
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MEC / SETEC 

 

 

CIDADE  DE  BAGÉ 

INSTRUÇÕES  GERAIS 

1 - Este caderno de prova é constituído por 40 (quarenta) questões objetivas. 

2 - A prova terá duração máxima de 04 (quatro) horas. 

3 - Para cada questão, são apresentadas 04 (quatro) alternativas (a – b – c – d). 

APENAS UMA delas responde de maneira correta ao enunciado.  

4 - Após conferir os dados, contidos no campo “Identificação do Candidato” no Cartão 

de Resposta, assine no espaço indicado. 

5 - Marque, com caneta esferográfica azul ou preta de ponta grossa, conforme exemplo 

abaixo, no Cartão de Resposta – único documento válido para correção eletrônica. 

a                    c         d 

6 - Em hipótese alguma, haverá substituição do Cartão de Resposta. 

7 - Não deixe nenhuma questão sem resposta. 

8 - O preenchimento do Cartão de Resposta deverá ser feito dentro do tempo previsto 

para esta prova, ou seja, 04 (quatro) horas. 

9 - Serão anuladas as questões que tiverem mais de uma alternativa marcada, emendas 

e/ou rasuras. 

10 - O candidato só poderá retirar-se da sala de prova após transcorrida 01 (uma) hora 

do seu início.  

BOA PROVA! 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

1. Independente de atuação em organizações públicas ou privadas, em cada organização o 

administrador define estratégias, efetua diagnósticos de situações, dimensiona recursos, 

planeja sua aplicação, resolve problemas, gera inovação e competitividade. De acordo com 

Chiavenato (2004), existem três tipos de habilidades essenciais aos administradores: 

técnicas, humanas e conceituais. Tais habilidades requerem dos administradores 

competências pessoais distintas.  

Para ser bem-sucedido, o administrador precisa desenvolver três competências duráveis: 

a) liderança, negociação e empreendedorismo. 

b) planejamento, operação e tática. 

c) conhecimento, perspectiva e atitude. 

d) informação, decisão e atitude. 

2. Com relação às teorias administrativas, é INCORRETO afirmar que 

a) a Teoria Neoclássica caracterizava-se por uma forte ênfase nos aspectos práticos da 

Administração, pelo pragmatismo e pela busca de resultados concretos e palpáveis. 

b) a Administração Científica enfatizava os métodos e a racionalização do trabalho. 

c) a Teoria Clássica caracterizava-se pelo enfoque prescritivo e normativo. 

d) a Teoria Comportamental fundamentava-se no comportamento das organizações para 

explicitar o que motiva as pessoas para o trabalho. 

3. A organização é um complexo sistema de decisões.  Todas as pessoas na organização, em 

todas as áreas de atividades e níveis hierárquicos em todas as situações, estão 

continuamente, tomando decisões relacionadas ou não com seu trabalho.  

Segundo Chiavenatto (2004), toda decisão envolve seis elementos fundamentais:  

a) tomador de decisão, variáveis causais, variáveis intervenientes, variáveis de resultado, 

informação e objetivos. 

b) tomador de decisão, objetivos, preferências, estratégia, situação e resultado. 

c) percepção da situação, análise do problema, definição de objetivos, variáveis causais, 

variáveis intervenientes e variáveis de resultado. 

d) percepção da situação, definição de objetivos, informação, escolha da alternativa, 

avaliação e implementação da alternativa. 

4. As organizações utilizam medição, avaliação e controle em três áreas: resultados, 

desempenho e fatores críticos de sucesso (CHIAVENATTO, 2004).   

