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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO 01 
 
No fragmento, extraído do conto Noites bancas, de Dostoiévski, há uma palavra que foi suprimida. Leia-o 
atentamente para fazer a questão seguinte: 
 

“Num instante tinha percebido tudo, a espertalhona! 
Pôs-se muito falante e alegre, e até vulgar. Agarrou-se ao meu braço, ria, falava, esforçava-se 
________________ eu também me risse, e qualquer palavra minha mais comovida arrancava-lhe logo uma 
grande e sonora gargalhada... Comecei a sentir-me um tanto aborrecido e ela então começou a coquetear 
comigo.” (Dostoiévski, Fiódor. Noites brancas. Porto Alegra: L&PM, 2012, pp. 70, 71).  
 
A palavra que foi omitida do fragmento e o sentido dela são 
A) porque – motivo  
B) porquê – causa  
C) por que – finalidade  
D) por quê – conclusão 
E) porque – concessão 
 
 

QUESTÃO 02 
 
Observe que o verbo foi empregado de acordo com a norma culta em: “Ele apenas preferia, como todos 
nós, seu conforto ao dos outros”.  
A opção cuja regência verbal NÃO está de acordo com a língua padrão é: 
 

A) O professor procedeu à prova. 
B) Pagou à secretaria tudo o que devia. 
C) Esqueci-me de lhe avisar que não poderia vir hoje.  
D) Gostaria de assistir a peça O Navio Fantasma em Belém.  
E) Aspiro a uma vaga de medicina. 
 
QUESTÃO 03 
Observe a seguinte charge: 

 
 Fonte: site: http://muitasrisadinhas.blogspot.com.br/p/charges.html, em 23/09/2013. 

 
A ideia contida na oração subordinada “Se a polícia parar”, empregada na charge, é a mesma que está 
destacada em: 
 
A) Ele receberá a paga, desde que faça todo o trabalho.  
B) É conveniente que ele regresse logo. 
C) Fui informada deque ele regressaria. 
D) Todos aguardavam que ele regressasse. 
E) Pouco nos interessa se ele vai regressar. 
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QUESTÃO 04  
 

Leia o excerto:  
 

“A súplica de Jó – ‘Ensinai-me, e eu me calarei; e fazei-me entender em que errei... Por que fizeste de mim 
um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado?’ (Jó 6: 24; 7: 20) – esperou em vão pela resposta 
divina. Isso já era imaginado por Jó: ‘Na verdade sei que assim é; porque, como se justificaria o homem 
para com Deus? Se quiser contender com Ele, nem a uma de mil coisas lhe poderá responder... Porque, 
ainda que eu fosse justo, não lhe responderia... A coisa é esta; por isso eu digo que Ele consome ao 
perfeito e ao ímpio”. (Bauman, Zygmunt. Medo líquido. Rio de Janeiro: Zahar, 2008, p. 78). 
 

As ideias contidas no excerto culminam com as palavras “Ele consome ao perfeito e ao ímpio” e podem ser 
interpretadas como: 
 

A) Aquele que se diz correto assim como o irreverente serão punidos por Ele, assim como o ímpio Jó. 
B) Ele não discrimina nem uns nem outros, negros ou brancos. 
C) Ele não tem nenhum critério para mortificar suas criaturas. 
D) Nem todos responderem por seus atos mais vis, sejam bons ou maus. 
E) Não nos é possível entendermos os desígnios de Deus. 
  
