
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA SANTA 

 
CONCURSO PÚBLICO - Edital 001/2012 

 
 

AGENTE ADMINISTRATIVO 
Código 801 

 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO. 
Elas fazem parte da sua prova. 

Este caderno contém a Prova Objetiva abrangendo conteúdos de Língua Portuguesa, 
Conhecimentos Gerais/Legislação e Conhecimentos Específicos.  

 

Ao receber a Folha de Respostas: 

 confira seu nome, número de inscrição e cargo de opção; 

 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 
                                           A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada. 
                                           CUIDE BEM DELA, ELA É A SUA PROVA. 

 

 

ATENÇÃO – Nos termos do Edital 001/2012, “poderá, [...] ser eliminado o candidato que: 

 [...] portar arma(s) no local de realização das provas [...]; 

 portar, mesmo que desligados, [...] quaisquer equipamentos eletrônicos [...] ou instrumentos de 
comunicação [...] telefone celular [...] entre outros, ou deles fizer uso;  

 [...] deixar de atender as normas contidas no Caderno de questões da Prova Objetiva e na Folha 
de Respostas da Prova Objetiva [...];  

  [...] deixar de entregar a Folha de Respostas da Prova Objetiva, findo o prazo limite para 
realização das provas” (subitem 9.1.29 alíneas “d”, “e”, “g” e “i”). 

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA - QUATRO HORAS. 

 

 

 

 

Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas: 

 use apenas caneta esferográfica azul ou preta; 

 preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra 
correspondente à resposta solicitada em cada questão; 

 assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta 
não será computada se houver marcação de mais de uma 
alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas. 

       A       B        C       D  

01 
 
 

02 
 
 

03 
 
 

04 
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A T E N Ç Ã O 

 
 

Senhor(a) Candidato(a), 
  

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno 

contém, ao todo, 40 (quarenta) questões objetivas, cada 

uma constituída de 4 (quatro) alternativas, assim 

distribuídas: 15 (quinze) questões de Língua 

Portuguesa, 10 (dez) questões de Conhecimentos 

Gerais/Legislação e 15 (quinze) questões de 

Conhecimentos Específicos, todas perfeitamente 

legíveis. 

 
Identificando algum problema, informe-o imediatamente ao 

aplicador de provas para que ele tome as providências 

necessárias. 

 
Caso V.Sª não observe essa recomendação, não lhe 

caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores. 
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Língua Portuguesa 

 

O BRASIL DEPOIS DOS 60 

 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
25 
 

Segundo as estatísticas, até o início do século passado, um brasileiro que 
chegasse aos 40 anos tinha menos de uma década de vida pela frente. Hoje, é 
provável que um brasileiro com 40 anos viverá, pelo menos, mais trinta. A população 
brasileira com mais de 65 anos representava menos de 3% do conjunto de 
habitantes em 1960. Atualmente, tal população passa de 5%. Estima-se que em um 
futuro breve, os idosos formarão um grupo mais populoso que o de crianças. Vê-se 
que o país jovem já não está tão jovem assim. E o Brasil vem se preparando de 
forma adequada para enfrentar essa transformação?  

[...] 
O amadurecimento da sociedade produziu mudanças significativas ao redor 

do mundo. A mais direta delas é a maneira como as pessoas lidam com o dinheiro. 
Os indicadores mostram que nunca se poupou tanto quanto agora, como forma de 
garantir uma velhice mais bem assistida. Outra modificação importante que 
independe de fronteiras se deu na indústria farmacêutica. Os laboratórios passaram 
a destinar mais recursos a pesquisas sobre drogas contra doenças típicas da 
velhice, como o mal de Alzheimer. Essas são as notícias positivas. 

Ocorre, no entanto, que, com o esticamento da terceira idade, há uma falsa 
boa notícia que, mais cedo ou mais tarde, revelará sua face negativa. Ela diz 
respeito ao equilíbrio das contas da Previdência. Até a década de 60, para cada 
brasileiro aposentado havia outros oito trabalhando, ou seja, oito contribuíam para 
que um se beneficiasse. Hoje, a relação é de dois para um. Muita gente acha que 
esse equilíbrio é algo distante do cotidiano das pessoas – coisa de burocrata!,  
dizem - , mas ele não deve ser visto dessa forma. Para compensar o rombo, em 
vários países, as pessoas estão sendo obrigadas a adiar a aposentadoria. Nos 
Estados Unidos, o projeto é fazer o cidadão trabalhar até os 67 anos. No Japão, 
para equilibrar as contas da Previdência, a idade mínima exigida para a 
aposentadoria saltou de 60 para 65. No Brasil, essa discussão vem sendo 
empurrada com a barriga. Adivinhe quem vai pagar a conta mais tarde.  

