou anual) ou quando 

ocorram mudanças permanentes nos custos dos 

recursos ou dos outros elementos da empresa. 

D. O ABC direciona os custos dos recursos para 

atividades e das atividades para os produtos que as 

utilizam durante a sua produção.  

E. O ABC, por utilizar os custos não controláveis no 

custeio dos objetos de custos, deve ser utilizado 

apenas para as decisões de curto-prazo. 

 

34. O método de pontos no Plano de Cargos e Salários possui 

as seguintes etapas, EXCETO: 

 

A. Descrição de cargo e divisão em planos 

B. Criação dos cargos 

C. Pesquisa salarial 

D. Política salarial 

E. Implantação 

 

35. O Ciclo Orçamentário, que é a sequência das etapas 

desenvolvidas pelo processo orçamentário, consubstancia-se 

nas seguintes fases, EXCETO: 

 

A. Da elaboração 

B. Do estudo 

C. Da aprovação 

D. Da execução 

E. Da participação 

 

36. ―É aquele firmado entre a empresa e um conjunto de 

empregados, representados por um chefe, de modo que o 

empregador não tem sobre os trabalhadores do grupo os 

mesmos direitos que teria sobre cada indivíduo (no caso de 

contrato individual), diminuindo, assim, a responsabilidade da 

empresa; é forma contratual não prevista expressamente na 

legislação trabalhista brasileira, mas aceita pela doutrina e pela 

jurisprudência‖. 

 

Esta é a definição de: 

 

A. Contrato de trabalho coletivo. 

B. Contrato de trabalho de equipe. 

C. Contrato de trabalho e contrato de sociedade. 

D. Contrato de trabalho e contrato de empreitada. 

E. Contrato de trabalho e contrato de mandato. 

 

37. Os contratos administrativos têm várias peculiaridades. De 

forma resumida, suas principais características são, EXCETO: 

 

A. Consensualidade: os contratos administrativos são atos 

bilaterais, pois dependem de um acordo entre as 

partes. 

B. Onerosidade: o contratado recebe um pagamento na 

forma convencionada. 

C. Comutatividade: as prestações das partes são 

equivalentes entre si. 

D. Procedimento legal – sempre há necessidade de 

licitação prévia. 

E. Natureza intuitu personae (personalíssimo), ou seja, o 

contrato é feito em razão das condições pessoais do 

contratado, verificadas na licitação. 

 

38. Na estrutura organizacional, a descentralização é a menor 

concentração do poder decisório na alta administração da 

empresa, sendo, portanto, mais distribuído por seus diversos 

níveis hierárquicos. Estão entre suas características, EXCETO: 

A. É ligada ao cargo. 

B. Geralmente atinge vários níveis hierárquicos. 

C. Caráter formal. 

D. Menos pessoal. 

E. Pouco estável no tempo. 

39. Nas teorias administrativas, existe a abordagem de sistemas 

que é um conjunto de partes que formam um todo unitário ou 

complexo. São características destes sistemas, EXCETO: 

 

A. Elementos 

B. Informalidade 

C. Relação entre elementos 

D. Objetivo comum 

E. Meio ambiente 

 

40. Existem dois conceitos que facilitam o entendimento da 

empresa como sistema aberto e sua integração com o ambiente. 

O que ―Mostra o empenho dos sistemas em se organizarem 

para a sobrevivência, por meio de maior ordenação‖ é 

denominado: 

 

A. Entropia Negativa 

B. Entropia Positiva 

C. Equifinalidade 

D. Adaptação 

E. Retroalimentação do Sistema 

 

 

 

 