Quanto aos métodos matemáticos e técnicas adotadas para a tomada de decisão, é correto 

afirmar que Balanced Scorecard (BSC) é 

a) a técnica de Pesquisa Operacional, que utiliza métodos estatísticos para obter o máximo 

de informações com o mínimo de dados disponíveis. 

b) o processo utilizado para determinar, em produtos de uma amostra de inspeção qual a 

probabilidade de que o universo alcance os padrões de qualidade. 

c) o conjunto balanceado e equilibrado de indicadores e mensuradores para proporcionar a 

gestão estratégica das organizações. 

d) o conjunto balanceado e informatizado que visa a encontrar soluções ou a alcançar 

objetivos que otimizem os resultados e minimizem os custos decorrentes. 
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5. Na formulação do Planejamento Estratégico das organizações, constitui-se como etapa 

fundamental identificar os fatores críticos a serem trabalhados na fase de execução. Uma 

atividade de diagnóstico interno e externo da organização explica a situação atual e 

identifica os facilitadores da mudança. A ferramenta mais utilizada nas empresas para a 

finalidade de diagnóstico é a Matriz SWOT (LUZIO, 2010). 

No que se refere às competências, às características e ao ambiente, é correto afirmar que 

a) forças competitivas são competências externas que devem ser maximizadas. 

b) oportunidades são situações do ambiente interno que devem ser maximizadas. 

c) fraquezas competitivas podem ser combatidas com oportunidades de crescimento. 

d) ameaças são situações do ambiente externo, que exigem o planejamento de ações de 

mitigação. 

6. Para um adequado desenho organizacional é necessário conhecer sua natureza e identificar 

seus componentes fundamentais. De acordo com Caravantes (2008) criar ou desenhar 

tarefas, agrupar tarefas e delegar autoridade constituem o conceito básico de organização. 

O processo de agrupar tarefas denomina-se 

a) especialização. 

b) departamentalização. 

c) descentralização. 

d) hierarquização. 

7. Para compreender melhor as possibilidades e as abrangências dos sistemas de informação 

é importante considerar que cada tipo está relacionado a diferentes níveis de necessidade. 

Assim, é correto afirmar que 

a) os sistemas de controle operacional e tático não contemplam apenas as questões 

operacionais, mas auxiliam na identificação de tendências. 

b) os sistemas de informações gerenciais são sistemas de apoio à gestão empresarial com o 

processamento de dados operacionais, os quais são agrupados e transformados em 

informações úteis. 

c) os sistemas de informações estratégicos agrupam, mas não sintetizam as informações 

operacionais e gerenciais.  

d) os sistemas de apoio à decisão dão suporte a tomadas de decisões simples e trabalham 

com problemas estruturados. 

8. Cresce cada vez mais a importância da auditoria de sistemas, tecnologia e segurança das 

informações, à medida que o corpo diretivo das organizações toma consciência não 

somente dos benefícios advindos do uso das novas tecnologias e sistemas de informação, 

mas também dos riscos inerentes a esse uso (CÔRTES, 2008).  

Neste sentido, é correto afirmar que 

a) o auditor pode prestar auxílio substancial à administração, ao passo em que verifica os 

controles existentes e indica medidas a serem adotadas para promover um melhor uso dos 

recursos tecnológicos disponíveis. 

b) a escolha de melhores recursos lógicos minimiza o risco de cópia de informações críticas 

ou sigilosas, dispensando um rigoroso controle por parte da auditoria. 

c) os sistemas desenvolvidos pelas próprias organizações são mais vulneráveis às ações de 

hackers, podendo levar a fraudes, desvios e furtos de dados. 

d) os principais pontos a serem considerados, em qualquer política de segurança de sistemas, 

tecnologia e segurança da informação, são os recursos físicos e lógicos. 
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9. A administração de materiais é função dentro da organização que tem diversos 

significados, dependendo de quem a define.  Aqueles que a enxergam a partir do ponto de 

vista da distribuição física frequentemente a veem como atividade de compras. 