 
VEJA ESPECIAL, São Paulo, jun. 2004. (Texto adaptado) 
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Questão 1 

Considerando o conteúdo do texto e, em especial, o título deste, é CORRETO afirmar que 
ambos se referem, sobretudo, 
 
A) à  equivalência entre o tempo de contribuição e os gastos com os benefícios dos 

trabalhadores,  com relação à idade ideal para aposentadoria, em todos os países. 

B) às grandes mudanças sociais ocorridas em nosso País e à poupança financeira feita 
pelos idosos brasileiros, nos anos 60. 

C) ao aumento da sobrevida da população e aos gastos previdenciários com os 
benefícios da aposentadoria dos trabalhadores no Brasil da década de 60. 

D) às consequências do envelhecimento da população e à aposentadoria precoce, 
fatores causadores do desequilíbrio das contas da Previdência, no Brasil. 

 

 

Questão 2 

Considerando as informações contidas no 1º parágrafo do texto, é CORRETO afirmar 
que, 
 
A) após os anos 60, o povo brasileiro passou a ter vida mais longa e, por isso, a maioria 

dos brasileiros vive mais de 65 anos. 

B) até o início do século XX, a expectativa de vida da população brasileira ultrapassava a 
faixa etária dos 50 anos. 

C) no início do século XXI, a expectativa de vida do brasileiro pode ultrapassar a faixa 
etária dos 70 anos. 

D) num futuro próximo, a população de brasileiros idosos será maior que a de 
adolescentes. 

 
 

Questão 3 

Com base nas ideias apresentadas no 2º parágrafo, é CORRETO afirmar que 
 
A) a sociedade brasileira vem se preparando de forma positiva, ao longo dos anos, para 

ter uma velhice tranquila.  

B) as pessoas mais velhas costumam ter muita dificuldade para lidar com dinheiro e 
doenças próprias da velhice. 

C) o aumento da expectativa de vida da população mundial trouxe importantes 
transformações, nos âmbitos comportamental e científico, em vários lugares do 
mundo. 

D) os hábitos mais comuns, entre os idosos, para garantir uma velhice tranquila, são 
poupar dinheiro e cuidar da saúde. 
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Questão 4 

Com base nas informações apresentadas no 3º parágrafo, é CORRETO afirmar que 
 
A) aumentar o tempo de vida laborativa do cidadão, adiando sua aposentadoria, é 

recurso comum em vários países do mundo, dentre eles Estados Unidos e Japão,para 
equilibrar as contas da Previdência. 

B) chegar à terceira idade é um problema mundial, e tal condição interfere na vida 
profissional e social dos trabalhadores brasileiros e estrangeiros. 

C) discutir a respeito do atual déficit financeiro da Previdência, o qual será pago, quem 
sabe, por futuros trabalhadores, é preocupação constante dos políticos brasileiros. 

D) trabalhar, após os 60 anos de vida, faz bem às pessoas, pois isso traz equilíbrio e 
benefícios à sua saúde e, também à sua vida social e profissional. 

 
 

 

Questão 5 

Com base no texto, assinale a alternativa em que a expressão destacada na frase está 
corretamente interpretada entre colchetes. 
 
A)  “[...] é a maneira como as pessoas lidam com o dinheiro.” (linha 11) [LUCRAM]  

B) “Estima-se que, em um futuro breve, [...]”. (linhas 5-6) [SABE-SE] 

C) “Outra modificação importante [...] se deu na indústria farmacêutica.” (linhas 13-14) 
[OCORREU] 

D) “Para compensar o rombo, [...].” (linha 23) [FURO] 
 
 

 

Questão 6 

Considerando a colocação pronominal nas seguintes frases, assinale a alternativa em 
cuja frase o advérbio destacado exige a próclise do pronome se. 
 
