
 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ 

ESTADO DO PARANÁ 

 

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2013 

• PROVA OBJETIVA - 10 / 11 / 2013 • 

__________________________________________ 
CARGO: 

ADMINISTRADOR PÚBLICO 
_______________________________________________________________________________________ 

 

INSTRUÇÕES 
 

01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim 
distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de 
Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos 
Específicos. 

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da 
folha de respostas. 

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, 
portanto, permitidas perguntas aos fiscais. 

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos 
durante sua realização. 

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 
sistema de comunicação. 

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 

07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal. 

08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, 
depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova. 

09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de 
decorridas 02 (duas) horas do início da prova. 

10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta 
    azul-escura, o campo correspondente à única alternativa que considera correta 

em cada questão. 
d) não a amasse nem dobre. 

 
ATENÇÃO: 
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta. 
• Preencha assim:  
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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LÍNGUA 

PORTUGUESA 
 

Questão 01) Assinale a alternativa 

que preencha, pela ordem, 

corretamente as lacunas. 

I. No embarque, será _________ 

apresentação de um documento 

oficial. 

II. Aquele clube possui _____ sócios. 

III. Argumentavam e discutiam ____ 

durante a reunião. 

IV. O primeiro e segundo ___ desta 

fileira ___ a prova oral a seguir. 

V. A primeira e a segunda ______ 

sairão mais cedo por bom 

comportamento! 

A) necessário – bastantes – bastante – 

estudantes – farão – fileira 

B) necessária – bastantes – bastante – 

estudantes – farão – fileiras 

C) necessária – bastantes – bastantes– 

estudante – fará – fileiras 

D) necessário – bastante – bastante – 

estudantes – farão – fileiras 

E) necessária – bastantes – bastante – 

estudante – fará – fileira 

Questão 02) Analise a relação 

estabelecida entre os verbos e os 

termos que os completam. 

I. Em “Aquele prefeito enganou à 

população.”, há um verbo transitivo 

direto cujo complemento verbal é um 

objeto direto preposicionado, uma 

vez que se deseja evitar a 

ambiguidade na frase. 

II. Em “Não favoreça a José em 

detrimento de Wilson.”, há um verbo 

transitivo indireto cujo complemento 

verbal é um objeto indireto, uma vez 

que este é formado de nome 

referente a pessoas e o verbo exige 

preposição. 

III. Em “O jurado não soube a quem 

premiar primeiro.”, há um verbo 

transitivo direto cujo complemento 

verbal é um objeto direto 

preposicionado, uma vez que este é 

formado do pronome “quem”. 

IV. Em “Não ouvi a ti durante o discurso 

daquele político.”, há um verbo 

transitivo direto cujo complemento 

verbal é um objeto direto 

preposicionado, uma vez que este é 

formado por pronome oblíquo tônico. 

V. Em “O comunicado afligiu a todos.”, 

há um verbo transitivo indireto cujo 

complemento verbal é um objeto 

direto preposicionado, uma vez que 

este é formado por pronome 

indefinido e o verbo exige 

preposição. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente I e III estão corretas. 

B) Somente II e III estão corretas. 

C) Somente II e V estão corretas. 

D) Somente I, III e IV estão corretas. 

E) Somente II, III e V estão corretas. 

Questão 03) Assinale a alternativa 

INCORRETA quanto à regência 

verbal. 

A) Todo o povo brasileiro simpatizou 

com a ideia de plebiscito. 

B) Preferiu a dura realidade do que a 

ilusão de uma vida feliz. 

C) Há empresas que pagam comissões 

injustas aos funcionários. 

D) Três homens presidiram ao júri. 

E) Lembramos o endereço da agência 

de viagens. 
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MATEMÁTICA 
 

Questão 04) Um salão comercial  

retangular de comprimento 30m e 

largura de 25m deverá ser repartido 

em pequenas salas a serem alugadas. 

Qual o valor da área, em m2, de cada 

sala, sabendo que todas as salas 

devem ser iguais e ter a maior área 

possível? 