Para Ballou (2007), a administração de materiais tem conotação de 

a) gerenciamento das atividades de movimentação e estoque no lado do suprimento da 

organização, condiderando a disposição de rejeitos e o retorno de materiais insatisfatórios 

aos fornecedores. 

b) gerenciamento das atividades de movimentação e estoque no lado do suprimento da 

organização, focando estritamente no controle dos custos operacionais. 

c) somente processamento de pedidos, numa base de encomendas diretas ou através de 

estoques. 

d) manutenção de grande volume de estoque de mercadorias, de forma que todos os pedidos 

dos clientes sejam atendidos, no menor espaço de tempo.  

10. O planejamento do suprimento e a distribuição física de qualquer firma é a soma dos 

planos individuais dos produtos. A maioria fabrica muitos produtos, que estão em 

diferentes pontos de seu ciclo de vida e com variados graus de sucesso comercial. Em 

qualquer período de tempo, isto cria um fenômeno chamado curva ABC (BALLOU, 2007).   

A curva ABC é particularmente útil para 

a) garantir a economia de escala na produção e reduzir preços das mercadorias.  

b) escolher a localização industrial mais adequada para usufruir  vantagens geográficas. 

c) calcular custos do fretes. 

d) planejar a distribuição quando os produtos são agrupados ou classificados conforme seu 

nível de vendas. 

11. Tem-se, na atividade pública geral, três categorias de atos inconfundíveis entre si: atos 

legislativos, atos judiciais e atos administrativos. A Administração Pública realiza sua 

função executiva por meio de atos administrativos (MEIRELLES, 2012).  

Constituem-se requisitos necessários à formação dos atos administrativos: 

a) competência, finalidade, forma, motivo e objeto. 

b) competência, finalidade e contratos. 

c) objeto, mérito e procedimento. 

d) finalidade, objeto, contratos, vinculação e discricionariedade. 

12.  A Lei Complementar Nº101, de 04.05.2000, estabelece normas de finanças públicas 

voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, obrigatórias para 

a) União, Estados e Municípios. 

b) União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

c) Municípios apenas.  

d) Órgãos da administração direta e indireta dos Estados. 
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13.  Entre os princípios orçamentários, tem-se o princípio da unidade. Segundo Nascimento 

(2010), “no Brasil, a União possui três peças orçamentárias (o que pode sugerir o 

desrespeito ao princípio da unidade): o orçamento fiscal; o orçamento da seguridade 

social; e o orçamento de investimentos em empresas que a União detenha a maioria do 

capital social votante”.   

Ainda que existam as três peças orçamentárias no governo federal, essas integram uma 

única norma legal denominada 

a) Lei Orçamentária Anual (LOA). 

b) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 

c) Plano Plurianual (PPA). 

d) Lei de Responsabilidade Fiscal. 

14.  O primeiro Orçamento Geral no Brasil foi votado para o exercício financeiro de 1830 e 

1831 (NASCIMENTO, 2010). Ao longo dos anos, o orçamento público passou por três 

etapas: o orçamento tradicional; o orçamento de desempenho; e o orçamento-programa.   

São citadas como principais diferenças entre o orçamento tradicional e o orçamento-

programa: 

a) a estrutura do orçamento com ênfase aos aspectos contábeis de gestão e a estrutura do 

orçamento voltada para os aspectos administrativos e de planejamento. 

b) o processo orçamentário dissociado dos processos de planejamento e de programação e 

alocação de recursos com vistas a aquisição de meios. 

c) a elaboração do orçamento considera todos os custos dos programas, inclusive os que 

extrapolam o exercício e a alocação de recursos com vistas à consecução de objetivos e 

metas. 

d) o orçamento tradicional restringe as despesas ao montante da receita estimada e o 

orçamento-programa limita as metas de governo às previsões dos recursos orçamentários. 

15.  No Governo Federal, o empenho de despesa é materializado em um documento 

denominado Nota de Empenho. Este documento contém a identificação da Unidade 

Gestora (UG) emitente e do credor, a especificação e a importância da despesa, bem como 

os demais dados necessários ao controle e acompanhamento da execução orçamentária 

(NASCIMENTO, 2010).  

