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decorridos 60 minutos do início das mesmas;
 A não assinatura na Folha de Respostas Oficial (Gabarito) implica na
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Realização:
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www.reisauditores.com.br

O especialista em doenças infecciosas
da
Universidade
de
Columbia
Stephen Morse, que não participou
do estudo, considerou as conclusões
instigantes. Par ele, a pesquisa
ampliou o pensamento sobre o que
provocou a epidemia.

PROVA Nº 05 - PORTUGUÊS
Leia o texto a seguir:
Primeira vítima de epidemia de
ebola pode ter sido infectada por
morcego
Garoto de dois anos da Guiné pode
ter tido contato com morcego
infectado.

Muitos especialistas suspeitavam que
algumas
espécies
de
morcego
poderiam ser os responsáveis pelo
início da epidemia. Mas outros se
perguntavam se outros animais,
como chimpanzés ou pequenos
antílopes, não poderiam ter sido
infectados por morcegos e, em
seguida, comidos por humanos,
transmitindo dessa forma a doença.

Árvore oca de vilarejo pode ter
abrigado vários morcegos com ebola.
Uma
equipe
de
pesquisadores
acredita
ter
identificado
como
começou a epidemia de ebola na
África Ocidental: com um garotinho
brincando perto de uma árvore oca
que
abrigava
vários
morcegos
infectados.

Os pesquisadores não encontraram
sinais de que o ebola tenha afetado
os animais maiores no vilarejo do
garoto. Mas descobriram que uma
colônia de pequenos morcegos de
caudas longas viviam em uma árvore
oca perto da casa do garoto.

Os cientistas exploraram uma área
do sudeste da Guiné onde o garoto
Emile Ouamouno, de dois anos,
adoeceu e morreu há um ano.
Autoridades acreditam que ele foi
o primeiro caso desta epidemia, que
infectou mais de 20 mil pessoas.

Moradores disseram aos cientistas
que a árvore pegou fogo em março,
provocando
uma
"chuva
de
morcegos". Os animais foram mortos
ou foram embora antes da chegada
dos pesquisadores, em abril.

O vírus ebola não foi encontrado nos
morcegos
testados
pelos
pesquisadores, por isso eles não
conseguiram provar efetivamente
que eles deram origem à epidemia.
Mas a equipe acredita que o garoto
foi infectado por um dos morcegos
que vivia na árvore oca.

A equipe testou 169 morcegos na
região. Nenhum testou positivo para
ebola, mas isso não refuta a hipótese
porque,
segundo
os
cientistas,
apenas uma minoria dos morcegos
deve carregar o vírus.

"Como cientista, posso dizer que
esse é um cenário possível", disse
um dos autores do estudo, Fabian
Leendertz, do Instituto Robert Koch,
em Berlim.

O estudo foi publicado nesta terçafeira na revista científica "EMBO
Molecular Medicine".
FONTE:
g1.globo.com
em 31/12/2014.
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01)
Diante a leitura do
assinale a alternativa correta:

a) O texto acima é um editorial
caracterizado pelas opiniões dos
editores,
não
sendo,
portanto
imparcial quanto às informações
descritas no texto;
b)
O
texto
referido
é
uma
reportagem, pois, caracteriza-se por
questionamentos e descrição de
eventos, além de constituir uma série
de perguntas a serem respondidas
com a finalidade de estruturar a
reportagem;
c) O texto a cima é um diálogo, no
qual caracteriza-se pela conversa de
diversas
pessoas
referente
ao
assunto em evidência;
d) O texto acima é uma notícia,
caracterizada pela linguagem formal
e direta, e tem por finalidade
informar sobre determinado assunto
de forma impessoal, ou seja, sem
opinar
sobre
quaisquer
acontecimentos.

texto,

a) Os indícios de infestação da
epidemia ebola estão pautados nos
testes
eficazes
realizados
por
pesquisadores, no qual encontraram
vestígios do vírus em todos os
morcegos pesquisados;
b) Muitos especialistas estão certos
de que os chimpanzés são portadores
do vírus ebola;
c) A equipe de pesquisadores
realizaram testes em mais de 169
morcegos da região, entretanto não
encontraram nenhum vestígio do
vírus ebola;
d) O fato de não haver indícios do
vírus nos morcegos pesquisados,
destaca-se a hipótese do animal ser
o causador da epidemia.
02)
Assinale
INCORRETA:

a

alternativa

a) A maioria dos morcegos de
diversas espécies são portadores do
vírus ebola;
b) Animais como chimpanzés de
antílopes podem ter sido infectados
por morcegos e em seguida, comidos
por ser humanos, contraindo assim a
doença;
c) Não foi possível comprovar que os
morcegos deram origem à epidemia;
d) O garoto Emile foi à primeira
vítima da epidemia de ebola.