 

QUESTÃO 05 
 

“(...) Tudo isso era, em menor proporção, exatamente o que Ivan Ilitch fizera de modo tão brilhante mil vezes 
ao lidar com as pessoas no Tribunal. O médico concluiu tudo brilhantemente, olhando triunfante por sobre 
os óculos para o acusado. A partir da fala do médico, Ivan Ilitch concluiu que as coisas não estavam bem, 
mas que para o médico e provavelmente para todas as outras pessoas isso não faria a menor diferença, 
enquanto para ele era simplesmente terrível. E essa conclusão foi dolorosa, despertando-lhe um grande 
sentimento de autopiedade, e de amargura em relação ao médico que não se importava nem um pouco 
com uma questão tão importante. 
Mas não disse nada, levantou, colocou o dinheiro da consulta em cima da mesa e falou com um suspiro: 
– Nós, os doentes, sem dúvida fazemos muitas vezes perguntas inadequadas. Mas, diga-me, de modo 
geral, assim por cima, esses sintomas lhe parecem graves ou não? 
O médico olhou-o severamente por cima do monóculo, como se dissesse: “Pedimos ao réu que se atenha a 
responder o que lhe foi perguntado ou serei obrigado a fazer com que o retirem da sala”. 
(Tolstoi, Leon. A morte de Ivan Ilitch. Porto Alegre: L&PM, 1997, p. 48). 
 

Mesmo não tendo lido toda a narrativa, podemos inferir, a respeito do que sofre a personagem Ivan Ilitch, 
que o trecho do conto pretende criticar, sobretudo: 
 

A) a falta de entendimento que há entre médico e paciente. 
B) o egoísmo existente entre as pessoas de status social diferente. 
C) a insensibilidade humana.  
D) a intolerância que os médicos geralmente apresentam sobre seus pacientes.  
E) a indiferença do ser humano em relação às pessoas que têm uma doença grave.  
 

INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO 06 
 

Quanto às principais características dos navegadores de internet mais utilizados atualmente, analise as 
afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA. 
 

I – Assim como o Mozilla Firefox e Internet Explorer, o Google Chrome também é um navegador de internet. 
II – Oferecem a opções de salvar dados de formulários, possibilitando uma economia de tempo no processo 
de preenchimento desses formulários.  
III – Não oferecem ferramentas para impedir que páginas suspeitas sejam abertas e nem avisam o usuário 
caso ele deseje continuar no endereço digitado. 
IV – Não possuem bloqueadores de janelas pop-up, o que fazem com que janelas indesejadas apareçam 
sem o consentimento do usuário. 
V - Possuem a opção de limpar o histórico de navegação realizada na internet, propiciando maior 
privacidade ao usuário.  
 

A) Somente as afirmativas I e II. 
B) Somente as afirmativas II e IV. 
C) Somente as afirmativas III e IV. 
D) Somente as afirmativas I, II e V. 
E) Somente as afirmativas III, IV e V. 
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QUESTÃO 07 
 
Quanto aos dispositivos de armazenamento de dados, é CORRETO afirmar: 
 
A) Os CDs, por possuírem maior portabilidade e praticidade que os pen drives, são mais adequados que 

estes dispositivos de memória flash, no que concerne ao uso nos processos de gravação rápida e 
temporária de arquivos e documentos. 

B) Os pen drives são conhecidos como dispositivo de memória primária de alta volatilidade.  
C) Se um disco rígido (HD) possui capacidade de armazenamento de 1 terabyte então podemos dizer que 

ele não pode armazenar mais do que 1.000 (mil) megabytes de dados. 
D) Para conectar um disco rígido externo (HD externo) a um computador, é necessário que o computador 

disponha de uma porta USB, para a troca de dados entre o computador e o HD externo, e uma interface 
de alimentação elétrica, conhecida como HDMI, que servirá de fonte de energia elétrica para o 
funcionamento do HD externo.    

E) Um disco rígido (HD) de 1 terabyte possui maior capacidade de armazenamento de dados que um 
disco rígido de 500 gigabytes. 

 
QUESTÃO 08 
 
Considere a figura a seguir, que apresenta o “Windows Explorer” do MS-Windows 7, e a ação de selecionar 
um conjunto de arquivos em uma pasta. Desse modo, assinale a alternativa que apresenta a combinação 
CORRETA, do uso do teclado e do mouse, para realizar a seleção somente dos arquivos Arq01.docx, 
Arq04.docx e Arq06.xlsx, conforme apresentado na referida figura. 
 