Sobre isso é correto afirmar que 

a) empenho ordinário tem a finalidade de acudir despesas conhecidas, como por exemplo 

salários, aluguéis, energia elétrica. 

b) empenho por estimativa tem a finalidade de acolher despesas com valor não identificável 

previamente e de base periódica não homogênea, como despesas com água, luz, telefone, 

diárias, etc. 

c) notas de empenhos podem ser reforçadas, mas não podem ser parcialmente anuladas. 

d) notas de empenho devem ser emitidas sempre que as notas fiscais de mercadorias e/ou 

de serviços sejam atestadas pelos fiscais de contratos. 

16.  Considerando os princípios de Desempenho Individual e de Desempenho Organizacional, 

são fatores intrínsecos que estão sob o controle do trabalhador: 

a) clareza de objetivos e metas organizacionais. 

b) políticas de gestão de pessoas. 

c) características e escopo do trabalho. 

d) habilidades e atitudes. 
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17.   As atividades de treinamento, as quais têm como objetivo desenvolver competências nos 

indivíduos, devem estar estruturadas em um processo 

a) cíclico, composto pelas etapas de diagnóstico, implementação e medição. 

b) aperiódico, composto pelas etapas de diagnóstico e implementação. 

c) cíclico, composto pelas etapas de diagnóstico, desenho, implementação e avaliação. 

d) aperiódico, baseado apenas no levantamento das necessidades de treinamento. 

18.  De acordo com a definição de composto de marketing, os elementos que podem fazer 

parte de um marketing mix de um Instituto Federal são: 

a) ensino superior, ensino gratuito, cidade de Bagé, divulgação dos cursos junto à 

comunidade através de projetos de extensão. 

b) ensino de pós graduação, pagamento mensal, cidade de Bagé, realização de eventos. 

c) ensino técnico, ensino gratuito, cidade de Bagé, promoção de vendas. 

d) ensino tecnológico, pagamento mensal, cidade de Bagé. 

19.  Sobre o processo de Marketing, é INCORRETO afirmar que 

a) um de seus objetivos é conhecer as necessidades de clientes dentro de mercados em que 

a organização atua. 

b) seu planejamento e seus objetivos podem ser definidos separadamente, uma vez que têm 

propósitos distintos. 

c) sua função está relacionada com a administração do mix de Marketing. 

d) sua ideia central é compatibilizar os objetivos da organização com os objetivos de seu 

público-alvo. 

20.  São conceitos essenciais à gestão pela qualidade: 

a) padronização, produção cruzada, transferência de conhecimento e empowerment. 

b) melhoria contínua, foco no cliente, padronização e visão holística. 

c) formalização, produção enxuta, eficiência e aplicação da técnica dos incidentes críticos. 

d) valorização das pessoas, produção intermitente, controle e reuniões informativas. 

21.  Considere que você é responsável pelo Departamento de Administração de um campus de 

um Instituto Federal. Dentre as suas atribuições, está a supervisão da Coordenadoria de 

Almoxarifado. Você constata que há três meses, o Coordenador desta Coordenadoria vem 

apresentando resultados divergentes entre a contagem física do estoque e os relatórios do 

sistema de informação. 

Para solucionar o problema, você optou pelo uso da ferramenta PDCA. Sendo assim, a 

alternativa que descreve adequadamente a providência tomada é: 

a) nova contagem do estoque, treinamento da equipe, ajuste de eventuais divergências no 

sistema e definição do método. 

b) treinamento da equipe, nova contagem do estoque, definição de metas de excelência e de 

tolerância e ação corretiva. 

c) definição de prazo para resolução da situação, padronização do método de trabalho, 

treinamento da equipe, nova contagem do estoque, verificação do resultado da contagem 

e avaliação da necessidade de nova intervenção. 

d) padronização do método de trabalho, verificação de resultados de nova contagem do 

estoque, treinamento da equipe, definição de novas metas e de tolerância e realização de 

outra contagem de estoque. 
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22.  De acordo com a metodologia MASP, desenvolvida pela União Japonesa de Cientistas e 

Engenheiros, NÃO são critérios para comparação: 

a) lógica predominante, difusão dos métodos e seleção de pessoas. 

b) relações de causa e efeito, aplicabilidade e seleção de problemas. 

c) determinação da solução, organização das informações e lógica predominante. 

d) aplicabilidade, planejamento das atividades e grupo de trabalho. 