A) “E o Brasil vem se preparando de forma adequada [...].” (linhas 7-8) 

B) “[...] que independe de fronteiras se deu na indústria farmacêutica.” (linhas 13-14) 

C) “[...] que nunca se poupou tanto quanto agora [...].” (linha 12) 

D) “[...] para que um se beneficiasse.” (linhas 20-21.) 
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Questão 7 

Com base no texto, assinale a alternativa em cuja frase está presente a ideia destacada 
entre colchetes. 
 
A) “Muita gente acha que esse equilíbrio é algo distante do cotidiano das pessoas, [...] 

mas ele não deve ser visto dessa forma.” (linhas 21-23) [OPOSIÇÃO] 

B) “Os indicadores mostram que nunca se poupou tanto dinheiro quanto agora, [...]”  
(linha 12) [CONCESSÃO] 

C) “[...] ou seja, oito contribuíam para que um se beneficiasse.” (linhas 20-21) 
[ALTERNÂNCIA] 

D) “Para compensar o rombo, em vários países, as pessoas estão sendo obrigadas a 
adiar a aposentadoria.” (linhas 23-24) [CONSEQUÊNCIA] 

 
 

 

Questão 8 

Com base no texto, assinale a alternativa em cuja frase o autor NÃO usou recursos de 
linguagem figurada. 
 
A) “Essas são as notícias positivas.” (linha 16)  

B) “No Brasil, essa discussão vem sendo empurrada com a barriga.” (linhas 27-28) 

C) “Para compensar o rombo, [...].” (linha 23) 

D) “Ocorre, no entanto, que, com o esticamento da terceira idade, [...].” (linha 17) 

 
 

 

Questão 9 

“Outra modificação importante que independe de fronteiras se deu na indústria 
farmacêutica.” (linhas 13-14) 
 
Considerando os termos sintáticos destacados nessa frase, é CORRETO afirmar que, 
nela, exercem, respectivamente, as funções de 
 
A) adjunto adnominal, objeto indireto e adjunto adverbial. 

B) adjunto adverbial, complemento nominal e objeto indireto. 

C) adjunto adnominal, adjunto adverbial e objeto indireto. 

D) adjunto adverbial, objeto indireto e complemento nominal. 
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Questão 10 

Com base no texto, assinale a alternativa em que a palavra destacada, no trecho da frase, 
é um pronome e exerce a função de sujeito. 
 
A) “E o Brasil vem se preparando de forma adequada [...].” (linhas 7-8) 

B) “[...] oito contribuíam para que um se beneficiasse.” (linhas 20-21) 

C) “Outra modificação importante que independe de fronteiras [...].” (linhas 13-14) 

D) “Vê-se que o país jovem já não está tão jovem assim.” (linhas 6- 7) 

 
 

Questão 11 

Considerando as seguintes frases transcritas do texto, assinale a alternativa em que, na 
frase, NÃO há correspondência entre o pronome destacado e o termo entre colchetes. 
 
A) “[...] com o esticamento da terceira idade, há uma falsa boa notícia que [...] revelará 

sua face negativa.” (linhas 17-18) [TERCEIRA IDADE] 

B) “[...] que em um futuro breve, os idosos formarão um grupo mais populoso que o de 
crianças.” (linhas 5-6) [GRUPO] 

C) “[...] que esse equilíbrio é algo distante do cotidiano das pessoas [...], mas ele não 
deve ser visto dessa forma.” (linhas 21-23) [EQUILÍBRIO] 

D) “[...] um brasileiro que chegasse aos 40 anos tinha menos de uma década de vida pela 
frente.” (linhas 1-2) [BRASILEIRO] 

 
 

 

Questão 12 

Assinale a alternativa em cuja frase se destacou uma forma verbal na voz ativa. 
 
A) “Estima-se que, em um futuro breve, os idosos formarão um grupo mais populoso 

[...].” (linhas 5-6) 

B)  “Adivinhe quem vai pagar a conta mais tarde.” (linha 28) 

C) “[...] essa discussão vem sendo empurrada com a barriga.” (linhas 27 e 28) 

D) “Vê-se que o país jovem já não está tão jovem assim.” (linhas 6-7) 
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Questão 13 

 “[...] que chegasse aos 40 anos [...].” (linhas 1-2) 

 “Adivinhe quem vai pagar a conta mais tarde.” (linha 28) 

 “[...] mas ele não deve ser visto dessa forma.” (linha 23) 

 “Ocorre, no entanto, que, com o esticamento da terceira idade, [...].” (linha 17) 

 
Considerando as formas verbais destacadas nas frases acima, é CORRETO afirmar que 
todas as formas  
 
A) estão conjugadas no mesmo tempo. 