 
 
A) Manter a tecla CRTL pressionada e clicar sobre cada um dos arquivos a serem selecionados 

(Arq01.docx, Arq04.docx e Arq06.xlsx). 
B) Manter a tecla SHIFT pressionada e clicar sobre cada um dos arquivos a serem selecionados 

(Arq01.docx, Arq04.docx e Arq06.xlsx). 
C) Manter a tecla ENTER pressionada e clicar sobre cada um dos arquivos a serem selecionados 

(Arq01.docx, Arq04.docx e Arq06.xlsx). 
D) Manter a tecla SHIFT, clicar sobre o primeiro arquivo (Arq01.docx) e, em seguida, clicar sobre o último 

arquivo a ser selecionado (Arq06.docx). 
E) Clicar sobre cada um dos arquivos a serem selecionados e, em seguida, pressionar a tecla ALT. 
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QUESTÃO 09 
 
Os atalhos de teclado (ou teclas de atalhos) representam um importante mecanismo para tornar mais ágil o 
trabalho de formatação de documentos no Microsoft Word 2010. Nesse sentido, e considerando a 
necessidade de alternar as letras entre minúsculas e maiúsculas de um determinado texto, assinale a 
alternativa CORRETA. 
 
A) Para transformar o texto “Instituto Federal” em “INSTITUTO FEDERAL”, é necessário selecionar o texto 

“Instituto Federal” e, em seguida, utilizar o atalho de teclado CRTL + M. 
B) Para transformar o texto “Instituto Federal” em “INSTITUTO FEDERAL”, é necessário selecionar o texto 

“Instituto Federal” e, em seguida, utilizar o atalho de teclado CRTL + F4. 
C) Para transformar o texto “Instituto Federal” em “INSTITUTO FEDERAL”, é necessário selecionar o texto 

“Instituto Federal” e, em seguida, utilizar o atalho de teclado ALT + F4. 
D) Para transformar o texto “Instituto Federal” em “INSTITUTO FEDERAL”, é necessário selecionar o 

texto “Instituto Federal” e, em seguida, utilizar o atalho de teclado SHIFT + F3. 
E) Para transformar o texto “Instituto Federal” em “INSTITUTO FEDERAL”, é necessário selecionar o texto 

“Instituto Federal” e, em seguida, utilizar o atalho de teclado SHIFT + M. 
 
QUESTÃO 10 
 
Considere a planilha, apresentada a seguir, construída utilizando o MS-Excel 2010. Considere, ainda, que o 
valor do imposto do produto arroz, apresentado na célula C4, é calculado multiplicando-se o valor do arroz 
(célula B4) pelo o percentual do imposto (célula D2). Deseja-se copiar a fórmula da célula C4 e colar nas 
células C5, C6 e C7, com objetivo de calcular corretamente os valores dos impostos dos demais produtos 
(feijão, açúcar e farinha). Desse modo, assinale a alternativa que apresenta o modo CORRETO que a 
fórmula de cálculo do imposto deve ser incluída na célula que vai ser copiada (célula C4). 
 

 
 
A) =B4*D2 
B) =$B4*D2 
C) =B4*$D$2  
D) =$B$4*$D$2 
E) =(B4*D2)/100 
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

QUESTÃO 11 
 

A Lei 8112/90 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das 
fundações públicas federais. No capítulo II – DAS VANTAGENS, art. 49, é citado que além do vencimento, 
poderão ser pagas aos servidores as seguintes vantagens: indenização, gratificações e adicionais, 
observando-se no parágrafo primeiro que: 
 

A) As gratificações, indenizações e adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento. 
B) Os adicionais incorporam-se ao vencimento, nos casos e condições indicados em lei. 
C) Os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, com restrições legais. 
D) As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. 
E) As gratificações e os adicionais não poderão ser acumulados para efeito de ascensão. 
 