A) 25m2 

B) 20m2 

C) 15m2 

D) 10m2 

E) 5m2 

Questão 05) Uma pessoa de 1,70m, 

que está a 100m do prédio, enxerga-o 

segundo um ângulo de 60ᵒ com a 

horizontal. Considerando que,  

3 1,73 , a altura do prédio, em 

metros, é: 

A) 17,3 

B) 173 

C) 174,5 

D) 17,45 

E) 180 

CONHECIMENTOS 

GERAIS 
 

Questão 06) Em 2014, o Brasil 

sediará um dos maiores e mais 

importantes eventos esportivos do 

planeta, a Copa do Mundo de Futebol. 

Para garantir a realização do evento, 

governos e iniciativa privada estão 

investindo recursos financeiros para 

reformar, remodelar e ampliar 

estádios, ruas, avenidas, estradas, 

aeroportos, entre outros bens públicos  

 

nas cidades que irão receber os jogos. 

Para tanto, todos os agentes envolvidos 

partilham e se comprometem através 

de um termo específico a apresentar os 

valores investidos para a realização do 

evento, os quais também definem qual 

o papel dos governos federal, estaduais 

e municipais, bem como dos agentes 

privados, a liberação e utilização de 

recursos e a execução de ações. 

Assinale entre as alternativas abaixo 

aquela que apresenta a denominação 

correta do termo de prerrogativas, 

estratégias e ações em questão. 

A) Termo de Transparência. 

B) Termo de Compromissos. 

C) Termo de Isonomia. 

D) Matriz da Transparência. 

E) Matriz de Responsabilidades. 

Questão 07) Segundo o IBGE – 

Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, em 2012 houve um ganho 

de 5,8% no rendimento médio mensal 

real de todos os trabalhos das pessoas 

de 15 anos ou mais de idade ocupadas 

e com rendimento. A média salarial 

mensal que em 2011 era de R$ 

1.425,00, em 2012 alcançou R$ 

1.507,00. Esses dados foram apurados 

a partir da PNAD – Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios. Sobre a 

PNAD é INCORRETO afirmar que 

A) trata-se de um levantamento 

estatístico que integra o Programa 

Nacional de Pesquisas Contínuas por 

Amostra de Domicílios do IBGE. 

B) um dos fatores pesquisados é o 

rendimento mensal normalmente 

recebido do trabalho principal e dos 

outros trabalhos, tais como 

aposentadoria, pensão, abono de 

permanência, aluguel e outros 

rendimentos.  
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C) dados sobre a alfabetização, 

escolaridade (série e grau 

frequentados) e nível de instrução 

das pessoas que não são estudantes 

(última série concluída e grau 

correspondente) também compõem 

suas bases de investigação. 

D) informações sobre sexo, cor, 

condição na unidade domiciliar, 

posição na família e no domicílio, 

número na família e data de 

nascimento dos moradores são 

dados de grande relevância da 

pesquisa. 

E) efetua a produção contínua e 

sistemática de índices de preços ao 

consumidor, tendo como unidade de 

coleta estabelecimentos comerciais 

e de prestação de serviços, 

concessionárias de serviços públicos 

e domicílios (para levantamento de 

aluguel e condomínio). 

INFORMÁTICA 
 

Questão 08) Considere o fragmento 

(abaixo) de uma planilha do Microsoft 

Excel 2007. 

 

Assinale a alternativa que apresenta 

corretamente o resultado da fórmula 

abaixo: 

=(SOMA(A1;B2;A3)+SOMA(B1:B3))/B1 

A) 10  

B) 6  

C) 18  

D) 16 

E) 12 

 

Questão 09) O Microsoft Word 2007 

possui um botão que permite copiar 

os formatos de textos existentes, 

para outro texto, sem copiar o texto. 

Tal botão é denominado: 

A) Sombreamento 

B) Recortar 

C) Colar Especial 

D) Formatar Pincel 

E) Selecionar Formatação 

CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

 

Questão 10) Conforme disposto no 

art. 19 da Lei Complementar 101/00, 

a despesa total com pessoal, em cada 

período de apuração e em cada ente 

da federação, não poderá exceder os 

percentuais da receita corrente 

líquida. Assinale a alternativa 

correspondente à percentagem da 

receita corrente líquida que os 

Municípios NÃO poderão exceder.  