23.  A respeito de manuais organizacionais é INCORRETO afirmar que 

a) manual de política, manual de procedimentos e manual de organização, são exemplos de 

manuais organizacionais. 

b) um manual organizacional bem elaborado permite que todos os integrantes da 

organização tenham conhecimento de suas atividades e atribuições. 

c) manuais organizacionais devem ser revisados periodicamente. 

d) existem modelos de manuais capazes de dar conta das necessidades de todos os tipos de 

organizações. 

24.  Formulários são instrumentos que adquiriram grande importância com o crescimento das 

organizações, em virtude de sua funcionalidade.  

A seu respeito, é correto afirmar que 

a) muitas organizações empreendem um programa de controle de formulários. 

b) a organização não deve ter como objetivo reduzir o número total de formulários. 

c) o primeiro passo para elaboração de um formulário é o levantamento de necessidade de 

informações, considerando o propósito do documento. 

d) o método mais adequado para controlar formulários é a adoção de uma sistemática que os 

arquive de modo numérico ou de modo alfabético. 

25.  O conceito de processos organizacionais vem sendo amplamente difundido, tendo 

aplicabilidade também no serviço público.  

Considerando suas premissas, afirma-se que NÃO são características da Gestão por 

Processos 

a) foco no usuário ou no destinatário do produto/serviço. 

b) ênfase em agregar valor orientado ao usuário ou ao destinatário do produto/serviço. 

c) foco nas unidades organizacionais em detrimento do todo. 

d) elevado nível de integração entre os recursos utilizados. 

26.  Com a definição e mapeamento dos processos de trabalho de uma organização, é possível 

identificar com maior definição: 

a) os objetivos organizacionais, as atividades, a produção, a hierarquia e o nível de satisfação 

do público-alvo. 

b) o produto, o usuário, os insumos, as atividades e os indicadores de desempenho. 

c) a hierarquia, os agentes envolvidos, os métodos, os insumos e o índice de retrabalho. 

d) o produto, o custo, os gargalos produtivos, a subordinação e os indicadores de 

desempenho. 
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27.  As normas da família NBR ISO 9000 trazem um conjunto de orientações para práticas de 

gestão.  

A respeito da norma NBR ISO 9001:2008, é INCORRETO afirmar que 

a) os seus princípios podem ser adotados pela organização em todo ou em partes. 

b) suas premissas não se aplicam a organizações públicas. 

c) a gestão de processos é um de seus conceitos centrais. 

d) os sistemas de gestão da qualidade implantados com base nessa norma são passíveis de 

certificados. 
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LINGUA PORTUGUESA 

Com base no texto abaixo, responda às questões de 1 a 8. 

Você é um só 
Por Luli Radfahrer 

E não é aquele do Facebook. Do Google+. Do instagram. Do WhatsApp. Dos games. Nem de todas 1 
essas redes, e outras tantas, combinadas. 2 

Morando sozinho ou se isolando por trás das telas brilhantes de smartphones, tablets, PCs e 3 
notebooks, falando pelo Twitter o que não teria coragem de dizer ao vivo, multiplicado por diversos perfis 4 
e avatares, você ainda é um só. 5 

Você, que acumula objetos e aparelhos de uso questionável e contribui para a formação do lixo 6 
eletrônico, ao mesmo tempo em que reclama da poluição e da exploração do planeta. 7 

Você, que faz passeata contra a corrupção enquanto compra notas frias, que critica o tráfico ao 8 
mesmo tempo em que o financia, que reclama do preço do ônibus, mas não deixa o carro nem para ir 9 
até a padaria, e que, uma vez nele, não respeita faixa, deficiente, idoso ou limite de velocidade e fala ao 10 
celular enquanto guia. 11 