QUESTÃO 12 
 

A sua repartição pública projeta a instalação de um monumento comemorativo de seus 50 anos de 
existência. Para tanto, está instituindo um prêmio ao vencedor do projeto artístico, definindo critérios em 
Edital Público. A modalidade da licitação para efetivação da obra será, então: 
 

A)  Concorrência. 
B) Tomada de preços. 
C) Convite. 
D) Concurso. 
E) Leilão. 
 
QUESTÃO 13 
 

A Lei 9784, de 29.01.1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública 
Federal, ao referir-se no Art. 2º, que a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, 
segurança jurídica, interesse público e eficiência, está reforçando a existência de princípios: 
 

A) Explícitos e implícitos. 
B) Estruturais e implícitos. 
C) Normativos e avaliativos. 
D) Básicos e essenciais. 
E) Prescritivos e normativos. 
 
QUESTÃO 14 
 

Quando a Lei nº 9784, de 29.01.1999, em seu Cap. I, das Disposições Gerais, no Art. 2º considera para fim 
desta lei, considera autoridade e servidor ou agente público, dotado de poder de decisão, reforça no 
ambiente da Administração Pública: 
A) Estrutura Interna. 
B) Liderança participativa. 
C) Autoridade de linha. 
D) Comunicação vertical. 
E) Regimento organizacional. 
 
QUESTÃO 15 
 

A criação do ambiente organizacional pode ser definida como a capacidade que uma instituição tem de criar 
conhecimento, disseminá-lo na organização e incorporá-lo a produtos serviços e sistemas. Dentre os 
princípios que constituem a Administração Pública há aquele que nos diz da necessidade da plena 
transparência, do oferecimento de informações que estejam armazenadas em seu banco de dados. É o 
princípio da: 
 

A) Eficiência 
B) Moralidade 
C) Publicidade 
D) Impessoalidade 
E) Legalidade 
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QUESTÃO 16 
 
De acordo com o Art. 21 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação escolar compõe-se dos 
seguintes níveis: 
 
A) Educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 
B) Educação básica, média e superior. 
C) Educação fundamental, média e superior. 
D) Educação básica e educação superior. 
E) Educação fundamental, básica, média, profissional e superior. 

 
QUESTÃO 17 
 
A Lei que regula o Processo Administrativo, da Administração Pública Federal é: 
 
A) Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 
B) Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993. 
C) Lei nº 10.520, de 17 de junho de 2012. 
D) Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1980. 
E) Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2011. 
 
 
QUESTÃO 18 
 
Pode-se considerar a Administração Pública como:  
 
A) O conjunto de órgãos e serviços do Estado para atender interesses públicos e privados. 
B) O sistema pelo qual todos têm assegurada a garantia de seus direitos. 
C) A pessoa jurídica de direito público do Estado e da Nação. 
D) O sistema de gestão dos bens e serviços públicos que permite beneficiar os políticos e seus partidos 

visando ao bem de seus correligionários. 
E) A gestão de bens e interesses da comunidade, visando o bem comum da coletividade. 
 
QUESTÃO 19 

 
São Instituições que compõem a Administração Indireta:  

A) Governo Federal, Estados e Municípios. 
B) Presidência da República e Ministérios. 
C) Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. 
D) Governo do Estado e Assembleia Legislativa. 
E) Estados e Municípios. 

 
QUESTÃO 20 

 
Assinale a alternativa CORRETA sobre os princípios constitucionais básicos da Administração Pública.  
 
A) Legalidade, Moralidade, Pessoalidade, Publicidade e Eficiência. 
B) Legalidade, Moralidade, Impessoalidade, Publicação e Eficiência. 
C) Legalidade, Moralidade, Impessoalidade, Publicidade e Eficácia. 
D) Legalidade, Moralidade, Impessoalidade, Publicidade e Eficiência. 
E) Legalidade, Moralização, Impessoalidade, Publicidade e Eficiência. 
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ESPECÍFICA 
 
QUESTÃO 21 
 

O servidor Antônio, lotado na unidade de gestão de pessoas já compreendeu que as formas usuais de se 
enfocar a atividade de pessoal entre as organizações não são capazes de atingir a eficácia desejada. É 
necessário que as gerências de pessoas nas organizações estejam preparadas para vincular-se: 
 

A) à gestão por função. 
B) às atividades de assessoria. 
C) às instruções normativas. 
D) às competências básicas. 
E) ao planejamento estratégico. 