A) 45% 

B) 40% 

C) 30% 

D) 60% 

E) 70% 

Questão 11) Assinale a alternativa 

que corresponde ao poder utilizado 

pela Administração Pública para punir 

a prática de infrações funcionais. 

A) Vinculado 

B) Regulamentar 

C) Discricionário 

D) Disciplinar 

E) De polícia 



Administrador Público – 06 
 

Questão 12) Ato Administrativo é 

toda declaração do Estado, ou de 

quem lhe faça as vezes, subjacente à 

lei, para cumprir a lei, regida pelo 

direito público, sujeita à apreciação 

do poder judiciário. Assinale a 

alternativa que NÃO corresponde a 

um atributo de atos administrativos. 

A) Imperatividade. 

B) Tipicidade. 

C) Presunção de legalidade e 

veracidade. 

D) Autoexecutoriedade. 

E) Arbitrariedade. 

Questão 13) Assinale a alternativa 

correta sobre as autarquias. 

A) São entidades integrantes da 

Administração Pública direta. 

B) Não podem existir na 

Administração Pública. 

C) Funcionam obrigatoriamente como 

exploradoras de atividade 

econômica. 

D) São empresas cooperativas criadas 

por estatuto próprio. 

E) Possuem personalidade jurídica 

pública. 

Questão 14) Assinale a alternativa 

que segundo o art. 78 da Lei 

8.666/1993, NÃO  constitui motivo 

para rescisão de contrato. 

A) A suspensão de sua execução, por 

ordem escrita da administração, 

por prazo superior a 120 (cento e 

vinte) dias, salvo em caso de 

calamidade pública, grave 

perturbação de ordem interna ou 

guerra. 

 
 

 

B) Supressão, por parte da 

administração, de obras, serviços 

ou compras, acarretando 

modificação do valor inicial do 

contrato além do limite permitido 

da Lei 8.666/93. 

C) Atraso de 60 (sessenta) dias dos 

pagamentos devidos pela 

administração decorrentes de 

obras, serviços ou fornecimento ou 

parcela destes, já recebidos ou 

executados.  

D) Dissolução da sociedade. 

E) Falecimento do contratado. 

Questão 15) Escolha a opção 

correta. O poder discricionário para a 

Administração Pública baseia-se  

A) em valores sociais sustentado por 

uma pessoa ou em valores 

organizacionais, mantidos pelo 

processo de socialização. 

B) no desejo de uma pessoa ou grupo 

de pessoas para identificar-se ou 

um ser semelhante a outra pessoa 

ou outro grupo que respeita e 

admira. 

C) na percepção de que uma pessoa 

ou um grupo de pessoas tem a 

respeito da capacidade de outra 

pessoa de aplicar penalidades. 

D) na concessão de poder para 

praticar atos administrativos com 

liberdades de escolhas de sua 

conveniência,  oportunidade e 

conteúdo. 

E) na faculdade de o agente público 

agir excepcionalmente em 

desacordo com as normas 

jurídicas. 
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Questão 16) A respeito dos 

preceitos aplicáveis ao servidor 

público, assinale a alternativa correta. 

A) O servidor público nomeado para 

cargo em comissão adquire 

estabilidade no serviço público 

após 3 (três) anos de efetivo 

exercício no mesmo cargo. 

B) A estabilidade garante ao servidor 

a manutenção do vínculo com o 

Estado, mesmo se o cargo de que 

é titular vier a ser extinto ou 

ocorra alguma punição severa, 

pois o servidor estável não corre 

risco de perda do emprego em 

hipótese alguma. 

C) Caso ocorra invalidação da 

demissão de servidor estável, por 

sentença   judicial, o mesmo 

deverá ser reintegrado e o 

eventual ocupante da vaga, se 

estável, ser reconduzido ao cargo 

de origem, sem direito a 

indenização, aproveitado em outro 

cargo ou posto em disponibilidade 

com remuneração proporcional ao 

tempo de serviço. 