Você, que, via redes sociais, se orgulha de ter atingido uma fusão mágica entre intimidade e 12 
distância, quando o máximo que fundiu foi a ilusão de ambas. Sua comunidade se transformou em um 13 
mecanismo terceirizado de autoimagem, ao mesmo tempo vaidoso e inseguro, preguiçoso e ansioso, 14 
otimista e pragmático. 15 

Imerso na rede, você criou um reflexo psicológico em que precisa saber de tudo no momento em 16 
que acontece, posicionando-se o quanto antes, já que cada atualização diz mais respeito à opinião dos 17 
outros do que ao que você realmente pensa. 18 

Fascinado pela ideia de se transformar em veículo de informação, você parece ter se esquecido (ou 19 
deixado de se importar) de que só há meios se há mensagens e de que, ao reproduzir ser pensar o que 20 
ouve dos outros, não gera mais do que microfonia. 21 

Não adianta se esconder nem tentar desafiar seus ritmos biológicos na vã tentativa de acompanhar 22 
o mundo simbólico em que vive, evitando qualquer contato com a realidade. O máximo que conseguirá é 23 
confundir seus mapas com o território que representam. 24 

Você acha que é diferente e, no entanto, é igualzinho aos que critica. Não espanta que espere cada 25 
vez mais da tecnologia e cada vez menos das pessoas. 26 

É inegável, você está só. Sua solidão não foi criada pelo mundo digital, mas por suas ações 27 
esquizofrênicas. Não adianta mais colocar a sociedade na terceira pessoa, tentando se isentar de 28 
qualquer responsabilidade. O mundo “real” tem muito de virtual e vice-versa. É uma relação simbiótica. 29 

Mas conexão não é o mesmo do que vínculo. O budismo (o de verdade, não essa onda chamada de 30 
“sabedoria 2.0”, em que a meditação é uma espécie de videogame contemplativo) ensina que todos 31 
estão interconectados, que os desafios reais não estão no futuro, mas bem à nossa frente, e que o apego 32 
a bens e ideias pode ser muito prejudicial. 33 

Dar à tecnologia um espírito vago, impessoal, que move a sociedade, é uma desculpa esfarrapada. 34 
Fruto de um sistema capitalista, a única resposta que a tecnologia pode trazer é mais tecnologia. Ela é só 35 
uma ferramenta, não há consciência nela. Tudo o que ela faz é fruto de ideias de gente como você. 36 

Por mais que você ache, como Mário de Andrade, que é trezentos, que é trezentos e cinquenta, não 37 
se iluda. Como ele, você é um só. E ainda terá que topar consigo e prestar contas com seu legado. 38 

Apesar de você, diz a música, amanhã há de ser outro dia.39 

Disponível em: <http://tools.folha.com.br/print?url=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Fcolu...> 
Acesso em: 01 jul. 2013 

http://tools.folha.com.br/print?url=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Fcolu
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28. Analise as afirmativas a seguir. 

I. Há, no título, uma ambiguidade, deixando um outro sentido latente relativo ao 
assunto abordado no texto. 

II. Há, no título, uma afirmação unívoca, que será mantida invariável e coerentemente ao 
longo do texto. 

III. Há um jogo de ideias que vem a se desenvolver no texto, mostrando dois ângulos de 
uma situação. 

IV. Há, no título, a emersão de um saber, proveniente do senso comum, corroborado pelo 
conteúdo visual e negado no penúltimo parágrafo. 

Estão corretas apenas as afirmativas 

a) I e III. 

b) I, II e IV. 

c) II e III. 

d) II, III e IV. 