 
QUESTÃO 22 
 

O Orçamento Público é um mecanismo de: 
 
A) Gestão dos recursos públicos que permite ao governo atender todas as necessidades da população. 
B) Organização da Administração Pública para captar e alocar recursos públicos, bem como de controle da 

atividade financeira do Estado por parte do Poder Legislativo. 
C) Planejamento da Administração Pública para captar e alocar recursos públicos, bem como de 

controle da atividade financeira do Estado por parte do Poder Legislativo. 
D) Administração Pública largamente utilizado pelos políticos para alocar recursos públicos com o pretexto 

de beneficiar o Poder Executivo. 
E) Controle da Administração Pública para captar e alocar recursos públicos e privados, bem como de 

monitorar a atividade financeira do Estado por parte do Poder Legislativo. 

 
QUESTÃO 23 
 

Há um grupo de trabalho em uma instituição pública que desenvolve constantemente um levantamento de 
necessidades na área de Recursos Humanos. Essa etapa é o diagnóstico do que precisa ser feito em 
termos de treinamento e desenvolvimento. O grupo dividiu essa etapa em três análises: 
 

A) Do ambiente, da estrutura e da organização. 
B) Do indivíduo, das tarefas e dos recursos. 
C) Da organização, das tarefas e das pessoas. 
D) Das competências, das pessoas e do ambiente. 
E) Dos níveis estratégico e tático e do ambiente tarefa. 

 
QUESTÃO 24 
 
A estratégia é um componente básico essencial resultante do processo de Planejamento Estratégico de 
uma empresa e caracteriza-se por 
 
A) Demandar, apenas ocasionalmente, o esforço conjunto dos participantes da mesma, seja dirigente ou 

dirigido, em todos os níveis hierárquicos. 
B) Estar focada no futuro da organização, uma vez que sua ênfase, neste caso, é nas ações de curto e 

médio prazo. 
C) Constituir-se em comportamento localizado e sintomático da organização, haja vista as circunstâncias e 

contingências normalmente verificadas no seu dia a dia. 
D) Indicar a solução para todos os principais problemas enfrentados pela organização, dado o seu lado 

prático. 
E) Significar um movimento de mudança e transformação organizacional no sentido de criar novos e 

diferentes mecanismos para manter-se à frente de seus concorrentes. 
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QUESTÃO 25 
 

O processo de planejamento organizacional que é realizado ao nível institucional é chamado de 
planejamento 
 

A) Situacional. 
B) Estratégico. 
C) Tático. 
D) Operacional. 
E) Estrutural. 
 
QUESTÃO 26 
 
Imagine um trem de grande velocidade parado em uma estação de trens. Todos os equipamentos estão em 
ordem. O controlador observa os horários, as rotas preparadas, as passagens vendidas, passageiros 
embarcados. Todo o trabalho preliminar foi feito, mas o trem não poderá sair do lugar até o seu destino até 
que a força motriz seja suprida, ou seja,que a energia seja operacionalizada. Assim são as organizações, o 
que liga a força que a mantém em movimento é: 
 
A) A estrutura 
B) A tecnologia 
C) A tomada de decisão 
D) O plano de ação 
E) A motivação 
 
QUESTÃO 27 
 
A equipe de Alice, funcionária pública, trabalha na elaboração do Planejamento Estratégico de sua 
instituição. No momento, eles discutem qual a razão de ser das organizações, o ramo ao qual ela pertence. 
Eles estão se referindo a: 
 