D) Após 3 (três) anos contados do 

início do exercício nas atribuições 

do cargo, ocorre o encerramento 

do estágio probatório, ocasião em 

que o servidor adquire 

automaticamente a estabilidade, 

sem obrigatoriedade de que seja 

feita avaliação especial de 

desempenho por comissão 

instituída para essa finalidade. 

E) Antes de adquirir a estabilidade, o 

titular do cargo efetivo somente 

poderá ser exonerado mediante 

decisão transitada em julgado. 

 

Questão 17) Assinale a alternativa 

correta sobre a execução dos 

contratos, de acordo com a Lei 

8.666/1993. 

A) O contrato deverá ser executado 

fielmente pelas partes de acordo 

com as cláusulas avençadas e as 

normas da Lei 8.666/1993, 

respondendo somente o 

contratante pelas consequências 

de sua inexecução total ou parcial. 

B) O contratado é obrigado a reparar, 

corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, a expensas da 

administração pública, no total ou 

em parte, o objeto do contrato, 

quando neles se verificar vício, 

defeito ou incorreções resultantes 

da execução ou de materiais 

empregados. 

C) A administração pública responde 

sempre pelos encargos 

trabalhistas, fiscais e comerciais 

dos contratados. 

D) O contratado na execução do 

contrato, sem prejuízo das 

responsabilidades contratuais e 

legais, poderá subcontratar parte 

das obras, serviços ou 

fornecimento, até o limite 

admitido, em cada caso, pela 

administração. 

E) Executado o contrato, o seu objeto 

será recebido, em se tratando de 

obras e serviços, provisoriamente, 

pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, 

assinado pelas partes em até 30 

(trinta) dias da comunicação 

escrita do contrato. 
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Questão 18) Assinale a alternativa 

que NÃO corresponde a um princípio 

da Administração Pública, explícito no 

art. 37 da Constituição Federal/88 

(CF/88). 

A) Moralidade. 

B) Eficiência. 

C) Legalidade. 

D) Pessoalidade. 

E) Publicidade. 

Questão 19) Assinale a alternativa 

que indica o que NÃO compete 

privativamente à União legislar. 

A) Política de crédito, câmbio, seguro 

e transferência de valores. 

B) Comércio exterior e interestadual. 

C) Desapropriação. 

D) Preservação da Constituição, das 

leis e das instituições democráticas 

e do patrimônio público. 

E) Trânsito e transporte.  

Questão 20) Conforme a CF/88, 

para a composição das Câmaras 

Municipais, será observado o limite 

máximo de: 

______ Vereadores, nos Municípios 

de mais de 15.000 (quinze mil) 

habitantes e de até 30.000 (trinta 

mil) habitantes. 

Preencha a lacuna e assinale a 

alternativa correta.  

A) 9 (nove) 

B) 10 (dez) 

C) 11 (onze) 

D) 12 (doze) 

E) 13 (treze) 

 

 

Questão 21) Considere a Lei 

101/2000, a respeito dos dispositivos 

que tratam da transparência, controle 

e fiscalização da gestão fiscal. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Os Tribunais de Contas poderão 

entrar em recesso mesmo enquanto 

existirem contas de poder, ou órgão 

referido no art. 20 da Lei 101/00, 

pendentes de parecer prévio. 

B) Além de não precisarem obedecer 

às demais normas de contabilidade 

pública, a Lei 101/00 permite que 

cada ente da federação faça da 

forma que entender mais 

conveniente, a escrituração de suas 

contas públicas. 

C) Os Tribunais de Contas emitirão 

parecer prévio conclusivo sobre as 

contas sempre no prazo de sessenta 

dias do recebimento, mesmo se 

outro dispositivo estiver 

estabelecido nas constituições 

estaduais ou nas leis orgânicas 

municipais, independentemente do 

número de habitantes do município. 

D) As contas apresentadas pelo chefe 

do Poder Executivo ficarão 

indisponíveis, durante todo o 

exercício, para evitar observação do 

Poder Legislativo, e trancadas em 

cofre no órgão técnico responsável 

pela sua elaboração, protegido de 

qualquer espionagem dos cidadãos e 

das instituições da sociedade. 

