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      INSTRUÇÕES 
1.	 Este	Caderno	de	Questões	não	deve	ser	folheado	antes	da	autorização	do	fiscal.
2.	 Na	Folha	de	Respostas,	realize	a	conferência	de	seu	nome	completo,	do	número	de	seu	documento	e	do	número	de	sua	inscrição.	As	divergências	

devem	ser	comunicadas	ao	fiscal	para	as	devidas	providências.
3.	 Após	 ser	 autorizado	 pelo	 fiscal,	 verifique	 se	 o	Caderno	 de	Questões	 está	 completo,	 sem	 falhas	 de	 impressão	 e	 se	 a	 numeração	 está	 correta.	

Não	esqueça	de	conferir	se	sua	prova	corresponde	ao	cargo	para	o	qual	você	se	 inscreveu.	Caso	note	alguma	divergência,	comunique	ao	fiscal	
imediatamente.

4.	 O	único	documento	válido	para	a	correção	das	provas	é	a	Folha	de	Respostas,	por	isso	tenha	a	máxima	atenção	no		seu	preenchimento,	visto	que	a	
marcação	da	Folha	de	Respostas	é	de	sua	inteira	responsabilidade.

5.	 Deverá	ser	utilizada	caneta	esferográfica	transparente,	com	tinta	de	cor	azul	ou	preta	na	marcação	da	Folha	de	Respostas.
6.	 Leia	atentamente	cada	questão	da	prova	e	assinale,	na	Folha	de	Respostas,	a	opção	que	a	responda	corretamente.	Exemplo	correto	da	marcação	da	

Folha de Respostas:
7.	 O	limite	dos	campos	de	marcação	da	Folha	de	Respostas	deverá	ser	respeitado,	não	podendo	essa	ser	dobrada,	amassada	ou	rasurada.
8.	 Será	atribuída	nota	0	(zero),	na	correção	da	Folha	de	Respostas,	às	questões	não	assinaladas,	que	apresentarem	mais	de	uma	alternativa	assinalada,	

emenda	ou	rasura,	ainda	que	legível.
9.	 A	prova	deverá	ser	 realizada	no	prazo	de	4h	 (quatro	horas),	 incluindo	a	marcação	da	Folha	de	Respostas,	é	 importante	controlar	seu	 tempo.	O	

candidato	poderá	anotar	o	gabarito	no	verso	da	capa	da	prova	e	levar	consigo.	
10.	 Você	somente	poderá	deixar	definitivamente	a	sala	de	prova	após	60	(sessenta)	minutos	de	seu	início.	Somente	será	possível	levar	o	caderno	de	

questões	após	decorridas	4h	(quatro	horas)	do	início	da	prova,	sendo	necessário,	obrigatoriamente,	devolver	ao	fiscal	a	Folha	de	Respostas	assinada.	
As	provas	estarão	disponibilizadas	no	site	da	AOCP	(www.aocp.com.br),	a	partir	da	divulgação	do	Gabarito	Oficial.	

11.	 A	retirada	da	sala	de	prova	dos	03	(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente	e	após	a	conferência	de	todos	os	documentos	da	sala,	além	
da	assinatura	do	termo	de	fechamento.

12.	 Durante	a	prova,	não	será	permitida	qualquer	espécie	de	consulta	ou	comunicação	entre	os	candidatos,	nem	a	utilização	de	máquinas	calculadoras	
e/ou	similares,	livros,	anotações,	réguas	de	cálculo,	impressos	ou	qualquer	outro	material	de	consulta,	inclusive	códigos	e/ou	legislação.

13.	 Será	eliminado	do	concurso	público	o	candidato	que,	durante	a	realização	das	provas,	for	surpreendido	utilizando	aparelhos	eletrônicos,	tais	como	bip,	
telefone	celular,	walkman,	agenda	eletrônica,	notebook,	palmtop,	receptor,	gravador,	máquina	de	calcular,	máquina	fotográfica,	controle	de	alarme	de	
carro	etc.,	bem	como	relógio	de	qualquer	espécie,	óculos	escuros	ou	quaisquer	acessório	de	chapelaria	tais	como	chapéu,	boné,	gorro	etc.	A	utilização	
desses	objetos	causará	eliminação	imediata	do	candidato.

14.	 Incorrerá,	também,	na	eliminação	do	candidato,	caso,	durante	a	realização	das	provas,	qualquer	equipamento	eletrônico	venha	a	emitir	ruídos,	mesmo	
que	devidamente	acondicionado	no	envelope	de	guarda	de	pertences.

15.	 Qualquer	tentativa	de	fraude,	se	descoberta,	implicará	em	imediata	denúncia	à	autoridade	competente,	que	tomará	as	medidas	cabíveis,	inclusive	com	
prisão	em	flagrante	dos	envolvidos.

ATENÇÃO 
●	 O	Caderno	de	Questões	possui	50	(cinquenta)	questões	objetivas	numeradas	sequencialmente,	de	acordo	com	o	exposto	no	quadro	a	seguir:

ED 401

●	 Será	entregue,	pelo	fiscal,	a	Folha	de	Respostas	personalizada,	na	qual	deverão	ser	transcritas	as	respostas	das	questões	da	prova	objetiva.

C A R G O :

A D M I N I S T R A D O RA D M I N I S T R A D O R

 NÚMERO DE QUESTÕES MATÉRIA

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico

Informática

 01 a 10

11 a 15

16 a 20

Atualidades e Legislação 21 a 30

Conhecimentos Específicos 31 a 50
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Cargo: Administrador

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 01

Políticos devem ouvir com mais atenção os cidadãos, 
pondera leitor

Leitor Éderson Garin Porto
De Porto Alegre (RS)

1.§ As instituições estatais evoluíram, a sociedade 
evoluiu, mas as relações mantidas entre si continuam 
praticamente as mesmas. Vivemos uma era em que as 
relações interpessoais, assim como as relações entre o 
Poder Público e o cidadão cada vez mais desenvolvem-
se com o apoio da tecnologia da informação.

2.§ No entanto, em que pese a verificada evolução, 
Estado e indivíduo ainda se relacionam como no 
medievo, servindo a tecnologia apenas como veículo 
para manutenção do mesmo modelo de relacionamento.

3.§ A Constituição de 1988 colocou o cidadão no 
centro do ordenamento jurídico e o bem de todos foi 
alçado à condição de objetivo fundamental do nosso 
país. Se o Estado existe para servir o cidadão e buscar 
a realização dos objetivos inscritos no artigo 3° da 
Constituição, como explicar que a relação entre Estado e 
indivíduo seja vista de uma perspectiva verticalizada, de 
cima para baixo, na qual o Estado sujeita o cidadão aos 
seus desígnios?

4.§ Dois exemplos ilustram esta relação engessada e 
submissa: o calvário do atendimento realizado pelo INSS 
(Instituto Nacional de Seguro Social) e as marcações de 
consultas pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Em ambos 
os casos, a tecnologia antes referida não é utilizada e 
quando aplicada serve para manter o modelo de relação 
medieval.

5.§ Não obstante o Estado disponha de recursos 
tecnológicos e os administradores conheçam os 
problemas -- nas eleições todos os candidatos sabem 
como resolver estes problemas, diga-se de passagem --, 
o ser humano é visto apenas como um número ou, em 
linguagem mais moderna, como um byte.

6.§ Não se pode admitir que a evolução tecnológica 
experimentada pela sociedade não seja capaz de aplacar 
com a espera dos brasileiros por perícia médica para 
receber benefícios da previdência, assim como não se 
pode conceber que os hospitais e postos de saúde não 
consigam gerir, com o uso da tecnologia, as demandas 
por tratamento médico.

7.§ Se o homem já é capaz de pilotar um veículo não 
tripulado na Lua, se a medicina já dispõe de tecnologia 
para operar à distância, não se pode conceber que os 
gestores públicos não consigam organizar o atendimento 
num posto de saúde. O que se observa no dia a dia é 
que os recursos de informática são utilizados para 
cultivar a mesma forma de relacionamento feudal. Os 
gestores ficam encastelados e distantes da população, 
despreocupados em ouvir a população, sujeitando-as às 
filas reais ou virtuais.

8.§ Propõe-se, pois, menos bytes e mais humanidade. 
Menos formalidades e mais diálogo. Muitos problemas 
poderiam ser facilmente resolvidos se o Estado fosse 
capaz de ouvir, isto é, se tivesse vontade política e 
treinamento para bem atender a população, estabelecer 
um diálogo e encaminhar solução aos problemas.

9.§ Por estes motivos é que se espera a construção 

de uma relação dialógica (fundada no diálogo) entre 
administração e cidadão, em atenção à dignidade 
humana, valor fundamental do nosso país. 
http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/meuolhar/1184352-
politicos-devem-ouvir-com-mais-atencao-os-cidadaos-pondera-

leitor.shtml

A expressão que NÃO está relacionada a um 
período histórico da humanidade é

(A)	 “relacionamento	feudal”.	(7.§)
(B)	 “filas	reais	ou	virtuais”.	(7.§)
(C)	 “relação	medieval”.	(4.§)
(D)	 “medievo”.		(2.§)
(E)	 “encastelados”.	(7.§)

Os fragmentos a seguir foram extraídos do texto 
e alterados quanto à colocação dos pronomes 
em destaque. Analise-os quanto à colocação 
pronominal e assinale a alternativa correta.