A) Declaração de valores 
B) Declaração de missão 
C) Estabelecimento da visão 
D) Definição de fatores críticos de sucesso 
E) Sensibilização do grupo 
 
QUESTÃO 28 
 
O Planejamento Estratégico:  
 
A) Caracteriza-se por ser uma rota geralmente inflexível e, portanto, permite poucas possibilidades de 

adequação em condições de imprevisibilidade. 
B) Leva em consideração tão somente os fatores de natureza organizacional, uma vez que os fatores 

ambientais estariam fora de seu controle. 
C) Procura o melhor aproveitamento dos esforços, recursos e competências essenciais em direção 

a resultados capazes de alcançar os objetivos organizacionais de longo prazo. 
D) Representa o conjunto de decisões tomadas no nível intermediário da organização, pois delas 

dependem os recursos, as competências, a tecnologia requerida e a conseqüente ação gerencial. 
E) Especifica as ações que garantem em resultados efetivos em termos de resultados esperados pela 

organização. 
 
QUESTÃO 29 
 
Os elementos que caracterizam o Ato Administrativo, de acordo com a Lei nº 4.717/1965, são: 
 
A) Agente competente, objeto, forma, motivo e finalidade. 
B) Agente competente, objetivo, forma, motivo e finalidade. 
C) Agente competente, objeto, formato, motivo e finalidade. 
D) Agente competente, objeto, forma, emotividade e finalidade. 
E) Agente competente, objeto, forma, motivo e formalidade. 
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QUESTÃO 30 
 
O princípio que estabelece que o Orçamento Público deve se realizar no exercício que corresponde ao 
próprio ano fiscal é o da: 
 
A) Fiscalização/Ficalidade. 
B) Anualidade/Periodicidade. 
C) Universalidade/Universidade. 
D) Legalidade/Legalicidade. 
E) Unidade/Unicidade. 

 
QUESTÃO 31 
 
As pessoas jurídicas que integram a Administração Indireta guardam entre si três pontos em comum, a 
saber: 
 
A) São criadas por lei específica, têm personalidade jurídica exclusivamente de direito público e possuem 

patrimônio próprio. 
B) São criadas por lei específica, têm personalidade jurídica exclusivamente de direito privado e possuem 

patrimônio próprio. 
C) São criadas por lei específica, têm personalidade jurídica de direito público ou privado e possuem 

patrimônio próprio. 
D) São criadas por lei específica e têm personalidade jurídica, mas não possuem patrimônio próprio. 
E) São criadas por lei específica, mas não precisam ter personalidade jurídica nem patrimônio próprio. 

 
QUESTÃO 32 
 
Princípios jurídicos aplicáveis às licitações públicas: 
 
A) Legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, improbidade administrativa, vinculação 
ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. 
B) Legalidade, pessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao 
instrumento convocatório e julgamento objetivo. 
C) Legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao 
instrumento convocatório e julgamento subjetivo. 
D) Lealdade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao 
instrumento convocatório e julgamento objetivo. 
E) Legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, 
vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. 

 
QUESTÃO 33 
 
Um seminário ocorrido no auditório de uma instituição pública sobre liderança, deixou Samuel, um recém – 
admitido, satisfeito, por ter ouvido que: “a ênfase atual mudou, em grande parte, sobre os traços para a 
identificação de comportamentos de liderança. Dentro dessa visão o sucesso da liderança depende de 
comportamentos apropriados, habilidades e ações e não de traços pessoais, que são relativamente rígidos”. 
Samuel aprendeu então que os líderes utilizam três tipos diferentes de habilidades: 
 
A) Processual, de Conteúdo e de Ação. 
B) Humana, Sistêmica e de Mudança. 
C) Técnica, Humana e Conceitual. 
D) Técnica, Sistêmica e Institucional. 
E) Negociação, Processual e Analítica. 
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QUESTÃO 34 
 
Atributos distintivos do Ato Administrativo são: 
 
A) A presumibilidade de legitimação, a imperatividade ou coercibilidade e a auto-executoriedade. 
B) A presunção de legitimidade, o imperativo da coercibilidade e a auto-execução. 
C) A presunção de legitimidade, a imperatividade ou coercibilidade e a auto-executoriedade. 
D) A presunção de legitimidade, a imperatividade ou coerção e a auto-regularidade. 
E) A presunção de legitimação, o imperativo casual e a auto-executoriedade. 