04) Sobre os textos jornalísticos,
assinale a alternativa INCORRETA:

a) A narração é um gênero do texto
jornalístico;
b) O primeiro parágrafo do texto
jornalístico deve conter um resumo
geral do assunto que será abordado;
c) A linguagem do texto jornalístico é
coloquial com intuito de aproximar o
leitor da informação;
d) Não se faz uso de adjetivos e
manifestações de opiniões pessoais
nos textos jornalísticos.

03) A função do texto jornalístico é
disseminar informações da forma
mais simples e rápida possível, sobre
os
acontecimentos
regionais
e
mundiais, dependendo da extensão
da informação. Dessa forma, assinale
a alternativa que compreende as
características do texto sobre a
primeira vítima de ebola:
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05)
São
objetivos
jornalístico acima:

do

texto

07) Em todas as alternativas aparece
oração adjetiva introduzida pelo
relativo “onde”, EXCETO:

a) Deixar a população em estado de
alerta contra a epidemia de ebola;
b) Disseminar o medo na população
de uma possível ameaça biológica;
c) Informar a população sobre as
peculiaridades
e
novidades
da
doença;
d) Somente informar sobre a
primeira vítima de ebola localizada
em Guiné.

a) Hoje esse homem ainda é
exceção, principalmente em países
latinos como o Brasil, onde o
machismo é mais arraigado.
b) Surfista nas horas vagas, ele tem
aproveitado bastante as famosas
ondas do Havaí, onde está gravando
a série Lost.
c) Americano de Illinois, um dos
estados onde a soja impera na
paisagem, ele conhece de sobra os
efeitos da monocultura na natureza.
d) “Moro onde não mora ninguém,
onde não passa ninguém, onde não
vive ninguém,...”.

06) O texto a seguir foi reescrito de
formas.
Assinale
a
diversas
alternativa em que as modificações
produziram um sentido ERRADO.
“Se você prefere saídas
fáceis, acaba por negar os
conflitos. Só que, na vida,
temos de aprender a lidar
com os conflitos. Eles são
inevitáveis”.

08) Assinale a alternativa em que
aparece oração coordenada sindética
explicativa:
a) Sua roupa estava remendada,
contudo estava limpa;
b) Canta, que quem canta os males
espanta;
c) Estavam todos trabalhando porque
o escritório ficasse em ordem;
d) “A vida é combate, que aos fracos
abate”.

a) Os conflitos são inaceitáveis.
Porém, se você prefere saídas fáceis,
acaba optando por negá-los. Mas, na
vida, temos de aprender a lidar com
os conflitos;
b) Na vida, temos de aprender a lidar
com os conflitos, pois eles são
inevitáveis. Entretanto, se você
prefere saídas fáceis, acaba optando
por negá-los;
c) Caso você prefira saídas fáceis,
acaba optando por negar os conflitos.
Contudo, na vida, temos de aprender
a lidar com eles, visto que são
inevitáveis;
d) Embora você prefira saídas fáceis,
acaba optando por negar os conflitos.
Mas na vida, eles são inevitáveis. Por
isso, temos de aprender a lidar com
eles.

09)
“O
tema
______________
discorre o autor do texto é de valiosa
contribuição
para
um
melhor
conhecimento da história do país.”
Assinale a alternativa que completa
corretamente a lacuna na frase
descrita:
a) Sobre o qual;
b) Em que;
c) Do qual;
d) O qual.
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( ) Os
mais
significativos
movimentos migratórios das últimas
décadas dirigem-se a ela;
( ) Concentra grandes problemas
sociais em suas grandes metrópoles,
enormes contingentes populacionais
moram em barracos insalubres, a
poluição do ar atinge níveis críticos;
( ) É a principal área de refluxo de
pessoas nas migrações internas do
país;
( ) Foi a região mais rica povoada
do país;
( ) A prática mais moderna da
agropecuária do país é encontrada
nessa região;
( ) Surgem cidades extremamente
carentes
de
infra
estrutura,
apresentado m rápido crescimento.