I. “...as relações entre o Poder Público e o 
cidadão cada vez mais se desenvolvem 
com o apoio...” (1.§)

II. “No entanto, em que pese a verificada 
evolução, Estado e indivíduo ainda 
relacionam-se como no medievo...” (2.§)

III. “Não pode-se admitir que a evolução 
tecnológica experimentada pela sociedade 
não seja capaz de aplacar...” (6.§)

IV. “O que observa-se no dia a dia é que os 
recursos de informática são utilizados para 
cultivar...” (7.§)

V. “Se propõe, pois, menos bytes e mais 
humanidade.” (8.§)

(A)	 Apenas	I	e	II	estão	corretas.
(B)	 Apenas	II	e	III	estão	corretas.
(C)	 Apenas	III	e	IV	estão	incorretas.
(D)	 Apenas	IV	e	V	estão	corretas.
(E)	 I,	II,	III,	IV	e	V	estão	incorretas.

“Por estes motivos é que se espera a construção 
de uma relação dialógica (fundada no diálogo) 
entre administração e cidadão, em atenção à 
dignidade humana, valor fundamental do nosso 
país. (9.§)
A expressão “por estes motivos” estabelece, no 
fragmento, uma relação de

(A)	 condição.
(B)	 causa.
(C)	 conclusão.
(D)	 concessão.
(E)	 consecução.

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03
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“Não obstante o Estado disponha de recursos 
tecnológicos e os administradores conheçam os 
problemas -- nas eleições todos os candidatos 
sabem como resolver estes problemas, diga-se de 
passagem --, o ser humano é visto apenas como 
um número ou, em linguagem mais moderna, 
como um byte.” (5.§)
Sem prejuízo para o conteúdo veiculado, a 
expressão “não obstante” pode ser substituída 
por

(A)	 Porque.
(B)	 Visto	que.
(C)	 Embora.
(D)	 Como.
(E)	 Para	que.

O fragmento que constitui, no texto, uma oração 
reduzida é

(A)	 “ser	facilmente	resolvidos”.	(8.§)
(B)	 “verificada	evolução”.	(2.§)
(C)	 “ficam	encastelados”.	(7.§)
(D)	 “quando	aplicada”.	(4.§)
(E)	 “perspectiva	verticalizada”.	(3.§)

De acordo com o autor do texto, 
(A)	 o	 Poder	 Público	 não	 está	 tão	 evoluído	 quanto	 as	

instituições estatais. 
(B)	 a	 sociedade	 evoluiu	 tanto	 quanto	 as	 instituições	

estatais.
(C)	 as	 relações	 interpessoais	 evoluíram	 mais	 que	 as	

instituições estatais.
(D)	 o	 uso	 da	 tecnologia	 não	 melhora	 o	 atendimento	

médico	ao	público.
(E)	 a	tecnologia	da	informação	dá	total	apoio	às	relações	

interpessoais. 

A expressão pois, empregada no início do 8.§, 
(A)	 introduz	 a	 causa	 dos	 problemas	 apresentados	 pelo	

autor	do	texto	quanto	à	saúde	brasileira.
(B)	 propõe	 uma	 condição	 para	 que	 os	 problemas	 da	

saúde	brasileira	sejam	bem	resolvidos.
(C)	 ressalta	 as	 consequências	 advindas	 da	 má	

administração	da	saúde	pública	brasileira.	
(D)	 expõe	o	 contraste	entre	o	avanço	da	 tecnologia	e	o	

péssimo	atendimento	na	saúde.
(E)	 apresenta	a	conclusão	a	que	chegou	o	autor	do	texto	

para	os	problemas	por	ele	apresentados.

Assinale a expressão destacada que NÃO 
apresenta seu sentido correto entre parênteses.

(A)	 “...as	relações	interpessoais,	assim	como as relações 
entre	o	Poder	Público	e	o	cidadão	cada	vez...”	 (1.§)	
(conclusão)

(B)	 “...o	ser	humano	é	visto	apenas	como	um	número	ou, 
em	 linguagem	mais	moderna,	 como	 um	 byte”.	 (5.§)	
(alternância)

(C)	 “Muitos	problemas	poderiam	ser	facilmente	resolvidos	
se	o	Estado	fosse	capaz	de	ouvir...”	(8.§)	(condição)

(D)	 “No entanto,	 em	 que	 pese	 a	 verificada	 evolução,	
Estado	 e	 indivíduo	 ainda	 se	 relacionam...”	 (2.§)	
(contraste)

(E)	 “As	instituições	estatais	evoluíram,	a	sociedade	evoluiu,	
mas	as	relações	mantidas	entre	si	continuam...”	(1.§)	
(contraste)

A expressão que, no contexto, NÃO funciona 
sintaticamente como adjunto adverbial de tempo é

(A)	 “ainda”	(2.§)
(B)	 “antes”	(4.§)
(C)	 “já”	(7.§)
(D)	 “no	dia	a	dia”	(7.§)
(E)	 “de	1988”	(3.§)

Assinale a expressão que está escrita corretamente.
(A)	 Distânciamento
(B)	 Previdênte
(C)	 Medievalístico
(D)	 Indivídualmente
(E)	 Saúdavel

R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O

Considere as proposições a seguir:

p: “Gosto de praticar esportes.”
q: “Não gosto de ficar em casa.”

A sentença “Não gosto de praticar esportes e 
gosto de ficar em casa” é verdadeira quando

(A)	 ~p	é	falsa	e	~q	é	verdadeira.
(B)	 p	é	falsa	e	~q	é	falsa.
(C)	 p	é	verdadeira	e	q	é	falsa.
(D)	 ~p	é	verdadeira	e	q	é	verdadeira.
(E)	 ~p	é	verdadeira	e	q	é	falsa.

Uma dona de casa comprou um determinado 
produto em uma loja, mas não tinha dinheiro para 
pagá-lo à vista, então, deu de entrada 35% do custo 
total do produto. O restante, a dona de casa dividiu 
em 10 parcelas sem juros. Sabendo que R$350,00 
equivale a 40% do valor da entrada, quanto pagará 
em cada parcela?

(A)	 R$	234,00.
(B)	 R$	250,00.
(C)	 R$	162,50.
(D)	 R$	189,50.
(E)	 R$	218,50.

Considere os conjuntos A, B e C. Sabe-se que o 
conjunto A tem 15 elementos, o conjunto B tem 10 

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

QUESTÃO 08

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13
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5Cargo: Administrador

elementos e C, tem 12 elementos. O que podemos 
realmente afirmar?

(A)	 (AUB)	tem	exatamente	25	elementos.
(B)	 (B∩C)∩A	tem	no	máximo	10	elementos.
(C)	 (B∩ )	tem	exatamente	10	elementos.
(D)	 (AUB)∩C	tem	no	máximo	10	elementos.
(E)	 (A∩C)	tem	exatamente	12	elementos.

A negação da proposição “Ana gosta do campo e 
Márcia gosta do litoral” é

(A)	 Ana	 não	 gosta	 do	 campo	 ou	 Márcia	 não	 gosta	 do	
litoral.

(B)	 Ana	não	gosta	do	campo	e	Márcia	não	gosta	do	litoral.
(C)	 Se	Ana	não	gosta	do	campo,	então	Márcia	não	gosta	

do litoral.
(D)	 Se	Márcia	não	gosta	do	litoral,	então	Ana	não	gosta	

do	campo.
(E)	 Ana	não	gosta	do	campo	se,	e	 somente	se,	Márcia	

não	gosta	do	litoral.

Em um determinado colégio, os professores 
utilizam duas formas para a avaliação dos 
alunos: prova e trabalho. Neste colégio, 90% dos 

I N F O R M Á T I C A

A figura a seguir ilustra uma planilha do Microsoft Excel 2010 (instalação padrão português – Brasil), baseado 
nesta planilha assinale a alternativa INCORRETA.

 
(A)	 Ao	clicar	na	célula	C9,	digitar	a	fórmula	=SOMASE(C3:C8;”>50”;C3:C8)	e	pressionar	a	tecla	ENTER	retornará	o	valor	165.
(B)	 Ao	clicar	na	célula	C9,	digitar	a	fórmula	=SOMA(C3;C8)	e	pressionar	a	tecla	ENTER	retornará	o	valor	R$	90,00.
(C)	 Ao	clicar	na	célula	C9,	digitar	a	fórmula	=SE(C3<C4;SOMA(C3:C8);MÉDIA(C3:C8))		e	pressionar	a	tecla	ENTER	retornará	

o valor 285.
(D)	 Ao	 clicar	 na	 célula	 C9,	 digitar	 a	 fórmula	 =SE(SOMA(C3:C8)>200;SOMA(C3:C8);MÉDIA(C3:C8))	 e	 pressionar	 a	 tecla	

ENTER	retornará	o	valor	285.
(E)	 Ao	clicar	na	célula	C9,	digitar	a	fórmula	=MÁXIMO(C3;C8)	e	pressionar	a	tecla	ENTER	retornará	o	valor	R$	55,00.