 
QUESTÃO 35 
 
No curso sobre Comunicação Organizacional, que a sua instituição promoveu, o tópico final foi a Gestão do 
Conhecimento, que é um processo de organização e distribuição do saber coletivo das organizações, de 
maneira a fazer com que a informação certa chegue à pessoa certa, na hora certa. Foi enfatizado que o 
conhecimento organizacional pode ser classificado em dois tipos: 
 
A) Corporativo e ascendente 
B) Centralizado e descendente 
C) Técnico e comportamental 
D) Explícito e tácito 
E) Básico e essencial 

 
QUESTÃO 36 
 
As fundações instituídas pelo Poder Público possuem as seguintes características principais: 
 
A) Dotação patrimonial exclusivamente pública. 
B) Personalidade jurídica pública ou privada, atribuída por lei. 
C) Desempenho de qualquer atividade atribuída ao Estado. 
D) Capacidade restrita de auto-administração. 
E) Não sujeição ao controle administrativo ou tutela por parte da Administração Direta. 

 
QUESTÃO 37 
 
A elaboração do orçamento público está definida na Seção II do cap II do Título VI – DA TRIBUTAÇÃO E 
DO ORÇAMENTO da Constituição Federal de 1988, no art. 167 são apresentados os vetos que são: 
 
A) Alguns investimentos cuja execução ultrapassam um exercício financeiro poderão ser iniciados com 

prévia inclusão no plano plurianual; 
B) A concessão ou utilização de créditos ilimitados;  
C) A realização de despesas com a assunção de obrigações diretas que não excedam os créditos 

orçamentários; 
D) A instituição de fundos de qualquer natureza, com a prévia autorização legalista; 
E) O início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual, salvo algumas exceções 

contidas em leis complementares. 

 
QUESTÃO 38 
 
As Autarquias: 
 
A) Estão submetidas ao regime jurídico de direito privado. 
B) São entidades criadas para executar atividades típicas da Administração Pública que requeiram, 

para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. 
C) Não precisam realizar concurso público precedente às contratações de pessoal. 
D) Admitem a acumulação de cargos públicos. 
E) Não precisam fazer licitação pública ou qualquer tipo de escolha de fornecedor. 
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QUESTÃO 39 
 
O art. 22 da Lei nº 8.666/93 prevê as seguintes modalidades de licitação: 
 
A) Concorrência, Tomada de Preço, Convite, Concurso, Leilão e Pregão. 
B) Concorrência, Tomada de Preço, Convite, Leilão e Pregão. 
C) Concorrência, Tomada de Preço, Convite, Concurso e Pregão. 
D) Concorrência, Tomada de Preço, Convite, Concurso e Leilão. 
E) Concorrência, Tomada de Preço, Concurso, Leilão e Pregão. 

 
QUESTÃO 40 
 
Licitação pública é: 
 
A) O ato administrativo voluntário de adquirir bens e serviços para empresas públicas. 
B) Regida apenas pelo Estatuto Federal das licitações e contratos, não sendo aplicáveis os acordos 

internacionais de empréstimo e regras dos organismos financiadores. 
C) A reunião de indivíduos e empresas que decidem participar de processos de compra abertos pelas 

empresas da Administração Pública. 
D) O procedimento administrativo pelo qual um ente público abre a todos os interessados a 

possibilidade de formularem propostas dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente 
para a celebração de contrato. 

E) O processo utilizado pelas empresas da Administração Pública para divulgar as aquisições que desejam 
realizar. 

 
 