29. A partir da leitura do texto, depreende-se, como uma das principais ideias defendidas pelo 

autor, que 

a) a tecnologia, embora ofereça inúmeros benefícios aos sujeitos, é um elemento corruptor e 

aniquilador da sociedade contemporânea. 

b) os inúmeros recursos e possibilidades de configurações pessoais, decorrentes do mundo 

virtual, não eximem o sujeito da condição de membro social. 

c) as redes sociais, ainda que aproximem o sujeito do grupo social, pois, ao conectar-se, 

forma-se o vínculo, terminam por jogá-lo à solidão. 

d) o sujeito contemporâneo não pode prescindir da tecnologia e das redes sociais sob pena 

de apartar-se da sociedade de que faz parte. 

30. No 3º e 4º parágrafos, há ocorrência de nexos de concomitância, os quais indicam 

a) excesso de atitudes reprováveis do interlocutor. 

b) falta de coerência entre discurso e ação do interlocutor. 

c) desequilíbrio egótico de um sujeito que se multiplica nas redes sociais. 

d) multiplicidade de “eus” que o interlocutor pode assumir nas redes sociais. 

31. Considere o trecho abaixo para a resolução desta questão: 

“... ao mesmo tempo vaidoso e inseguro, preguiçoso e ansioso, otimista e pragmático.” 

(linhas 14 e 15) 

Sobre o funcionamento dos adjetivos presentes no trecho, é correto afirmar que  

a) delata um comportamento paradoxal do sujeito das redes sociais. 

b) reflete uma subjetividade esquizofrênica do sujeito das redes sociais. 

c) aponta uma avaliação ambígua do autor sobre o sujeito das redes sociais. 

d) denota uma incongruência subjetiva e patológica do sujeito das redes sociais. 
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32. Segundo Platão e Fiorin (1997), “Pressuposto são ideias não expressas de maneira 

explícita, que decorrem logicamente do sentido de certas palavras ou expressões contidas 

na frase”.  

Com base nessa afirmação, em que alternativa a palavra sublinhada NÃO acarreta um 

conteúdo pressuposto? 

a) “... multiplicado por diversos perfis e avatares, você ainda é um só.” (linhas 4 e 5) 

b) “Sua comunidade se transformou em um mecanismo...” (linhas 13 e 14) 

c) “Não adianta mais colocar a sociedade na terceira pessoa...” (linha 28) 

d) “Tudo o que ela faz é fruto de ideias de gente como você.” (linha 36)  

33. Em que alternativa o elemento sublinhado está contribuindo para a progressão temática do 

texto? 

a) “Nem de todas essas redes...” (linhas 1 e 2) 

b) “... foi a ilusão de ambas.” (linha 13) 

c) “... já que cada atualização diz...” (linha 17) 

d) “Não adianta se esconder...” (linha 22) 

34. Leia este trecho: “... você criou um reflexo psicológico em que precisa saber de tudo...” 

(linha 16). 

A palavra “que”, na língua portuguesa, apresenta classificações diversificadas, podendo ser 

pronome, conjunção, preposição, advérbio, interjeição. No trecho destacado para esta 

questão, observe que a palavra “que” é um pronome. 

Em que alternativa a palavra “que” NÃO é um pronome? 

a) Que aconteceu com teu facebook? 

b) As redes sociais podem provocar movimentos sociais, o que já era previsto. 

c) Naturalmente que eu não idolatro a tecnologia, como o faz a maioria das pessoas. 

d) Este é o amigo virtual de que te falei e com quem mantenho contato frequentemente. 

35. Sobre o emprego da vírgula em “Você, que acumula objetos e aparelhos de uso 

questionável...” (linha 6), são feitas as seguintes afirmações: 

I. A colocação da vírgula limita a abrangência do destinatário. 

II. A vírgula é facultativa, visto o antecedente ser um pronome de tratamento. 

III. A vírgula indica que a qualidade atribuída ao termo antecedente é inerente a este. 

IV. A retirada da vírgula, embora não provoque erro gramatical, acarreta alteração de 
sentido. 

Está (ão) correta (s) apenas a (s) afirmativa (s) 

a) I. 

b) I e III.  

c) II. 

d) III e IV. 
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LEGISLAÇÃO 

36. Considerando a Lei n.º 8.112, de 1990, no que diz respeito à acumulação de cargos e de 

direitos do servidor público federal, analise: 

I. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções 

públicas, o servidor será notificado para apresentar opção dentro de um prazo 
legal. 