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

professores utilizam provas para avaliação e 75%, 
trabalhos. Sabendo que os professores utilizam 
pelo menos uma dessas formas de avaliação, qual 
é a porcentagem dos professores que utilizam 
ambas as formas?

(A)	 15%
(B)	 10%
(C)	 25%
(D)	 65%
(E)	 45%

www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 




6
Cargo: Administrador

AT U A L I D A D E S  E  L E G I S L A Ç Ã O

O petróleo responde por aproximadamente 38% da 
energia consumida no Brasil, o que demonstra a 
importância desse recurso energético para o país. 
Sobre os atuais aspectos acerca do petróleo no 
Brasil, analise as assertivas e assinale a alternativa 
que aponta as corretas.

I. A Câmara dos Deputados aprovou no dia 
seis de novembro de 2012, sem alterações, 
o projeto de lei do Senado que trata da nova 
distribuição dos royalties do petróleo. O 
texto que segue para sanção da presidente 
Dilma Rousseff não prevê recursos para a 
educação.

II. De acordo com a atual Lei do Petróleo, 
as áreas de exploração da camada pré-
sal devem ser leiloadas entre diversas 
empresas nacionais e estrangeiras. As que 
derem o maior lance poderão procurar óleo 
por tempo determinado.

III. Com a recente inserção da Venezuela no 
Mercosul, o bloco econômico amplia em 
larga escala seu potencial energético. Isso 
se deve à riqueza em petróleo deste país.

IV. A Petrobras é uma empresa dominada 
unicamente pelo poder do Estado brasileiro, 
sem nenhuma influência de acionistas 
estrangeiros.

(A)	 Apenas	I	e	II.
(B)	 Apenas	II	e	III.
(C)	 Apenas	I,	II	e	IV.
(D)	 Apenas	I,	II	e	III.
(E)	 I,	II,	III	e	IV.

Política e religião geram um enorme debate ao 
se relacionarem, mesmo que alguns Estados não 
permitam essa relação. Ateístas lutam contra 
ela, políticos usam da religião para conquistar 

QUESTÃO 21

QUESTÃO 22

Sobre conceitos de Hardware e Software, assinale 
a alternativa correta.

(A)	 A	 memória	 RAM	 é	 um	 chip	 de	 memória	 à	 bateria	
no	 computador	 que	 armazena	 informações	 sobre	 a	
inicialização	do	computador.

(B)	 Drivers	 são	 programas	 específicos	 que	 fazem	
a	 comunicação	 entre	 o	 Sistema	 Operacional	 do	
computador	e	o	Hardware.

(C)	 Memória	Cache	L1	é	uma	memória	volátil	presente	na	
memória	ROM.

(D)	 O	cooler	é	uma	memória	de	alta	velocidade	que	fica	
próxima	à	CPU	e	consegue	acompanhar	a	velocidade	
de	trabalho	da	CPU.

(E)	 No	 computador	 a	 perda	 da	 configuração	 da	 BIOS	
ocorre	 exclusivamente	 por	 problemas	 na	 memória	
RAM	da	máquina.

Considerando o Processador de Texto Microsoft 
Word 2010 (instalação padrão português – Brasil), 
assinale a alternativa que aponta a opção correta 
para obter o efeito colocado na primeira letra do 
texto a seguir. 
Obs.: O caractere “+” é utilizado apenas para 
interpretação

(A)	 Aumento	da	fonte	usando	o	atalho	CTRL	+	SHIFT	+	P
(B)	 Word	Art
(C)	 Subscrito
(D)	 Letra	Capitular
(E)	 Sobrescrito

No ambiente do Sistema Operacional Windows 
XP Professional, é possível percorrer todas as 
janelas abertas na área de trabalho mantendo 
pressionadas quais teclas?
Obs.: O caractere “+” é utilizado apenas para 
interpretação

(A)	 Shift	+	Tab
(B)	 Ctrl	+	Alt
(C)	 Alt	+	Tab
(D)	 Shift	+	Ctrl
(E)	 Ctrl	+	Tab

Com relação a um dos protocolos mais importantes 
da internet o TCP/IP, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A)	 De	uma	forma	simples,	o	TCP/IP	é	o	principal	protocolo	
de	envio	e	recebimento	de	dados	MS	internet.

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20

(B)	 O	TCP/IP	 é	 um	 conjunto	 de	 protocolos.	 Esse	 grupo	
é	dividido	em	quatro	camadas:	aplicação,	transporte,	
rede	e	interface.

(C)	 A	 camada	 de	Aplicação	 é	 utilizada	 pelos	 programas	
para	enviar	e	receber	informações	de	outros	programas	
através	da	rede.

(D)	 O	TCP/IP	 é	 uma	 espécie	 de	 idioma	 que	 permite	 as	
aplicações	conversarem	entre	si.

(E)	 As	camadas	mais	baixas	estão	logicamente	mais	perto	
do	usuário	 (chamada	 camada	de	aplicação)	 e	 lidam	
com	dados	mais	abstratos,	 confiando	em	protocolos	
de	camadas	mais	altas	para	tarefas	de	menor	nível	de	
abstração.
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eleitores, instituições religiosas lucram com a 
isenção de impostos, e inúmeros outros fatores 
que geram polêmicas na relação “político-
religiosa”. Sobre tal relação, analise as assertivas 
e assinale a alternativa que aponta as corretas.

I. Na região do oriente médio, vários países 
são Estados islâmicos, os quais possuem 
uma religião que rege a legislação do 
Estado.  Tais países afirmam que possuem 
liberdade religiosa, porém pessoas de 
outras religiões pagam impostos mais 
elevados.

II. Países como o Brasil e os Estados Unidos 
se denominam laicos, porém ambos 
possuem a inscrição “Deus seja louvado” 
e “In God we trust” (em Deus confiamos) 
respectivamente em suas moedas. Em 
novembro de 2012, no Brasil, passou a se 
discutir a retirada da frase no Real.

III. Em 1972, na Irlanda do norte, aconteceu 
o “Domingo Sangrento”, um confronto 
entre nacionalistas católicos irlandeses 
e o exército inglês. Nessa ocasião, houve 
influência tanto política quanto religiosa 
no confronto que resultou em catorze 
manifestantes mortos.

IV. Regimes comunistas, como Cuba, 
possuem forte intolerância religiosa, pois 
a religião vai contra a ideologia do Partido 
Comunista. Na antiga União Soviética, 
cogitava-se a possibilidade de destruir a 
catedral São Basílio, maior ponto turístico 
russo na atualidade junto a Praça Vermelha.

(A)	 Apenas	I,	II	e	III.	
(B)		 Apenas	II	e	IV.
(C)		 Apenas	I	e	III.
(D)		 Apenas	II	e	III.
(E)		 I,	II,	III	e	IV.

Sobre o panorama econômico atual do estado de 
Santa Catarina, é INCORRETO afirmar que

(A)	 a	 economia	 de	 Santa	 Catarina	 	 é	 diversificada	 e	
equilibrada,	 pois	 das	 diversas	 atividades	 produtivas	
desenvolvidas	na	região,	nenhuma	contribui	com	mais	
de	20%	para	o	PIB	do	estado.	Dentre	estas	atividades	
desenvolvidas, estão as industriais, dos setores 
agrícolas,	do	extrativismo	mineral	e	do	turismo.	

(B)	 a	 criação	 de	 suínos	 e	 a	 avicultura	 movimentam	 a	
agroindústria	catarinense,	tornando	o	estado	forte	na	
exportação	de	carne	suína	e	de	frango.

(C)	 o	 litoral	 catarinense,	 caracterizado	 pelo	 verão	 com	
altas	 temperaturas,	 atrai	 turistas	 de	 diferentes	
partes	 do	 Brasil	 e	 dos	 países	 vizinhos	 tendo	 como	
principal	 destino	 o	 Balneário	 Camboriú.	 Outros	
eventos	 tradicionais,	 como	 a	 Oktoberfest	 realizada	

QUESTÃO 23

em	 Blumenau,	 muito	 contribuem	 para	 o	 turismo	
catarinense	também.

(D)	 as	 indústrias	 instaladas	 no	 estado	 atendem	
diversificadas	áreas.	Porém,	não	há	destaque	na	área	
da	indústria	têxtil,	somente	microempresas	como	por	
exemplo,	a	Coteminas	/	Artex	presente	em	Blumenau.

(E)	 Santa	Catarina	registra	um	forte	desenvolvimento	das	
empresas	de	TI.	As	soluções	em	softwares,	hardwares,	
serviços	e	equipamentos	em	Santa	Catarina	atendem	
diversos	 segmentos	 de	 mercado	 com	 clientes	 em	
todas	as	regiões	brasileiras.