E) Os Tribunais de Contas alertarão os 

poderes ou órgãos relacionados na 

Lei 101/200, quando constatarem 

que o montante da despesa com 

pessoal ultrapassou 90% do limite 

autorizado. 
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Questão 22) Considerando as 

disposições contidas na Instrução 

Normativa STN (Secretaria do Tesouro 

Nacional) nº 1 de 15/01/1997, relacione 

as colunas.  

1. Executor 

2. Convenente 

3. Convênio 

4. Termo aditivo 

( ) Órgão da administração pública 

direta, autárquica ou fundacional, 

empresa pública ou sociedade de 

economia mista, de qualquer esfera 

de governo, ou Organização 

particular com a qual a 

Administração Federal pactua 

execução de programa, 

projeto/atividade ou evento 

mediante a celebração de convênio. 

( ) Órgão da Administração Pública 

Federal direta, autárquica ou 

fundacional, empresa pública, ou 

sociedade de economia mista, de 

qualquer esfera de governo, ou 

Organização particular responsável 

direta pela execução do objeto do 

convênio. 

( ) Instrumento que tenha por objetivo a 

modificação de convênio já 

celebrado, formalizado durante sua 

vigência, vedada a alteração da 

natureza do objeto aprovado. 

( ) Instrumento qualquer que discipline 

a transferência de recursos públicos 

e tenha como partícipe órgão da 

Administração Pública Federal direta, 

autárquica ou fundacional, empresa 

pública ou sociedade de economia 

mista que estejam gerindo recursos 

dos orçamentos da União, visando à 

execução de programas de trabalho, 

projeto/atividade ou evento de 

interesse recíproco, em regime de 

mútua cooperação. 

 

 

Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta. 

A) 2 – 1 – 4 - 3 

B) 2 – 3 – 1 - 4 

C) 1 – 3 – 4 - 2 

D) 4 – 2 – 3 - 1 

E) 3 – 4 – 1 - 3 

Questão 23) Assinale a alternativa 

que NÃO é classificada como 

Administração Indireta. 

A) Entes da Federação. 

B) Sociedade de Economia Mista. 

C) Fundação Pública. 

D) Empresa Pública. 

E) Autarquia. 

Questão 24) A lei n.º 4.320, de 17 

de março de 1964, estabelece no 

artigo 11 que “A receita classificar-se-

á nas seguintes categorias 

econômicas: Receitas Correntes e 

Receitas de Capital.” Atribua (1) para 

Receita Corrente e (2) para Receita 

de Capital. 

(  ) Receita Tributária. 

(  ) Alienação de Bens. 

(  ) Operações de Crédito. 

(  ) Receita de Contribuições. 

(  ) Taxas. 

(  ) Transferência de Capital 

(  ) Receita Patrimonial 

Assinale a alternativa com a 

sequência correta. 

A) 1 – 2 – 2 – 1 – 1 – 2 - 1 

B) 2 – 1 – 2 – 2 – 1 – 1 - 2 

C) 2 – 2 – 1 – 1 – 2 – 2 - 1 

D) 1 – 2 – 1 – 2 – 2 – 1 - 2 

E) 1 – 1 – 2 – 1 – 2 – 1 - 2 



Administrador Público – 10 
 

Questão 25) Com relação à vedação 

de acumulação remunerada de cargos 

públicos, assinale a alternativa que 

apresenta as três possibilidade legais. 

A) Três cargos de professor; um 

cargo de professor com outro 

técnico ou científico; de dois 

cargos ou empregos privativos de 

profissionais de saúde, com 

profissões regulamentadas. 

B) Dois cargos de professor; um 

cargo de professor com outro 

técnico ou científico; dois cargos 

ou empregos privativos de 

profissionais de saúde, com 

profissões regulamentadas. 

C) Dois cargos de professor; um 

cargo de professor com outro 

técnico ou científico; três cargos 

ou empregos privativos de 

profissionais de saúde, com 

profissões regulamentadas. 