B) estão flexionadas na mesma pessoa. 

C) estão empregadas no mesmo modo. 

D) estão empregadas na voz ativa. 

 
 

 

Questão 14 

“Segundo as estatísticas, até o início do século passado [...]”. (linha 1) 
 
A regra gramatical que justifica o acento gráfico na palavra destacada, nessa frase, NÃO 
é a mesma que justifica a acentuação na palavra 
 
A) “equilíbrio”.  

B) “indústria”. 

C) “países”. 

D) “vários”. 
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Questão 15 

Leia os seguintes trechos transcritos do texto. 
 

 “Até a década de 60, para cada brasileiro aposentado [...].” (linhas 19-21) 

 “Nos Estados Unidos, o projeto é fazer o cidadão trabalhar [...].” (linhas 24-25) 

 “[...] ou seja, oito contribuíam para que um se beneficiasse.” (linhas 20-21) 

 “Para compensar o rombo, [...].” (linha 24) 

 
Considerando o uso da pontuação nesses trechos, é CORRETO afirmar que, neles, o 
uso da vírgula se justifica 
 
A) pela mesma razão em dois deles. 

B) pela mesma razão em três deles. 

C) pela mesma razão nos quatro trechos. 

D) por razões diferentes nos quatro trechos. 
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Conhecimentos Gerais 
 

Questão 16 

“Não há cidadania sem democracia” (Gadotti, 2006, p.67). 
 
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I relacionando alguns direitos do 
cidadão para o exercício da cidadania à modalidade a qual se refere. 
 
         COLUNA I                                                COLUNA II 
 
1. Direitos Civis 

2. Direitos Sociais 

3. Direitos Políticos 

(     ) liberdade de expressão, de voto. 

(     ) segurança e locomoção. 

(     ) trabalho, salário justo,saúde,educação, habitação 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA. 
 
A) (3) (1) (2) 

B) (2) (1) (3) 

C) (1) (3) (2) 

D) (3) (2) (1) 

 
 

Questão 17 

“O relevo da região de Lagoa Santa caracteriza-se pelo predomínio de rochas calcárias 
que apresentam grande capacidade de conservação de fósseis. A água das chuvas e dos 
rios, ao entrar em contato com estas rochas, inicia um processo de dissolução que origina 
grutas e cavernas” (Gonçalves, F. 12, 2004, p.15). 
 
A ciência que estuda as grutas chama-se 
 
A) arqueologia 

B) espeleologia 

C) geomorfologia 

D) paleontologia                  
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Questão 18 

Sobre as pinturas rupestres, é INCORRETO afirmar que 
 
A) a ciência que estuda as pinturas rupestres e outros vestígios deixados pelos seres 

humanos é a paleontologia. 

B) a degradação dessas pinturas impede que esses vestígios sejam apreciados e 
estudados. 

C) são importantes fontes para o conhecimento da vida de nossos antepassados. 

D) são sinais ou figuras pintados em rochedos e paredes de cavernas. 
 
 
 

Questão 19 

É INCORRETO afirmar que a globalização caracteriza-se pela 
 
A) aceleração das transações econômicas, envolvendo mercadorias, capitais e 

aplicações financeiras que ultrapassam as fronteiras nacionais. 

B) crescente difusão de valores políticos e morais em escala universal. 

C) expansão dos fluxos de informações que atingem todos os países afetando 
empresas, indivíduos e movimentos sociais. 

D) forma como afeta todos os países igualitariamente manifestando-se com a mesma 
velocidade nas várias dimensões da vida coletiva. 

 

 

Questão 20 

Segundo a Lei Orgânica do Município de Lagoa Santa, depende de lei, EXCETO 
 
A) a definição do regime jurídico único dos servidores públicos. 

B) a previsão do prazo de validade do concurso público. 

C) os requisitos para preenchimento de cargo ou emprego públicos. 

D) a definição da natureza comissionada de cargo público. 
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Questão 21 

Conforme prevê a Constituição da República, é CORRETO afirmar, sobre a fiscalização 
do Município, que 
 
A) é exercida exclusivamente pelo Poder Executivo Municipal mediante sistemas de 

controle interno. 