A primeira colônia europeia em Santa Catarina 
foi instalada, por iniciativa do governo, em São 
Pedro de Alcântara, em 1829. Eram 523 colonos 
católicos vindos de Bremem (Alemanha). Sobre 
a colonização de Santa Catarina e seus demais 
processos históricos, é correto afirmar que

(A)	 em	 meados	 do	 século	 XX	 ,	 chegou	 a	 Brusque	 o	
primeiro	grupo	de	poloneses,	vindos	do	Paraná.

(B)	 com	o	fim	da	Guerra	do	Contestado,	em	1916,	entre	
as	províncias	de	Paraná	e	Santa	Catarina,	 e	 com	o	
acordo	de	limites	entre	os	dois	estados,	a	cidade	então	
conhecida	como	Porto	União	da	Vitória	ficou	dividida	
em	duas,	passando	a	parte	pertencente	ao	Paraná	a	
denominar-se	União	da	Vitória,	e	a	parte	pertencente	a	
Santa	Catarina,	Porto	União,	sendo	que	a	linha	férrea	
passou	a	dividir	as	duas	cidades	até	hoje.

(C)	 Santa	Catarina	teve	um	papel	importante	na	Revolução	
Farroupilha.	 Os	 catarinenses	 eram	 receptivos	 às	
ideias	do	império.	Com	o	objetivo	de	utilizar	sua	saída	
para	o	mar,	em	22	de	julho	de	1839,	os	imperialistas	
tomaram	a	cidade	de	Laguna	dos	farrapos.

(D)	 a	região	de	Santa	Catarina		foi	descoberta	nas	últimas	
expedições	exploradoras	do	Brasil,	sendo	a	expedição	
de	Juan	Dias	de	Solis,	ocorrida	no	fim	do	século	XV,	a	
mais	significativa.	

(E)	 os	imigrantes	alemães	que	se	guiaram	ao	Sul	do	Brasil	
passaram	por	situações	diferentes	para	sobrevivência.	
Os	 grupos	 que	 se	 destinaram	 a	 colônias	 no	 Rio	
Grande	do	Sul	e	Santa	Catarina	durante	o	século	XVIII	
já	possuíam	terras	e	algumas	cabeças	de	gado	além	
de	sua	força	de	trabalho.

Sobre os aspectos geográficos presentes no 
estado de Santa Catarina, é INCORRETO afirmar 
que

(A)	 o	clima	no	estado	é	subtropical	úmido,	não	há	estação	
de	seca	no	estado,	e	as	chuvas	são	bem	distribuídas.	
As	quatro	estações	são	bem	definidas	no	estado.	As	
temperaturas	variam	entre	13°	e	25°	na	maior	parte	do	
ano.	No	 inverno,	 as	 temperaturas	 variam	 de	 acordo	
com	a	localização.

(B)	 os	Rios	mais	importantes	do	estado	são	o	Rio	Iguaçu,	
Itajai,	 Pelotas,	 Chapecó,	 Canoas,	 sendo	 todos	
afluentes	do	Rio	Uruguai.

(C)	 quanto	 às	 Serras	 do	 Mar	 e	 a	 Serra	 Geral,	 estas	
formam,	juntas,	uma	barreira	que	divide	o	estado	entre	
a	 planície	 costeira	 e	 a	 região	do	Planalto	Central.	A	

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25
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vegetação	predominante	é	a	Mata	Atlântica.
(D)	 Santa	Catarina	é	o	menor	e	menos	populoso	estado	

da	região	Sul,	situando-se	no	centro	da	região	e	tendo	
como	limites	o	Paraná	ao	norte,	o	Rio	Grande	do	Sul	
ao	 sul,	 o	 Oceano	Atlântico	 a	 leste	 e	 a	Argentina	 a	
oeste.

(E)	 a	 superfície	 do	 território	 estadual	 consiste	 em	 uma	
das	 mais	 acidentadas	 do	 país.	 No	 entanto,	 nas	
proximidades	 do	 litoral	 configuram-se	 planícies,	
chamadas	de	Planície	Costeira.	Assim,	as	serras	se	
encontram	situadas	entre	o	Planalto	e	a	Planície.

Sobre a Lei n. 5.905/73, é correto afirmar que
(A)	 nesta	 lei	 que	 foram	 criados	 o	 Conselho	 Federal	 de	

Enfermagem	(COFEN)	e	os	Conselhos	Regionais	de	
Enfermagem	(COREN),	constituindo	em	seu	conjunto	
uma	autarquia,	vinculada	ao	Ministério	do	Trabalho	e	
Previdência	Social.

(B)	 nesta	 lei	 são	 estabelecidos	 os	 parâmetros	 para	
dimensionar	 o	 quantitativo	 mínimo	 dos	 diferentes	
níveis	de	formação	dos	profissionais	de	Enfermagem	
para	 a	 cobertura	 assistencial	 nas	 instituições	 de	
saúde.

(C)	 nesta	lei	é	aprovado	o	Código	de	Processo	Ético	dos	
Conselhos	de	Enfermagem	que	estabelece	as	normas	
procedimentais	para	serem	aplicadas	nos	processos	
éticos	em	 toda	 jurisdição	de	 todos	os	Conselhos	de	
Enfermagem.	

(D)	 esta	 lei	dispõe	sobre	a	 regulamentação	do	exercício	
da	Enfermagem	e	dá	outras	providências.

(E)	 nesta	 lei	 é	 estabelecida	 a	 responsabilidade	 e	 o	
dever	 dos	 profissionais	 da	 Enfermagem	 registrar	 no	
prontuário	 do	 paciente	 as	 informações	 inerentes	 ao	
processo	de	cuidar	e	ao	gerenciamento	dos	processos	
de	trabalho.

Em relação à Lei que regulamenta o exercício de 
enfermagem, informe se é verdadeiro (V) ou falso 
(F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta.

(   ) O exercício da atividade de Enfermagem 
é privativo de Enfermeiro, Técnico de 
Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e 
Parteiro e só será permitido ao profissional 
inscrito no Conselho Regional de 
Enfermagem da respectiva região.  

(   ) O Técnico de Enfermagem exerce as 
atividades auxiliares, de nível médio 
técnico, atribuídas à equipe de Enfermagem, 
cabendo-lhe a realização da consulta de 
Enfermagem.

(   ) Uma das atribuições do auxiliar de 
enfermagem consiste em observar, 
reconhecer e descrever sinais e sintomas, 
ao nível de sua qualificação.

(   ) Não compete aos auxiliares de enfermagem 
a aplicação de oxigenoterapia, nebulização, 
enteroclisma, enema e calor ou frio.

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27

(A)	 V	–	V	–	F	–	F.	
(B)	 F	–	F	–	V	–	F.
(C)	 V	–	F	–	V	–	F.
(D)	 V	–	F	–	F	–	V.
(E)	 F	–	V	–	V	–	F.

Relacione as colunas e assinale a alternativa com 
a sequência correta.

1. Atividades privativas do enfermeiro.
2. Atividades pertencentes aos auxiliares e 

técnicos de enfermagem.

(   ) Prestar cuidados de higiene e conforto ao 
paciente.

(   ) Prescrição da assistência de enfermagem.
(   ) Prestar cuidados diretos de enfermagem a 

pacientes graves com risco de vida.
(   ) Executar ações de tratamento simples.

(A)	 1	–	2	–	1	–	2.
(B)	 2	–	1	–	1	–	1.
(C)	 1	–	1	–	1	–	2.
(D)	 2	–	2	–	1	–	2.
(E)	 2	–	1	–	1	–	2.

Compete ao Conselho Federal de Enfermagem, 
EXCETO

(A)	 aprovar	 seu	 regimento	 interno	 e	 os	 dos	 Conselhos	
Regionais.

(B)	 delegar	 aos	 conselhos	 Regionais	 a	 promoção	
de	 estudos	 e	 campanhas	 para	 aperfeiçoamento	
profissional.

(C)	 elaborar	o	Código	de	Deontologia	de	Enfermagem	e	
alterá-lo,	 quando	 necessário,	 ouvidos	 os	 Conselhos	
Regionais.

(D)	 baixar	 provimentos	 e	 expedir	 instruções,	 para	
uniformidade	de	procedimento	e	bom	funcionamento	
dos	Conselhos	Regionais.

(E)	 instalar	os	Conselhos	Regionais.

Preencha as lacunas e assinale a alternativa 
correta.
Os Conselhos Regionais serão instalados em suas 
respectivas sedes, com cinco a vinte e um membros 
e outros tantos suplentes, todos de nacionalidade 
brasileira, na proporção de ______________ de 
Enfermeiros e _______________ de profissionais 
das demais categorias do pessoal de Enfermagem 
reguladas em lei.

(A)	 3/5	(três	quintos)	e	1/5	(um	quinto)
(B)	 1/5	(um	quinto)	e	2/5	(dois	quintos)
(C)	 2/5	(dois	quintos)	e	3/5	(três	quintos)
(D)	 3/5	(três	quintos)	e	2/5	(dois	quintos)
(E)	 2/5	(dois	quintos)	e	1/5	(um	quinto)

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30
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C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

Em relação aos elementos que compõem  toda 
decisão no  processo decisório, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir 
e assinale a alternativa com a sequência correta.