10) Em todas as alternativas o
conectivo “e” estabelece entre as
orações a mesma relação semântica,
que
estabeleceu
na
frase:
“Detenho-me diante de uma
lareira e olho o fogo.”, EXCETO:
a) Desfruto o melhor de dois
mundos: tenho fama e, como o meu
rosto não é conhecido, não sou
assediado pelas pessoas;
b) Seus livros foram traduzidos para
20 idiomas e estão na lista de bestsellers em quase todo o mundo;
c) Primeiro me vem à mente um
personagem e a partir dele é que as
ações se desenvolvem;
d) Terroristas mulçumanos invadem
monumento de Luxor e matam 58
turistas a tiros e facadas.

a) 1 – 1 – 3 – 2 – 2 – 3;
b) 1 – 1 – 2 – 2 – 3 – 3;
c) 3 – 3 – 2 – 2 – 1 – 1 ;
d) 2 – 3 – 1 – 1 – 3 – 2 .

PROVA Nº 06
CONHECIMENTOS ATUAIS

11) Todos os elementos
caracterizam
os
subdesenvolvidos, exceto:

abaixo
países

13) “... trata-se de um fenômeno
das
grandes
cidades
típico
brasileiras. A grande quantidade de
concreto e asfalto absorve mais calor
do que as áreas cobertas pela
vegetação. O resultado é o aumento
da temperatura em certas áreas da
cidade”.

a) Subordinação
e
dependência
econômica;
b) Endividamento externo;
c) Sociedade sem classes sociais;
d) Forte influência de empresas
estrangeiras.

O texto faz referência:

12) A regionalização de um espaço
resulta da evolução histórica aí
ocorrida. O Brasil está dividido em
Três grandes regiões geoeconômicas.
Numere os itens abaixo de acordo
com os números da região e, a
seguir, assinale a sequência correta
encontrada:

a) Ao efeito estufa;
b) Às chuvas ácidas;
c) Às ilhas de calor;
d) À sucessão de massas de ar.
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14) O “consumismo”, que é uma das
maiores
expressões
dos
danos
ambientais causados pela sociedade
industrial,
pode
ser
ética
e
ecologicamente condenável por:

17) São blocos econômicos. Exceto:

a) NAFTA;
b) ASEAN;
c) MERCOSUL;
d) ONU.

a) Atender às necessidades vitais do
Mundo,
degradando
Primeiro
exclusivamente os ambientes do
mundo subdesenvolvido;
b) Colocar um número cada vez
maior de pessoas no círculo do
consumo e supérfluos, inviabilizando
a produção de alimentos;
c) Interferir fundamentalmente nos
espaços naturais pouco aproveitados,
supervalorizando
os
bens
nãoindustrializados;
d) Manter frustradas as necessidades
humanas, esgotando os recursos não
renováveis do planeta.

18) Não fazem fronteira com Brasil.
Exceto:

a) Chile;
b) Equador;
c) Bolívia;
d) Panamá.

19) É o aumento persistente e
generalizado no valor dos preços.
Quando a inflação chega a zero
dizemos que houve uma estabilidade
nos preços.

15) Quais países que recentemente
as
relações
após
retomaram
pronunciamento
de
seus
governantes?
a) EUA e Irã;
b) EUA e Iraque;
c) EUA e China;
d) EUA e Cuba.

Responda corretamente:

a) Inflação;
b) Balança Comercial;
c) Déficit;
d) Alta do Dólar.

16) Complete a lacuna corretamente:
O/A ___________________ refere à
ação
coletiva
de
um
grupo
organizado que objetiva alcançar
mudanças sociais por meio do
embate político, conforme seus
valores e ideologias dentro de uma
determinada sociedade e de um
contexto específicos, permeados por
tensões sociais.

20) Quantos Estados Federativos
constituem a Região Nordeste?

a) 05(cinco);
b) 07(sete);
c) 08(oito);
d) 09(nove).

a) Sindicatos Patronais;
b) Sindicatos de Empregados;
c) Movimentos Sociais;
d) Movimentos Raciais.
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22) Henry
Mintzberg
fez
uma
interessante pesquisa e verificou que
as
diversas
atividades
administrativas
podem
ser
organizadas em dez papéis. Um
papel é um conjunto de expectativas
da
organização
a
respeito
do
comportamento de uma pessoa.
Cada papel representa atividades que
os administradores conduzem para
cumprir as funções de planejar,
organizar, dirigir e controlar. Os dez
papéis foram divididos em três
categorias:
interpessoal,
informacional e decisória.