B) é exercida pelo Tribunal de Contas da União. 

C) qualquer contribuinte poderá examinar as contas do Município e questionar sua 
legitimidade. 

D) o controle externo é exercido pelo Tribunal de Contas do Estado com o auxílio da 
Câmara Municipal 

 
 
 

Questão 22 

Em virtude de aprovação em concurso público, Tício é nomeado para cargo público da 
administração pública do Município de Lagoa Santa.  
 
Na hipótese, é CORRETO afirmar  
 
A) que Tício será submetido a estágio probatório de três anos prorrogável por igual 

período. 

B) que, durante o estágio probatório, Tício deverá ser avaliado pelo menos uma vez a 
cada seis meses. 

C) que a conveniência da confirmação de Tício no cargo será apurada exclusivamente 
segundo as regras e critérios estabelecidos na Constituição da República. 

D) que o desempenho de Tício no estágio probatório será objeto de avaliação gerencial e 
também de autoavaliação. 
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Questão 23 

Analise as seguintes afirmativas referentes às políticas públicas. 
 

I.  Para promover o bem-estar da sociedade, o Estado necessita desenvolver uma 
série de ações e atuar diretamente em diferentes áreas. 

II.  São as totalidades de ações, metas e planos que os governos nacionais, estaduais 
ou municipais traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público. 

III.  O bem-estar da sociedade é sempre definido pela sociedade e, não, pelo governo. 

IV.  As demandas da sociedade são apresentadas aos dirigentes públicos por meio de 
grupos organizados no que se denomina Sociedade Civil Organizada (SCO). 

 
A partir da análise, pode-se concluir que estão CORRETAS apenas as afirmativas 
 
A) III e IV. 

B) II, III e IV. 

C) I, II e III. 

D) I, II e IV. 

 

 

Questão 24 

 “Aos grupos que integram o Sistema Político, apresentando reivindicações que serão 
transformadas em Políticas Públicas, denominamos de Atores”. (SEBRAE) 
 
Fazem parte dos atores privados, EXCETO 
 
A) a imprensa. 

B) o funcionalismo público. 

C) os centros de pesquisa. 

D) os sindicatos de trabalhadores. 

 
 

Questão 25 

“É impossível para os atores públicos concentrarem suas atenções e atenderem a todos 
os problemas existentes em uma sociedade, dado que estes são abundantes e os 
recursos necessários para solucioná-los, escassos”. (SEBRAE) 
 
O processo de definição da lista de principais problemas da sociedade é chamado de 
 
A) Avaliação. 

B) Formação de Agenda. 

C) Implementação. 

D) Processo de Tomada de Decisão. 
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Conhecimentos Específicos  
 

Questão 26 

Analise as seguintes afirmativas concernentes à administração e aos administradores. 
 

I.  A administração é uma prática universal, as organizações precisam ser 
administradas, e o trabalho do administrador é basicamente o mesmo: guiar as 
organizações de forma a alcançar os objetivos. 

II.  As características distintivas das culturas nacionais condicionam o modelo de 
administração adotado em cada país. O estilo brasileiro de administrar, conforme 
pesquisa realizada por Barros e Prates (1996), é influenciado pelos seguintes traços 
culturais: concentração de poder, personalismo, postura de espectador, aversão ao 
conflito, formalismo, lealdade às pessoas, paternalismo, flexibilidade e impunidade. 

III.  A burocracia é uma teoria – proposta por Max Weber como o modelo ideal de 
racionalidade administrativa – que enfatiza a formalização (obediência a normas, 
rotinas, regras e regulamentos), a divisão do trabalho, a hierarquia (obediência às 
ordens dos superiores), a impessoalidade, a profissionalização e a competência 
técnica dos funcionários. 

IV.  Para desempenhar os diversos papéis pelos quais são responsáveis, os 
administradores devem ter habilidades conceituais (capacidade para coordenar e 
integrar todos os interesses e atividades de uma organização ou grupo), habilidades 
humanas (capacidade para se relacionar com outras pessoas ou grupos), 
habilidades técnicas (capacidade para usar ferramentas, procedimentos, técnicas e 
conhecimentos especializados específicos de sua área de atuação). 