(   ) Finalidade de alcançar um objetivo comum.
(   ) Preferências das pessoas.
(   ) Desejo e disposição para a cooperação.
(   ) Interação entre duas ou mais pessoas
(   ) Tomador de decisão.

(A)	 F	–	F	–	V	–	F	–	V.	
(B)	 V	–	F	–	V	–	V	–	F.	
(C)	 V	–	F	–	F	–	F	–	V.	
(D)	 F	–	V	–	F	–	V	–	F.	
(E)	 F	–	V	–	F	–	F	–	V.

Assinale a alternativa que apresenta algumas das 
vantagens da descentralização.

(A)	 Decisões	 são	 tomadas	 por	 administradores	 que	
têm	 uma	 visão	 global	 da	 empresa;	 decisões	 são	
tomadas	mais	rapidamente	pelos	próprios	executivos;	
tomadores	de	decisão	são	os	que	têm	mais	informação	
sobre	a	situação;	pode	ocorrer	 falta	de	 informação	e	
coordenação	entre	departamentos.

(B)	 Decisões	 são	 tomadas	 mais	 rapidamente	 pelos	
próprios	 executivos;	 tomadores	 de	 decisão	 são	 os	
que	 têm	 mais	 informação	 sobre	 a	 situação;	 maior	
envolvimento	na	tomada	de	decisão	cria	maior	moral	
e	motivação	entre	os	administradores	médios	além	de	
proporcionar	bom	treinamento	para	os	administradores	
médios.

(C)	 Decisões	 são	 tomadas	 por	 administradores	 que	
têm	 uma	 visão	 global	 da	 empresa;	 decisões	 são	
tomadas	mais	rapidamente	pelos	próprios	executivos;	
tomadores	de	decisão	são	os	que	têm	mais	informação	
sobre	 a	 situação	 o	 maior	 envolvimento	 na	 tomada	
de	 decisão	 cria	 maior	 moral	 e	 motivação	 entre	 os	
administradoes	médios.

(D)	 Decisões	 são	 tomadas	 mais	 rapidamente	 pelos	
próprios	 executivos;	 tomadores	 de	 decisão	 são	 os	
que	 têm	 mais	 informação	 sobre	 a	 situação;	 maior	
envolvimento	na	tomada	de	decisão	cria	maior	moral	e	
motivação	entre	os	administradores	médios;	políticas	
e	 procedimentos	 podem	 variar	 enormemente	 nos	
diversos	departamentos.

(E)	 Decisões	 são	 tomadas	por	administradores	que	 têm	
uma	visão	global	da	empresa;	decisões	são	tomadas	
mais	 rapidamente	 pelos	 próprios	 executivos;	 pode	
ocorrer	 falta	 de	 informação	 e	 coordenação	 entre	
departamentos;	proporciona	bom	treinamento	para	os	
administradores	médios.

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32

Em relação aos fatores de desempenho que 
precisam estar presentes em toda equipe, 
relacione as colunas e assinale a alternativa com a 
sequência correta.

1. Assessoria
2. Inovação
3. Desenvolvimento
4. Produção
5. Manutenção
6. Ligação
7. Promoção
8. Organização
9. Inspeção

(   ) Sua força está em executar planos e acançar 
metas e resultados de modo ordenado e 
controlado.

(   ) Fator relacionado com a coordenação e a 
integração do trabalho dos membros da 
equipe.

(   ) Fator relacionado com a salvaguarda de 
padrões e processos.

(   ) Fator relacionado com dar e receber 
informação.

(   ) Fator relacionado com o controle e a 
auditoria dos sistemas de trabalho.

(   ) Fator relacionado com a identificação e a 
exploração de oportunidades.

(   ) Se as pessoas não estão atualizadas 
em suas práticas, a estrutura de custos 
aumenta e prejudica a competitividade.

(   ) Fator relacionado com a avaliação e o teste 
de aplicabilidade de novas abordagens.

(   ) Objetivos claros devem ser definidos e 
deve-se implementar a ação necessária 
para assegurar resultados no tempo e no 
custo.

(A)	 8	–	1	–	5	–	4	–	9	–	7	–	2	–	3	–	6.	
(B)	 4	–	6	–	1	–	2	–	3	–	9	–	8	–	7	–	5.	
(C)	 8	–	3	–	2	–	7	–	9	–	1	–	5	–	6	–	4.	
(D)	 4	–	6	–	5	–	1	–	9	–	7	–	2	–	3	–	8.	
(E)	 6	–	3	–	2	–	7	–	9	–	4	–	5	–	1	–	8.

QUESTÃO 33
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Qual ou quais das afirmações a seguir se referem 
à reengenharia organizacional?

I. Repensar fundamental e a reestruturação 
radical dos processos empresariais para 
atingir aprimoramentos notáveis em custo, 
qualidade, serviços e rapidez.

II. Redesenho de processos ou reinvenção da 
organização.

III. Reprojeto dos processos empresariais e a 
sua redefinição radical.

IV. A completa substituição de um processo 
por outro mais eficiente.

V. Reestruturação radical dos processos 
empresariais para alcançar drásticas 
melhorias no desemepnho, qualidade, 
custos, velocidade e atendimento.

(A)	 Apenas	as	afirmações	I	e	V	se	referem	à	reengenharia	
organizacional.

(B)	 Apenas	 as	 afirmações	 I,	 II,	 III	 e	 V	 se	 referem	 à	
reengenharia	organizacional.

(C)	 Apenas	as	afirmações	II	e	III	se	referem	à	reengenharia	
organizacional.

(D)	 Apenas	 as	 afirmações	 I,	 III	 e	 V	 se	 referem	 à	
reengenharia	organizacional.

(E)	 As	afirmações	I,	II,	III,	IV	e	V	se	referem	à	reengenharia	
organizacional.

Qual a relação que existe entre qualidade e 
produtividade?

(A)	 Qualidade	e	produtividade	são	incompatíveis,	ou	seja,	
é	necessário	optar	por	qualidade	ou	por	produtividade.

(B)	 A	 melhoria	 da	 qualidade	 levará	 necessariamente	 à	
redução	da	produtividade	e	vice-versa.

(C)	 A	 melhoria	 da	 qualidade	 proporciona	 ganhos	 de	
produtividade	em	uma	reação	em	cadeia.

(D)	 A	 melhoria	 da	 qualidade	 requer	 custos	 maiores	
enquanto	 que	 a	 produtividade	 melhora	 a	
competitividade.

(E)	 Qualidade	 e	 produtividade	 se	 relacionam	 de	 forma	
completamente	inversa.

Quanto aos desafios competitivos das 
organizações tendo em vista a gestão de recursos 
humanos, relacione as colunas e assinale a 
alternativa com a sequência correta.

1. Tornar-se global.
2. Adotar nova tecnologia.
3. Gerenciar mudanças.
4. Gerenciar talentos ou capital humano.
5. Capacidade de resposta ao mercado.
6. Contenção de custos.

QUESTÃO 35

QUESTÃO 36

(   ) Requer inovações gerenciais com relação 
à gestão da qualidade total, seis sigma e 
reengenharia.

(   ) Entender o valor do conhecimento 
e documentar as habilidades e as 
capacidades disponíveis, identificando 
maneiras de utilizar esse conhecimento em 
benefício da organização.

(   ) Adoção de downsizing, terceirização, 
contratação de mão de obra em outros 
países e contratação de empregados 
temporários.

(   ) Impacto operacional com automatização 
de tarefas de rotina, dimimnuindo a 
carga administrativa, reduzindo custos e 
aumentando a produtividade interna do 
próprio recursos humanos.

(   ) Ponderação de questões relacionadas 
à localização geográfica, culturas, leis e 
práticas empresariais diferentes.

(   ) Imaginar o futuro, comunicar essa 
visão aos funcionários, estabelecer 
expectativas claras quanto ao desempenho 
e desenvolver a capacidade para alcançá-
la, reorganizando as pessoas e realocando 
ativos.

(A)	 5	–	4	–	6	–	2	–	1	–	3.	
(B)	 6	–	4	–	1	–	2	–	5	–	3.	
(C)	 5	–	2	–	6	–	3	–	1	–	4.	
(D)	 4	–	6	–	5	–	2	–	1	–	3.	
(E)	 6	–	3	–	2	–	4	–	5	–	1.

Quanto aos métodos para o desenvolvimento de 
gerentes no local de trabalho, relacione as colunas  
e assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta do relacionamento de cada método com 
seu objetivo.

1. Coaching
2. Substituições programadas
3. Rotação de cargo
4. Transferência lateral
5. Projetos especiais e diretorias juniores
6. Aprendizado prático
7. Reuniões de staff

(   ) Permitem aos participantes tornar-se mais 
familiarizados com problemas e eventos 
que ocorrem fora de sua área imediata, 
expondo-os às ideias e pensamentos de 
outros gerentes.

(   ) Envolve um fluxo contínuo de instruções, 
comentários e sugestões do gerente para o 
subordinado.