D) Dois cargos de professor; dois 

cargos de professor com outro 

técnico ou científico; três cargos 

ou empregos privativos de 

profissionais de saúde, com 

profissões regulamentadas. 

E) Dois cargos de professor; um 

cargo de professor com dois 

técnicos ou científicos; três cargos 

ou empregos privativos de 

profissionais de saúde, com 

profissões regulamentadas. 

Questão 26) De acordo com Djalma 

de Pinho Rebouças de Oliveira, no 

livro Planejamento Estratégico: 

conceitos, metodologia e prática, 

assinale a alternativa que apresenta 

corretamente quais podem ser as 

fases básicas para elaboração e  

 

implantação do planejamento 

estratégico. 

A) Coleta de ideias; escolha das 

alternativas; elaboração do plano; 

implementação.  

B) Diagnóstico estratégico; missão da 

empresa; instrumentos 

prescritivos e quantitativos; 

controle e avaliação. 

C) Coleta de ideias; filtragem das 

ideias; analise do ambiente; 

elaboração do plano. 

D) Diagnóstico estratégico; 

necessidade de recursos; 

instrumentos de pesquisa; 

avaliação dos objetivos. 

E) Coleta de ideias; definições da 

direção; analise dos aspectos 

gerais; elaboração do plano. 

Questão 27) Assinale a alternativa 

que NÃO apresenta corretamente um 

pressuposto básico que fundamenta o 

DO (Desenvolvimento Organizacional). 

A) Constante e rápida mutação do 

ambiente.  

B) Necessidade de contínua 

adaptação. 

C) A mudança organizacional deve 

ser planejada. 

D) Necessidade de Hierarquia rígida. 

E) A necessidade de participação e de 

comprometimento. 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 28)) Assinale a alternativa 

correta em relação às características 

da análise externa e da análise 

interna no planejamento estratégico. 

A) A etapa de análise interna verifica 

as ameaças e as oportunidades. 

B) A etapa de análise externa verifica 

as ameaças e as oportunidades. 

C) A etapa de análise externa verifica 

os pontos fortes e fracos. 

D) A etapa de análise interna verifica 

as ameaças e os pontos fracos 

E) A etapa de análise interna verifica 

os pontos fortes e as 

oportunidades. 

Questão 29) Assinale a alternativa 

que apresenta corretamente um 

conceito de estratégia. 

A) É a ação ou caminho mais adequado 

a ser executado para alcançar, 

preferencialmente de maneira 

diferenciada, os objetivos, desafios 

e metas estabelecidos, no melhor 

posicionamento da empresa perante 

seu ambiente.  

B) Pode ser definida como o a única 

maneira de alcançar os objetivos, 

desafios e metas estabelecidos, no 

posicionamento ideal da empresa 

perante seu ambiente. 

C) É o alvo ou situação que se 

pretende alcançar. É a definição de 

onde se quer chegar. 

D) É também conhecida como a única 

maneira de alcançar um objetivo. 

E) Conceituada como a única maneira 

de colocar as organizações nos 

níveis totalmente adequados em 

relação a recursos infinitos, 

eliminando todas as necessidades e 

obtendo 100% de produtividade. 

 

Questão 30) Assinale a alternativa 

correta em relação ao conceito de 

Benchmark. 

A) Benchmark significa a importância 

do resultado obtido pelas 

organizações que tratam seus 

colaboradores como parceiros e 

capital intelectual. 

B) Benchmark é um modelo de 

gestão tradicional, que tem os 

colaboradores como recursos e 

tem ênfase nas destrezas 

manuais. 

C) Benchmark significa um padrão de 

excelência que deve ser 

identificado, conhecido, copiado e 

ultrapassado. 

D) Benchmark é nova forma de 

Administração de recursos 

humanos adotada pela grande 

maioria das organizações, 

principalmente as que utilizam alta 

tecnologia. 

E) Benchmark pode ser conceituado 

como a ética das organizações que 

atuam de forma ambientalmente 

correta, socialmente justa e 

economicamente viável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