 
A partir dessa análise, pode-se concluir que estão CORRETAS 
 
A) apenas as afirmativas I e III. 

B) apenas as afirmativas III e IV. 

C) apenas as afirmativas I, II e IV. 

D) todas as afirmativas. 
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Questão 27 

Em relação às organizações, analise as seguintes definições e assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
 
A) Os grupos de amigos são considerados organizações porque o que os distingue dos 

outros tipos de sistemas sociais é a prioridade para a consecução de uma meta 
específica. 

B) As organizações podem ser formais ou informais. Para que exista uma organização 
formal, é necessário, além do objetivo, um conjunto de regras mais ou menos 
permanentes e uma estrutura estabelecendo os papéis e as relações entre os 
membros. 

C) Organização é a forma que assume toda associação humana para atingir um objetivo 
comum. 

D) Organização pode ser entendida como entidade social e como função da 
administração. Apesar de distintos, esses dois sentidos da palavra organização estão 
inter-relacionados, ou seja, as organizações fazem uso da função organização para 
alcançar seus objetivos. 
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INSTRUÇÕES – As questões de 28 a 30 referem-se às áreas funcionais da organização, 
seja pública ou privada, e suas principais funções e atividades. 
 

Questão 28 

Analise as seguintes afirmativas relacionadas com a área financeira e a área de produção 
ou de operações e assinale a INCORRETA. 
 
A) A área financeira é responsável pela produção de relatórios e documentos contábeis 

que traduzam a situação econômica e patrimonial da organização. 

B) Aplicações e programação financeira, relacionamento geral com bancos, controle de 
contas a pagar, operações de recebimentos e pagamentos são algumas das 
atividades da área de finanças das organizações. 

C) A área de produção ou operações está relacionada com as atividades cujo objetivo é 
captar e manter os clientes da organização. Entre as suas atividades destaca-se a 
condução de estudos e pesquisas com o objetivo de identificar as necessidades, 
preferências e tendências de mercado. 

D) A Constituição Federal (CF) (Capítulo II do Título VI) dispõe sobre as normas gerais 
das finanças públicas, enquanto a Lei Complementar n. 101/2000 regulamenta e 
estabelece as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal. 
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Questão 29 

Analise as seguintes afirmativas concernentes à área de recursos humanos e assinale 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 
 
(     ) O contrato individual de trabalho na Administração Pública pode ser: tácito 

(verbal) ou expresso (por escrito) e por prazo determinado (contrato de 
experiência) ou indeterminado (sem previsão de prazo). 

(     ) É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver 
compatibilidade de horários: a de dois cargos de professor, a de um cargo de 
professor com outro técnico ou científico e a de dois cargos ou empregos 
privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, observado 
o disposto na CF. 

(     ) Recrutamento e seleção de pessoal, avaliação de desempenho, treinamento, 
segurança no trabalho, registro do pessoal, serviços médico e social, negociação 
coletiva com sindicato, administração de salários e benefícios são algumas das 
atividades da área de recursos humanos. 

(     ) A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos. Após o ingresso, os servidores 
adquirem estabilidade no momento em que são nomeados para ocupar cargo de 
provimento efetivo. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA. 
 
A) (V) (F) (V) (F) 

B) (F) (V) (V) (F) 

C) (V) (V) (F) (F) 

D) (F) (F) (V) (V) 
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Questão 30 

Em relação à área de administração de recursos materiais e de logística, numere a 
COLUNA II de acordo com a COLUNA I associando corretamente a definição ou termo à 
função, atividades ou objetivos correspondentes. 
 
                  COLUNA I                                          COLUNA II 
 
1. Administração de 

materiais 

2. Atividades logísticas 
primárias 

3. Atividades logísticas de 
apoio 

4. Métodos de planejar e 
controlar estoques 

5. Processo de compras 

6. Pesquisa de suprimentos 

(     ) Armazenagem, manuseio de materiais, 
suprimentos, planejamento. 

(     ) Estudo de mercado, especificação de materiais, 
análise financeira e de custos. 

(     ) Garantia de atendimento das requisições, 
melhoramento do giro de estoque, elaboração de 
relatórios. 

(     ) Transporte, manutenção de estoque, 
processamento de pedido. 

(     ) Lote econômico, lote padrão de requisição, 
quantidade econômica de requisições e estoque 
mínimo. 