(   ) Libera os gerentes para trabalharem em 
tempo integral em projetos com outros na 
organização.

(   ) Preparam um indivíduo para assumir o 
trabalho de gerente, ganhando experiência 

QUESTÃO 37

QUESTÃO 34
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na condução de funções importantes para 
o trabalho.

(   ) Fornecem uma oportunidade para os 
indivíduos se envolverem no estudo dos 
atuais problemas organizacionais e em 
atividades de planejamento e tomada de 
decisões.

(   ) Fornece, por meio de diversas experiências 
de trabalho, o conhecimento ampliado e o 
entendimento exigido para gerenciar mais 
efetivamente.

(   ) Movimentação horizontal por diferentes 
departamentos, com a progressão 
ascendente na organização.

(A)	 7	–	1	–	6	–	2	–	5	–	4	–	3.	
(B)	 3	–	5	–	1	–	6	–	7	–	2	–	4.	
(C)	 5	–	3	–	1	–	6	–	7	–	2	–	4.	
(D)	 7	–	1	–	6	–	2	–	5	–	3	–	4.	
(E)	 3	–	5	–	6	–	2	–	4	–	1	–	7.

Com relação ao planejamento organizacional, 
assinale a alternativa que mostra aspectos de cada 
nível de planejamento quanto à sua abrangência.

(A)	 Planejamento	estratégico	é	voltado	para	a	eficiência	
da	 organização,	 planejamento	 tático	 é	 voltado	
para	 a	 coordenação	 e	 integração	 da	 organização	 e	
planejamento	operacional	é	voltado	para	a	eficácia	da	
organização.	

(B)	 Planejamento	estratégico	é	voltado	para	a	coordenação	
da	organização,	planejamento	tático	é	voltado	para	a	
integração	da	organização	e	planejamento	operacional	
é	 voltado	 para	 a	 coordenação	 e	 integração	 da	
organização.

(C)	 Planejamento	 estratégico	 é	 voltado	 para	 a	 eficácia	
da	 organização,	 planejamento	 tático	 é	 voltado	
para	 a	 coordenação	 e	 integração	 da	 organização	 e	
planejamento	operacional	é	voltado	para	a	eficiência	
da	organização.

(D)	 Planejamento	 estratégico	 é	 voltado	 para	 o	 sentido	
de	excelência	da	organização,	planejamento	 tático	é	
voltado	para	a	eficiência	e	eficácia	da	organização	e	
planejamento	operacional	é	voltado	para	a	composição	
da	excelência	da	organização.

(E)	 Planejamento	estratégico	é	voltado	para	a	composição	
da	excelência	da	organização,	planejamento	 tático	é	
voltado	para	a	eficiência	e	eficácia	da	organização	e	
planejamento	operacional	é	voltado	para	o	sentido	de	
excelência	da	organização.

Um conjunto de entidades chamadas partes, 
elementos ou componentes, com alguma espécie 
de relação ou interação das partes e a visão de 
uma entidade nova e distinta, criada por essa 
relação, que se consegue enxergar focalizando o 
todo e não suas partes, compõem o conceito de

(A)	 Organização.
(B)	 Sistema.
(C)	 Planejamento	estratégico.

QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

(D)	 Ambiente.
(E)	 Administração.

Conforme o título I – dos princípios fundamentais, em 
seu art. 1º da Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988, a República Federativa do Brasil 
é formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal e constitui-se em 
Estado Democrático de Direito.  No Capítulo VII – 
da administração pública, observa-se na seção I as 
disposições gerais e no seu art. 37 diz respeito à 
administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. Assim, considerando 
os artigos 1º e 37º mencionados, pode-se afirmar 
que a administração pública, exercida em estado 
democrático de direito e visando a consecução dos 
objetivos fundamentais previstos no artigo 3º da 
constituição, obedecerá aos seguintes princípios 
fundamentais e específicos, além de outros:

(A)	 Soberania,	cidadania,	dignidade	da	pessoa	humana,	
valores	 sociais	 do	 trabalho	 e	 da	 livre	 iniciativa,	
pluralismo	 político,	 legalidade,	 impessoalidade,	
moralidade,	publicidade	e	eficiência

(B)	 Soberania,	 cidadania,	 ordem,	 equidade,	 iniciativa,	
legalidade,	impessoalidade,	moralidade,	publicidade	e	
eficiência.

(C)	 Disciplina,	 interesse	 geral,	 dignidade	 da	 pessoa	
humana,	valores	sociais	do	trabalho	e	da	livre	iniciativa,	
pluralismo	 político,	 legalidade,	 impessoalidade,	
moralidade,	publicidade	e	eficiência.

(D)	 Disciplina,	 cidadania,	 ordem,	 equidade,	 iniciativa,	
legalidade,	impessoalidade,	moralidade,	publicidade	e	
eficiência.

(E)	 Disciplina,	 soberania,	 dignidade	 da	 pessoa	 humana,	
valores	sociais	do	trabalho	e	livre	iniciativa,	pluralismo	
político,	 legalidade,	 impessoalidade,	 moralidade,	
publicidade	e	eficiência.

Os poderes e deveres do administrador público 
são os expressos em lei, os impostos pela moral 
administrativa e os exigidos pelo interesse 
da coletividade. A jurisprudência e a doutrina 
reconhecem pacificamente o poder-dever de agir 
da autoridade pública. A Lei Federal nº 8.429/92 
dedicou científica atenção na atribuição da 
sujeição dos deveres administrativos do agente 
público, que se reflete internamente na relação 
estabelecida entre ele e a Administração Pública, 
ampliando a categorização de servidor público, 
para além do conceito de funcionário público 
contido no Código Penal (art. 327). A propósito, 
já proclamou o respeitável Tribunal Federal de 
Recursos que “o vocábulo poder significa dever 
quando se trata de atribuições de autoridades 
administrativas”. Assinale a alternativa que explica 
o significado do poder-dever de agir da autoridade 
pública.

(A)	 Um	múnus	público	para	o	administrador	público	que	

QUESTÃO 40

QUESTÃO 41
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representa	 uma	 opção	 de	 defesa,	 conservação	 e	
aprimoramento	 dos	 bens,	 serviços	 e	 interesses	 da	
coletividade	ou	da	ordem	social.

(B)	 O	 poder	 administrativo	 é	 atribuído	 à	 autoridade	
como	uma	possibilidade	 disponível	 para	 remover	 os	
interesses	 particulares	 que	 se	 opõem	 ao	 interesse	
público.

(C)	 Assim	como	no	Direito	Privado	o	poder-dever	de	agir	é	
no	Direito	Público	uma	faculdade	para	o	agente	diante	
de	situações	que	pode	atuar.	

(D)	 Um	múnus	público	para	o	administrador	público	que	
representa	 um	 encargo	 de	 defesa,	 conservação	 e	
aprimoramento	 dos	 bens,	 serviços	 e	 interesses	 da	
coletividade	ou	da	ordem	social.

(E)	 O	 poder	 do	 administrador	 público,	 revestindo	 ao	
mesmo	tempo	o	caráter	de	dever	para	a	comunidade,	
é	suscetível	de	renúncia	pelo	seu	titular,	possibilitando	
liberalidades	com	o	direito.

De acordo com a Constituição da República 
Federativa do Brasil, até a emenda constitucional 
nº 67 de 22 de dezembro de 2010, no título III 
– da organização do estado, capítulo VII – da 
administração pública, seção II – dos servidores 
públicos, artigo 39. a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios instituirão conselho 
de política de administração e remuneração de 
pessoal que terá a seguinte composição:

(A)	 Cidadãos	civis	de	órgãos	de	classe	de	trabalhadores	e	
patronal	e	servidores	indicados	pelo	poder	executivo.

(B)	 Servidores	 designados	 pelos	 respectivos	 poderes	 e	
cidadãos	civis	e	militares.

(C)	 Servidores	 designados	 pelos	 poderes	 executivo,	
legislativo	e	judiciário.

(D)	 Servidores	 designados	 pelos	 respectivos	 poderes	 e	
representantes	de	órgãos	de	classe	trabalhadora.

(E)	 Servidores	designados	pelos	respectivos	poderes.

Cada vez mais as normas de Direito Público 
prevalecem sobre as regras de Direito Privado 
em decorrência da isonomia constitucional que 
equipara o Estado, com seu poder e privilégios 
administrativos com o cidadão comum, que é 
despido de autoridade e de prerrogativas públicas. 
Assim, no âmbito da responsabilidade civil da 
administração pública surgiram as teses da culpa 
administrativa, do risco administrativo e do risco 
integral. Qual das alternativas a seguir apresenta a 
caracterização de culpa administrativa?

(A)	 Danos	 decorrentes	 da	 oferta	 de	 serviços	 pela	
Administração	Pública.

(B)	 Ocorrência	 de	 lesão	 injusta	 independentemente	 de	
culpa	por	parte	da	Administração	Pública.