PROVA Nº 16 - ESPECÍFICA
COMPRADOR JR
21) Associe corretamente as funções
administrativas:
I- Planejar;
II- Organizar;
III- Dirigir;
IV- Controlar.
( ) Definir padrões de desempenho,
monitorar o desempenho, comparar
o desempenho com os padrões
estabelecidos
e
efetuar
ação
corretiva para assegurar os objetivos
desejados;
( ) Agrupar, estruturar e integrar
os recursos organizacionais. Dividir o
trabalho a ser feito, agrupar os
órgãos
e
atividades
em
uma
estrutura lógica (E.O), designar
pessoas para a sua execução e
coordenar os diferentes esforços;
( ) Definir Missão, Visão, Negócio,
Objetivos e Metas. Determinar onde
as coisas estão agora, desenvolver
premissas
sobre
as
condições
futuras, identificar os meios para
alcançar os objetivos e implementar
os planos de ação e avaliar os
resultados;
( ) Dirigir os esforços coletivos para
um
propósito
comum,
comunicar/negociar com as pessoas
para obter consenso, orientar as
pessoas e obter consonância, liderar
as pessoas, motivar as pessoas.

São papeis dentro
Interpessoal. Exceto:

da

Categoria

a) Representação;
b) Liderança;
c) Empreendedor;
d) Ligação.

23) Sobre
as
Administrativas
Responda:

principais
Teorias
e seus Enfoques.

Qual é o enfoque da Teoria Clássica?

a) Organização
formal.
Princípios
gerais da Administração. Funções do
administrador;
b) Racionalização do trabalho no
nível operacional;
c) Mudança organizacional planejada.
Abordagem do sistema aberto;
d) Administração da tecnologia.

Marque a sequência correspondente:
a) IV, II, I, III;
b) I, II, III, IV;
c) IV, II, III, I;
d) IV, III, II, I.
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c) Da
gestão
do
processo
de
transição da Administração Pública
tradicionalista
para
o
Estado
gerencial patrimonial;
d) Do processo de transição do
Estado burocrático weberiano para o
Estado patrimonial.

24) No
Modelo
Burocrático
de
Organização, são
as vantagens
segundo Max Weber. Exceto:
a) Racionalidade;
b) Precisão na definição do cargo e
na operação;
c) Rapidez nas decisões;
d) Resistência a mudanças.

28) O
controle
da
execução
esteve
sempre
orçamentária
centrado na eficiência e na eficácia
dos gastos (despesa), e não na
efetividade que os resultados dos
programas produziam na sociedade.

25) Na
Teoria
Estruturalista,
a
Tipologia de Etzioni, menciona um
controle utilizado de Prêmios e
Punições. Qual é o Tipo de
Organização
que
utiliza
esse
controle?

O controle externo na administração
pública está a cargo do:

a) Organização Normativa;
b) Organização utilitária;
c) Organização Coercitiva;
d) Organização Diversificada.

a) Poder Executivo;
b) Poder Judiciário;
c) Poder Legislativo com auxilio do
Tribunal de Contas;
d) Poder Civil.

26) A Hierarquia das necessidades
humanas e meios de satisfação é
representada por uma pirâmide
denominada
Hierarquia
das
Necessidades de Maslow.
A
base
da
pirâmide
representada pela:

29) A/O _________ e a/o ________,
caracterizados pela transparência e
pela participação da sociedade,
constituem-se em uma das principais
funções do ciclo de gestão na
administração publica. Centrada não
só na eficiência dos gastos, mas
principalmente na efetividade dos
resultados, a avaliação utiliza-se de
indicadores sociais e econômicos que
possibilitem medir a atuação da ação
governamental,
propondo
ações
corretivas quando for o caso, com a
intenção de atender cada vez melhor
às demandas da sociedade.

está

a) Auto realização;
b) Estima;
c) Segurança;
d) Necessidades Fisiológicas.
27) Na administração do Estado
reforma
administrativa
moderno,
burocrática trata-se:

Marque a opção que preenche as
lacunas acima corretamente:

a) Da orientação da transição do
Estado burocrático para o Estado
gerencial;
b) do processo de transição do
Estado patrimonial para o Estado
burocrático weberiano;

a) Avaliação / medidas;
b) Controle / subsídios;
c) Controle / avaliação;
d) Avaliação / medição.
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30) Trata-se
do
controle
da
administração pública cuja exigência
constitucional é legal desde a
instituição da Lei nº 4.320/1964. A
Lei de Responsabilidade Fiscal reforça
essa
imposição
legal
aos
administradores públicos, ao exigir
que os relatórios de gestão fiscal
devem ser assinados não só pela
autoridade legal competente, mas
também pelo responsável do controle
interno. A qual tipo de controle da
administração pública o presente
texto se refere?