(     ) Seleção e registro de fornecedores, análise de 
requisições e de cotações de preços, negociação 
de contratos e de condições de pagamento. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA. 
 
A) (4) (1) (5) (3) (2) (6) 

B) (1) (2) (6) (4) (5) (3) 

C) (3) (6) (1) (2) (4) (5) 

D) (2) (5) (3) (1) (6) (4) 

 
 

Questão 31 

O computador (ou hardware) tem quatro unidades básicas reunidas de forma que alcance 
determinado fim.  
 
Analise as seguintes definições e identifique aquela que NÃO corresponde a uma dessas 
quatro unidades. 
 
A) Unidade de entrada de dados. 

B) Memória. 

C) Unidade central de processamento. 

D) Drive. 
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INSTRUÇÕES – As questões de 32 a 34 referem-se às funções da administração que 
caracterizam o processo administrativo: planejamento, organização, direção e controle. 
 
 

Questão 32 

Analise as seguintes afirmativas concernentes ao planejamento e à formulação de 
objetivos e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas. 
 
(     ) Em relação à sua abrangência, o planejamento pode ser estratégico, tático e 

operacional. Os planos estratégicos se referem à organização como um todo, 
cobrem decisões sobre objetivos e estratégias de longo prazo e servem de base 
aos planos táticos e operacionais. 

(     ) A Administração Por Objetivos (APO) é um método de estabelecimento de 
objetivos no qual os gerentes e seus subordinados definem, em conjunto, os 
objetivos para cada departamento, projeto ou pessoa. Esses objetivos são 
utilizados para monitorar, avaliar e controlar os desempenhos organizacional e 
individual. 

(     ) Planejamento pode ser visto como a determinação da direção a ser seguida para 
alcançar um resultado desejado. Ele engloba decisões com base em objetivos, 
em fatos e na estimativa do que ocorreria em cada alternativa. 

(     ) O plano se desdobra normalmente em programas e estes em projetos. O projeto 
é um conjunto de declarações escrita a respeito das intenções da instituição em 
relação a determinado assunto. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA. 
 
A) (V) (V) (V) (F) 

B) (V) (F) (V) (F) 

C) (F) (V) (F) (V) 

D) (V) (F) (F) (V) 
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Questão 33 

Considerando os fundamentos e os elementos do processo de direção e de organização, 
é INCORRETO afirmar que 
 
A) a direção envolve orientação, assistência à execução, comunicação e liderança. Para 

dirigir os subordinados, o administrador, em qualquer nível da organização, deve 
saber comunicar, liderar e motivar. 

B) a direção está intimamente relacionada com a autoridade e o poder. Existem vários 
tipos de poder. O poder legitimado baseia-se na percepção que uma pessoa ou grupo 
de pessoas tem a respeito da capacidade de outra pessoa ou grupo de pessoas de 
administrar punições, tais quais medidas disciplinares, advertências escritas, 
suspensões e demissões. 

C) a organização como função da administração serve para dividir o trabalho, agrupar as 
atividades em uma estrutura lógica, designar as pessoas para sua execução, alocar 
os recursos necessários e coordenar os esforços. 

D) a estrutura organizacional é o resultado do processo de organização. A estrutura 
especifica os papéis, as relações e os procedimentos organizacionais que possibilitam 
uma ação coordenada de seus membros. 
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Questão 34 

Em relação aos tipos e abrangência do controle, cronogramas, orçamentos e normas, 
numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I associando corretamente a definição 
ao termo correspondente. 
 
          COLUNA I                                               COLUNA II 
 
1. Controle 

2. Etapas do processo de 
controle 

3. Tipos de controle 

4. Cronograma 

5. Orçamento 

6. Normas 

(     ) Veículo de comunicação que tem por objetivo 
definir os princípios orientadores ou as regras que 
regulam uma ação e como executar a ação. 

(     ) Parte dos programas e projetos em que são 
estabelecidas as sequências e os prazos das 
atividades a serem realizadas. 

(     ) Preventivo (foco nos insumos), simultâneo (foco 
nos processos) e posterior (foco nos resultados). 

(     ) Consiste em verificar se o planejamento e as 
ordens estão sendo obedecidos, assimilar as faltas 
e os erros cometidos, repará-los e evitar sua 
repetição. 