(C)	 Danos	decorrentes	de	uma	inação	do	Estado.
(D)	 Danos	 causados	 por	 culpa	 e	 dolo	 exclusivos	 do	

lesado.
(E)	 Ocorrência	 de	 lesão	 decorrente	 da	 existência	 do	

serviço	público.

QUESTÃO 42

QUESTÃO 43

Quanto ao âmbito, o controle da administração 
pública pode ser interno e externo. Assinale a 
alternativa que apresenta um tipo de controle 
interno.

(A)	 Controle	legislativo.
(B)	 Controle	tutelar.
(C)	 Controle	judicial.
(D)	 Controle	setorial.
(E)	 Controle	parlamentar.

A Lei nº 9.784 de 29 de janeiro de 1999, que 
regula o processo administrativo no âmbito 
da Administração Pública Federal, apresenta 
no Capítulo II os direitos dos administrados e 
no Capítulo III os deveres do administrado. A 
seguir, são apresentados alguns destes direitos 
e deveres. Assinale a alternativa que apresenta 
somente direitos dos administrados.

(A)	 Ter	ciência	da	tramitação	dos	processos	administrativos	
em	que	tenha	a	condição	de	interessado,	ter	vista	dos	
autos,	obter	cópias	de	documentos	neles	contidos	e	
conhecer	as	decisões	proferidas;	 formular	alegações	
e	apresentar	documentos	antes	da	decisão,	os	quais	
serão	objeto	de	consideração	pelo	órgão	competente	
e	 fazer-se	 assistir,	 facultativamente,	 por	 advogado,	
salvo	 quando	 obrigatória	 a	 representação,	 por	 força	
de lei.

(B)	 Ser	 tratado	 com	 respeito	 pelas	 autoridades	 e	
servidores,	que	deverão	 facilitar	o	exercício	de	seus	
direitos	 e	 o	 cumprimento	 de	 suas	 obrigações;	 ter	
ciência	 da	 tramitação	 dos	 processos	 administrativos	
em	que	tenha	a	condição	de	interessado,	ter	vista	dos	
autos,	obter	cópias	de	documentos	neles	contidos	e	
conhecer	as	decisões	proferidas;	 formular	alegações	
e	apresentar	documentos	antes	da	decisão,	os	quais	
serão	objeto	de	consideração	pelo	órgão	competente;		
expor	os	fatos	conforme	a	verdade	e	fazer-se	assistir,	
facultativamente,	 por	 advogado,	 salvo	 quando	
obrigatória	a	representação,	por	força	de	lei.

(C)	 Ser	 tratado	 com	 respeito	 pelas	 autoridades	 e	
servidores,	 que	 deverão	 facilitar	 o	 exercício	 de	
seus	 direitos	 e	 o	 cumprimento	 de	 suas	 obrigações;	
proceder	 com	 lealdade,	 urbanidade	 e	 boa-fé;	 ter	
ciência	 da	 tramitação	 dos	 processos	 administrativos	
em	que	tenha	a	condição	de	interessado,	ter	vista	dos	
autos,	obter	cópias	de	documentos	neles	contidos	e	
conhecer	as	decisões	proferidas;	 formular	alegações	
e	apresentar	documentos	antes	da	decisão,	os	quais	
serão	objeto	de	consideração	pelo	órgão	competente	
e	 fazer-se	 assistir,	 facultativamente,	 por	 advogado,	
salvo	 quando	 obrigatória	 a	 representação,	 por	 força	
de lei.

(D)	 Ter	ciência	da	tramitação	dos	processos	administrativos	
em	que	tenha	a	condição	de	interessado,	ter	vista	dos	
autos,	obter	cópias	de	documentos	neles	contidos	e	
conhecer	as	decisões	proferidas;	 formular	alegações	
e	apresentar	documentos	antes	da	decisão,	os	quais	
serão	objeto	de	consideração	pelo	órgão	competente;	
prestar	 as	 informações	 que	 lhe	 forem	 solicitadas	 e	

QUESTÃO 44

QUESTÃO 45
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colaborar	para	o	esclarecimento	dos	fatos	e	fazer-se	
assistir,	facultativamente,	por	advogado,	salvo	quando	
obrigatória	a	representação,	por	força	de	lei.

(E)	 Ser	 tratado	 com	 respeito	 pelas	 autoridades	 e	
servidores,	que	deverão	 facilitar	o	exercício	de	seus	
direitos	e	o	cumprimento	de	suas	obrigações;	expor	os	
fatos	conforme	a	verdade;	ter	ciência	da	tramitação	dos	
processos	 administrativos	 em	 que	 tenha	 a	 condição	
de	 interessado,	 ter	 vista	 dos	 autos,	 obter	 cópias	 de	
documentos	 neles	 contidos	 e	 conhecer	 as	 decisões	
proferidas	 e	 fazer-se	 assistir,	 facultativamente,	 por	
advogado,	salvo	quando	obrigatória	a	representação,	
por força de lei.

Quanto aos requisitos necessários à formação do 
ato administrativo, relacione as colunas e assinale 
a alternativa que apresenta a sequência correta 
do relacionamento de cada requisito com sua 
definição.

1. Competência
2. Finalidade
3. Forma
4. Motivo
5. Objeto

(   ) O revestimento exteriorizador do ato 
administrativo constitui requisito vinculado 
e imprescindível à sua perfeição.

(   ) Situação de direito ou de fato que 
determina ou autoriza a realização do ato 
administrativo.

(   ) Poder jurídico atribuído ao agente da 
administração para o desempenho 
específico de suas funções.

(   ) Identifica-se com o conteúdo do ato, 
através do qual a Administração manifesta 
seu poder e sua vontade.

(   ) Elemento vinculado de todo ato 
administrativo - discricionário ou regrado.

(A)	 4	–	1	–	5	–	2	–	3.	
(B)	 3	–	4	–	1	–	2	–	5.	
(C)	 4	–	3	–	5	–	2	–	1.	
(D)	 3	–	1	–	4	–	5	–	2.	
(E)	 3	–	4	–	1	–	5	–	2.

O contrato administrativo possui várias 
características a seguir são relacionadas algumas 
delas. Assinale a alternativa que NÃO é uma 
característica de um contrato administrativo.

(A)	 Consubstancia	um	acordo	de	vontades.
(B)	 Só	pode	ser	extinto	por	acordo	entre	as	partes	ou	por	

via	judicial.
(C)	 Expressa-se	por	escrito	e	com	requisitos	especiais.
(D)	 É	comutativo.
(E)	 Deve	ser	executado	pelo	próprio	contratado.

QUESTÃO 46

QUESTÃO 47

A Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, regulamenta 
o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
insitui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências. 
No Capítulo II – da licitação, na seção I – das 
modalidades, limites e dispensa, o artigo 21 diz 
que os avisos contendo os resumos dos editais 
das concorrências, das tomadas de preços, dos 
concursos e dos leilões, embora realizados no 
local da repartição interessada, deverão ser 
publicados com antecedência, no mínimo, por 
uma vez em diversos meios de comunicação 
conforme os incisos I, II e III desse artigo. O 
parágrafo 2º do mesmo estabelece o prazo 
mínimo até o recebimento das propostas ou da 
realização do evento, o parágrafo 3o  diz que 
os prazos estabelecidos no parágrafo anterior 
serão contados a partir da última publicação do 
edital resumido ou da expedição do convite, ou 
ainda da efetiva disponibilidade do edital ou do 
convite e respectivos anexos, prevalecendo a data 
que ocorrer mais tarde e o parágrafo 4o  diz que 
qualquer modificação no edital exige divulgação 
pela mesma forma que se deu o texto original, 
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 
exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas. 
Considerando as informações, relacione os 
prazos mínimos apresentados a seguir com as 
modalidades de licitação dispostas no quadro e 
assinale a alternativa que mostra a sequência que 
relacione corretamente os prazos e as modalidades 
de licitação.
Valores de prazos mínimos:
1 = quarenta e cinco dias
2 = trinta dias
3 = quinze dias
4 = cinco dias

Prazos
2
3
1
2
1
4
3

Modalidades de licitação
(   ) Tomada de preços, quando a licitação for 

do tipo “melhor técnica” ou “técnica e 
preço” (alínea “b” do inciso II).

(   ) Tomada de preços, nos casos não 
especificados na alínea “b” do inc iso II.

(   ) Concurso.
(   ) Concorrência, nos casos não especificados 

na alínea “b” do inciso I.
(   ) Concorrência, quando o contrato a ser 

celebrado for com regime de empreitada 
integral ou quando a licitação for do tipo 

QUESTÃO 48
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“melhor técnica” ou “técnica e preço” 
(alínea “b” do inciso I).

(   ) Convite.
(   ) Leilão.

(A)	 2	–	2	–	2	–	3	–	1	–	4	–	3.	
(B)	 3	–	4	–	1	–	3	–	3	–	2	–	3.	
(C)	 3	–	3	–	1	–	2	–	2	–	3	–	4.	
(D)	 2	–	3	–	1	–	2	–	1	–	4	–	3.	
(E)	 1	–	2	–	3	–	1	–	1	–	3	–	4.