32) O computador realiza quatro
operações básicas com dados. São
elas:

a) Entrada/Meios/Intermediários/
Saída;
b) Iniciação/Finalização/Orientação/D
issertação;
c) Entrada/Processamento/Saída/
Armazenamento;
d) Adição/Subtração/Divisão/
Multiplicação.
33) É uma ferramenta de sistema do
Microsoft Windows, na qual consiste
em personalizar as configurações do
computador:

a) Controle Hibrido;
b) Controle Total Final;
c) Controle Interno;
d) Controle Externo.

a) Painel de Controle;
b) Ferramentas Administrativas;
c) Gerenciador de Dispositivos;
d) Menu.

31) Associe
corretamente
os
conceitos de Informática abaixo e
após
marque
a
sequência
correspondente:

34) O que faz o Sistema Operacional
Assinale
(V)
para
Windows.
alternativas verdadeiras e (F) para
alternativas Falsas. Após marque a
sequência correspondente:

I- Hardware;
II- Software;
III- Peopleware;
IV- Firmware.
( ) São os usuários;
( ) São as partes lógicas, os
programas;
( ) São os dispositivos físicos, que
podemos tocar;
( ) São programas armazenados em
chip.

( ) Gerencia as memórias;
( ) Gerencia o processamento;
( ) Controla
os
periféricos
de
Entrada e Saída de informação;
( ) Cria uma plataforma comum
entre os programas.

a) II, III, IV, I;
b) III, II, I, IV;
c) I, II, III, IV;
d) IV, III, II, I.

a) F, F, F, F;
b) V, V, V, V;
c) V, V, V, F;
d) V, V, F, F.
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35) É o principal elemento da Barra
de Tarefas. Ele dá acesso ao Menu
Iniciar, de onde se podem acessar
outros menus que, por sua vez,
acionam programas do Windows.

37) Defina corretamente:
“É a fase da licitação na qual todos
os seus atos e procedimentos são
levados ao conhecimento e avaliação
da autoridade que conduziu a
licitação, para a confirmação ou não
de todas as decisões tomadas. É a
confirmação ou não de todos os atos
praticados
no
procedimento
licitatório, conferido a validade do
certame licitatório”.

a) Ícones;
b) Barra de tarefas;
c) Arquivos e Pastas;
d) Botão Iniciar.

36) É
um
procedimento
de
ocorrência
administrativo,
obrigatória
pelas
entidades
do
governo para celebração de contrato
administrativo, em que, atendida a
igualdade entre os participantes,
deve ser escolhida a melhor proposta
dentre
as
apresentadas
pelos
interessados, e com elas travar
determinadas relações de conteúdo
patrimonial,
verificando
o
preenchimento
dos
requisitos
mínimos e necessários ao bom
cumprimento das obrigações que
forem
assumidas
perante
a
Administração Pública.

a) Adjudicação;
b) Habilitação;
c) Classificação;
d) Homologação.

38) O serviço autônomo, criado por
lei, com personalidade jurídica,
patrimônio e receita próprios, para
executar
atividades
típicas
da
Administração
Pública,
que
requeiram,
para
seu
melhor
funcionamento, gestão administrativa
e financeira descentralizada.

Qual categoria de entidade da
Administração Indireta foi definida
acima?

a) Adjudicação;
b) Agregação;
c) Terceirização;
d) Licitação.

a) Autarquias;
b) Empresas Pública;
c) Sociedade Mistas;
d) Fundações Públicas.
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39) Defina corretamente:
“É o poder de punir internamente não
só as infrações funcionais dos
servidores, sendo indispensável à
apuração regular da falta, mas
também as infrações de todas as
pessoas sujeitas à disciplina dos
órgãos e serviços da Administração”.
a) Poder de Polícia;
b) Abuso de Poder;
c) Poder Hierárquico;
d) Poder Disciplinar.
40) Complete a
corretamente:

lacuna

a

seguir

A __________________ rege que
Administração Pública não deve ter a
marca pessoal do administrador,
portanto, os atos públicos não são
praticados pelo servidor, e sim pela
Administração a que ele serve.
a) Moralidade;
b) Legalidade;
c) Impessoalidade;
d) Eficiência.
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