II. O servidor em débito com o erário que for exonerado, demitido, ou que tiver sua 
aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá um prazo legal para quitar o débito. 

Diante das situações acima, os prazos legais são, respectivamente, de 

a) dez dias improrrogáveis, sob pena de instauração de procedimento sumário e sessenta 

dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. 

b) dez dias, prorrogáveis por mais dez dias, sob pena de instauração de sindicância e trinta 

dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. 

c) quinze dias, sob pena de exoneração de ofício e sessenta dias, prorrogáveis por mais 

trinta dias. 

d) quinze dias úteis, prorrogáveis por mais quinze dias e noventa dias, sob pena de execução 

fiscal. 

37. Um determinado servidor público federal pediu e obteve licença para atividade política. 

Teve seu pedido deferido, sem remuneração, durante o período que mediava entre a sua 

escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro 

de sua candidatura perante a justiça eleitoral. A partir do registro da candidatura, até o 

décimo dia seguinte da eleição, a licença foi deferida, com vencimentos do cargo efetivo 

assegurados pelo período de 3 meses.  

Nessa situação, o deferimento da licença foi 

a) ilegal, por ser a atividade política incompatível com a ocupação de cargo público. 

b) ilegal, quanto à ausência de remuneração até a véspera do registro da candidatura. 

c) ilegal, quanto ao prazo de duração a partir do registro da candidatura. 

d) legal, de acordo com a previsão da lei nº 8.112, de 1990. 

38. Em matéria de licitação, afirmam-se: 

I. O fato de, em uma licitação sob a modalidade convite, acudir apenas 1 (um) 
interessado a torna deserta, mas não enseja a dispensa de licitação para contratar. 

II. A diferença básica entre dispensa e inexigibilidade de licitação está no fato de que, 
na primeira, há possibilidade de competição, enquanto, na segunda, inexiste essa 

possibilidade. 

III. A licitação deserta não se confunde com a licitação fracassada, em que aparecem 
interessados, mas nenhum é selecionado, em decorrência da inabilitação ou de 
desclassificação. 

IV. Quando permitida a participação de empresas em consórcio, a firma-lider 
representa juridicamente as demais integrantes do consórcio, posto que possui 

personalidade própria. 

Estão corretas apenas as afirmativas 

a) II e IV. 

b) I, III e IV. 

c) II e  III. 

d) I e II. 
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39. De acordo com a Lei 10.520, de 2002, a modalidade de licitação denominada “pregão”,  

destina-se a 

a) contratação de obras, serviços e compras de pequeno valor. 

b) aquisição de bens de uso permanente. 

c) aquisição de bens e serviços comuns. 

d) aquisição de bens, serviços e contratação de obras de reforma. 

40. Com base na Lei n.º 12.618, de 2012, o _________________ opção pelos servidores e 

membros do Poder Judiciário, do Ministério Público da União e do Tribunal de Contas da 

União que tiverem ingressado no serviço público até a data anterior ao início da vigência 

do regime de previdência complementar, e nele tenham permanecido sem perda do 

vínculo efetivo, é ______________ e ____________, não sendo devida pela União e suas 

autarquias e fundações públicas qualquer _____________________referente ao valor dos 

descontos já efetuados sobre a base de contribuição acima do limite previsto. 

Os termos, que preenchem corretamente as lacunas, são 

a) exercício de – revogável - retratável –contrapartida 

b) exercício de – irrevogável - irretratável –contrapartida 

c) prazo para a – irrevogável - irretratável –devolução 

d) prazo para a – revogável - retratável – remuneração 
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