A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000), 
estabelece normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal e dá 
outras providências. O Capítulo IX refere-se à 
transparência, controle e fiscalização e sua seção 
I trata da transparência da gestão fiscal. O artigo 
48, apresenta os instrumentos de transparência 
da gestão fiscal, aos quais será dada ampla 
divulgação, inclusive em meios eletrônicos de 
acesso público, dos planos, orçamentos e leis 
de diretrizes orçamentárias; das prestações de 
contas e do respectivo parecer prévio; do relatório 
resumido da execução orçamentária e do relatório 
de gestão fiscal; e das versões simplificadas 
desses documentos. O parágrafo único deste 
artigo, diz que a transparência será assegurada 
também mediante algumas ações. Assinale 
a alternativa que apresenta estas ações para 
assegurar a transparência da gestão fiscal.

(A)	 Fiscalização	da	gestão	fiscal	pelo	poder	legislativo	no	
que	se	refere	ao	atingimento	das	metas	estabelecidas	
na	 lei	 de	 diretrizes	 orçamentárias;	 incentivo	 à	
participação	 popular	 e	 realização	 de	 audiências	
públicas,	 durante	 os	 processos	 de	 elaboração	 e	
discussão	dos	planos,	lei	de	diretrizes	orçamentárias	
e	 orçamentos	 e	 adoção	 de	 sistema	 integrado	 de	
administração	 financeira	 e	 controle,	 que	 atenda	 ao	
padrão	mínimo	de	qualidade	estabelecido	pelo	Poder	
Executivo	 da	 União	 e	 disponibilização,	 a	 qualquer	
pessoa	 física	 ou	 jurídica,	 do	 acesso	 a	 informações	
referentes	às	despesas	e	às	receitas.

(B)	 Alerta	pelos	Tribunais	de	Contas	quando	constatarem	
fatos	 que	 comprometam	os	 custos	 ou	 os	 resultados	
dos	 programas	 ou	 indícios	 de	 irregularidades	 na	
gestão	orçamentária;	incentivo	à	participação	popular	
e	 realização	 de	 audiências	 públicas,	 durante	 os	
processos	 de	 elaboração	 e	 discussão	 dos	 planos,	
lei	 de	 diretrizes	 orçamentárias	 e	 orçamentos	 e	
liberação	ao	pleno	conhecimento	e	acompanhamento	
da	 sociedade,	 em	 tempo	 real,	 de	 informações	
pormenorizadas	 sobre	 a	 execução	 orçamentária	 e	
financeira,	em	meios	eletrônicos	de	acesso	público.

(C)	 Incentivo	 à	 participação	 popular	 e	 realização	 de	
audiências	 públicas,	 durante	 os	 processos	 de	
elaboração	 e	 discussão	 dos	 planos,	 lei	 de	 diretrizes	
orçamentárias	 e	 orçamentos;	 liberação	 ao	 pleno	
conhecimento	e	acompanhamento	da	sociedade,	em	
tempo	 real,	 de	 informações	 pormenorizadas	 sobre	
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a	 execução	 orçamentária	 e	 financeira,	 em	 meios	
eletrônicos	 de	 acesso	 público	 e	 adoção	 de	 sistema	
integrado	de	administração	financeira	e	controle,	que	
atenda	 a	 padrão	 mínimo	 de	 qualidade	 estabelecido	
pelo	 Poder	 Executivo	 da	 União	 e	 disponibilização	
a	 qualquer	 pessoa	 física	 ou	 jurídica	 do	 acesso	 a	
informações	referentes	às	despesas	e	às	receitas.

(D)	 Incentivo	 à	 participação	 popular	 e	 realização	 de	
audiências	 públicas,	 durante	 os	 processos	 de	
elaboração	 e	 discussão	 dos	 planos,	 lei	 de	 diretrizes	
orçamentárias	 e	 orçamentos;	 liberação	 ao	 pleno	
conhecimento	 e	 acompanhamento	 da	 sociedade,	
em	 tempo	 real,	 de	 informações	 pormenorizadas	
sobre	 a	 execução	 orçamentária	 e	 financeira,	 em	
meios	eletrônicos	de	acesso	público	e	fiscalização	da	
gestão	 fiscal	 pelo	 poder	 legislativo	 no	 que	 se	 refere	
ao	 atingimento	 das	 metas	 estabelecidas	 na	 lei	 de	
diretrizes	orçamentárias.

(E)	 Adoção	 de	 sistema	 integrado	 de	 administração	
financeira	e	controle,	que	atenda	a	padrão	mínimo	de	
qualidade	estabelecido	pelo	Poder	Executivo	da	União	
e	disponibilização	a	qualquer	pessoa	física	ou	jurídica	
do	 acesso	 a	 informações	 referentes	 às	 despesas	 e	
às	receitas;	alerta	pelos	Tribunais	de	Contas	quando	
constatarem	 fatos	 que	 comprometam	 os	 custos	
ou	 os	 resultados	 dos	 programas	 ou	 indícios	 de	
irregularidades	na	gestão	orçamentária	e	fiscalização	
da	gestão	fiscal	pelo	poder	legislativo	no	que	se	refere	
ao	 atingimento	 das	 metas	 estabelecidas	 na	 lei	 de	
diretrizes	orçamentárias.

A Lei Estadual nº 15.297 de 3 de setembro de 
2010 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias 
para o exercício financeiro de 2011 e adota outras 
providências para o Estado de Santa Catarina. 
No Capítulo IV – das diretrizes para a elaboração 
e execução dos orçamentos e suas alterações, 
na seção I – das diretrizes gerais, consta o 
artigo 11 que diz que a programação e execução 
orçamentária para 2011, tendo por base o Plano 
Catarinense de Desenvolvimento, o Plano de 
Governo e o Plano Plurianual para o período de 
2008-2011, deverão orientar-se por diretrizes 
gerais. Assinale a alternativa que apresenta 
somente algumas dessas diretrizes.

(A)	 Desburocratização,	 descentralização	 e	
desconcentração	 dos	 circuitos	 de	 decisão;	 gestão	
por	 projetos,	 baseada	 em	 resultados;	 definição	 de	
objetivos	a	atingir,	com	a	criação	de	 indicadores	e	a	
avaliação	de	 resultados;	 	modernização	 tecnológica,	
visando	ao	acesso	direto,	democrático	e	transparente	
da	 população	 às	 informações	 e	 garantindo	 maior	
agilidade	aos	serviços	públicos.

(B)	 Melhoria	 da	 qualidade	 de	 vida	 dos	 cidadãos,	 com	
atendimento	 adequado	 às	 necessidades	 básicas	 e	
respeito	à	dignidade	humana,	objetivando	a	diminuição	
ou	 a	 eliminação	 das	 diferenças	 entre	 cidadãos	 e	
entre	 regiões;	definição	de	objetivos	a	atingir,	com	a	
criação	 de	 indicadores	 e	 a	 avaliação	 de	 resultados;		
modernização	 tecnológica,	 visando	 ao	 acesso	
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direto,	 democrático	 e	 transparente	 da	 população	 às	
informações	e	garantindo	maior	agilidade	aos	serviços	
públicos.

(C)	 Melhoria	 da	 qualidade	 de	 vida	 dos	 cidadãos,	 com	
atendimento	 adequado	 às	 necessidades	 básicas	
e	 respeito	 à	 dignidade	 humana,	 objetivando	 a	
diminuição	 ou	 a	 eliminação	 das	 diferenças	 entre	
cidadãos	 e	 entre	 regiões;	 promoção	 do	 equilíbrio	
entre	 as	 aspirações	 socioeconômicas	 da	 sociedade	
e	 a	 proteção	 do	 meio	 ambiente,	 construindo	 novos	
padrões	 de	 desenvolvimento;	 desburocratização,	
descentralização	e	desconcentração	dos	circuitos	de	
decisão.

(D)	 Melhoria	 da	 qualidade	 de	 vida	 dos	 cidadãos,	 com	
atendimento	 adequado	 às	 necessidades	 básicas	 e	
respeito	à	dignidade	humana,	objetivando	a	diminuição	
ou	 a	 eliminação	 das	 diferenças	 entre	 cidadãos	 e	
entre	 regiões;	 desburocratização,	 descentralização	
e	 desconcentração	 dos	 circuitos	 de	 decisão;	 gestão	
por	 projetos,	 baseada	 em	 resultados;	 definição	 de	
objetivos	a	atingir,	com	a	criação	de	 indicadores	e	a	
avaliação de resultados.

(E)	 Desburocratização,	 descentralização	 e	
desconcentração	 dos	 circuitos	 de	 decisão;	 gestão	
por	 projetos,	 baseada	 em	 resultados;	 definição	 de	
objetivos	 a	 atingir,	 com	 a	 criação	 de	 indicadores	 e	
a	 avaliação	 de	 resultados;	 promoção	 do	 equilíbrio	
entre	 as	 aspirações	 socioeconômicas	 da	 sociedade	
e	 a	 proteção	 do	 meio	 ambiente,	 construindo	 novos	
padrões	de	desenvolvimento.
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