(     ) Estabelecimento de padrões (critérios), avaliação 
de desempenho (comparar, medir, verificar) e 
correção de desvios. 

(     ) Estima os recursos necessários à execução dos 
projetos e vincula a cada recurso suas receitas e 
despesas correspondentes e respectivas épocas 
de ocorrências. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA. 
 
A) (1) (2) (5) (4) (3) (6) 

B) (2) (5) (1) (6) (4) (3) 

C) (3) (1) (2) (5) (6) (4) 

D) (6) (4) (3) (1) (2) (5) 
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Questão 35 

Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um direito ou garantia fundamental nos 
termos da Constituição Federal. 
 
A) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 

profissionais que a lei estabelecer. 

B) Promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação. 

C) Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob 
pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado. 

D)  É a todos assegurada, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de 
certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de 
situações de interesse pessoal. 

 
 

Questão 36 

Analise as seguintes afirmativas concernentes à Administração Pública, ao orçamento e à 
tributação, conforme tratado na CF, e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas. 
 
(     ) Compete aos Municípios instituir impostos sobre: propriedade predial e territorial 

urbana; transmissão inter vivos [...] de bens imóveis [...]; serviços de qualquer 
natureza, não compreendidos no art. 155, II, da CF, definidos em lei 
complementar. 

(     ) A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma 
categoria de programação para outra ou de um órgão para outro podem ser 
autorizados pelo prefeito. 

(     ) Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as 
diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais. 

(     ) As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de 
cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de 
carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-
se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA. 
 
A) (V) (F) (V) (F) 

B) (F) (V) (V) (F) 

C) (V) (F) (V) (V) 

D) (F) (V) (F) (V) 
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Questão 37 

São competências dos Municípios, de acordo com a CF, EXCETO 
 
A) legislar sobre direitos civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, 

aeronáutico, espacial e do trabalho. 

B) promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e 
controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 

C) instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, 
sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos 
fixados em lei. 

D) organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os 
serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter 
essencial. 
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Questão 38 

Analise as seguintes afirmativas relacionadas com a Lei Complementar n. 101, de 
04/05/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 
 

I.  A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, 
em que se previnem riscos se corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das 
contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e 
despesas e a obediência a determinados limites e condições. 

II.  Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com 
pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá 
exceder os percentuais da receita corrente líquida em: 50% para a União; 60% 
para os Estados e 60% para os Municípios. 

III.  Entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da 
Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos 
eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, 
com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas 
e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive 
adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, 
bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de 
previdência. 

IV.  Os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se referem à 
substituição de servidores e empregados públicos não serão contabilizados como 
“Despesas de Pessoal” para efeito da LRF. 

V.  O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o 
sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o 
cumprimento das normas da LRF, com ênfase no que se refere, entre outros, ao 
atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e aos 
limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos 
a Pagar. 

 
A partir dessa análise, pode-se concluir que 
 
A) apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas. 

B) apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

C) apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas. 

D) as cinco afirmativas estão corretas. 
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Questão 39 

Considerando o disposto nas Leis n. 8.666/93 e n. 10.520/02, que tratam, 
respectivamente, da licitação e do pregão, analise as seguintes afirmativas e assinale a 
INCORRETA. 
 
A)  As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, 

permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, 
serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas na 
Lei de Licitação. 

B) Estão sujeitos à Lei de Licitação os órgãos da administração direta, os fundos 
especiais, as autarquias, as fundações públicas e as empresas públicas controladas 
direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Essa Lei 
não se aplica às sociedades de economia mista e demais entidades controladas 
indiretamente pelos entes da Federação. 

C) São modalidades de licitação: concorrência, tomada de preços, convite, concurso e 
pregão. 

D) As compras e contratações de bens e serviços comuns, no âmbito da União, dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios, quando efetuadas pelo sistema de 
registro de preços, poderão adotar a modalidade de pregão, conforme regulamento 
específico. 

 
 
 
 

Questão 40 

O regime jurídico dos contratos administrativos instituídos pela Lei n. 8.666/93 confere à 
Administração, em relação a eles, a prerrogativa de, EXCETO 
 
A) alterar as cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos 

administrativos. 

B) modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse 
público, respeitados os direitos do contratado. 

C) rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da          
Lei n. 8.666/93. 

D) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 
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