
Nome: 

 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE 
CARGOS DA CARREIRA TÉCNICO-

ADMINISTRATIVA EM EDUCAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC)  

Administrador

 
Data da aplicação: 30/01/2022 

1/7 

 

 
 

CADERNO DE PROVA - TIPO (  2  ) 
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Número do documento de identidade: __________ ____-__  
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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR A PROVA 
 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1. Confira atentamente seus dados pessoais transcritos acima. 
1.2. Verifique se o Caderno de Provas contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha. Se este estiver incompleto ou 

apresentar qualquer defeito, informe ao fiscal para que sejam tomadas as devidas providências. 
1.3. A prova terá duração de quatro horas, já incluído o tempo destinado à identificação – que será feita no decorrer da 

prova - e ao preenchimento da folha de resposta. 
1.4. Não é permitido fazer perguntas durante a prova. Caso necessite de esclarecimento, levante o braço e aguarde o fiscal. 
1.5. Só será permitido levar o Caderno de Prova a partir dos últimos 30 (trinta) minutos que antecedem o horário previsto 

para a conclusão da prova. 
1.6. Não é permitido copiar suas respostas por qualquer meio. 
1.7. Use caneta esferográfica azul ou preta para preencher sua folha de respostas. 

 
2. CUIDADOS AO MARCAR A FOLHA DE RESPOSTAS 

2.1. Existe mais de um tipo de prova. Verifique atentamente se o tipo indicado na folha de resposta corresponde ao 
tipo de prova que você recebeu. Caso haja divergência, comunique ao fiscal. 

2.2. A folha de respostas não poderá ser substituída por erro do candidato. 
2.3. Assinale sua resposta de modo que fique bem visível, conforme o exemplo abaixo: 

 

 
 
 
 
 

2.4. Ao terminar a prova, verifique cuidadosamente se passou todas as suas respostas para a folha de respostas. 
2.5. Fatores que anulam uma questão: 

2.5.1. questão sem alternativa assinalada; 
2.5.2. questão com rasura; 
2.5.3. questão com mais de uma alternativa assinalada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
I -  O gabarito será divulgado no site https://www.ufc-concursos.com.br/, a partir do segundo dia útil imediatamente após a realização das provas. 
II -  Outras informações relativas ao concurso estão disponíveis no endereço eletrônico: https://www.ufc-concursos.com.br/.  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
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Esse negócio de Google tirou a graça de muitas coisas. E dificultou a vida dos que mourejam nas letras, obrigados por 
profissão e ganha-pão a escrever com regularidade, fazendo o que podem para atrair o interesse de leitores e mostrar 
serviço, pois bem sabem que a mão que afaga é a mesma que apedreja e o quem-te-viu-quem-te-vê será o destino 
inglório daqueles que dormirem no ponto. Antes do Google, o esforçado cronista recorria a almanaques e enciclopédias e 
deles, laboriosamente, extraía novidades para motivar ou adornar seu texto. Agora todo mundo pode fazer isso num par 
de cliques. Além do mais, o cronista podia também exibir-se um pouco, o que talvez trouxesse algum benefício ao 
combalido Narciso que carrega n'alma, além de realçar-lhe a reputação. Somente alguns poucos, entre os quais ele, tinha 
tal ou qual informação, ou lembrava certos pormenores, em relação ao assunto comentado. O Google acabou com isso e 
quem hoje em dia chegar ao extremo de escrever algo do tipo "você sabia?" se arrisca a desmoralização instantânea.  
Mesmo consciente desses perigos, ouso dizer que a maior parte de vocês não sabia que hoje é o dia do telefone. Eu por 
acaso sabia e me lembrei assim que vi a data no calendário. E também já sabia de uma porção de coisas adicionais, 
inúteis mas talvez vistosas. Tudo isso, juro que é verdade, sem recorrer ao Google. Faz mais tempo que eu gostaria de 
admitir, escrevi um trabalho escolar sobre Alexander Graham Bell, o inventor do telefone, e não me esqueci de fatos 
importantíssimos. Para começar, Bell não era americano, como geralmente se pensa; era escocês. E, se vocês pasmaram 
com esta, pasmem com a próxima: nos primeiros telefones, não se falava e escutava ao mesmo tempo, era como nos 
walkie-talkies dos filmes de guerra americanos e os interlocutores tinham que dizer "câmbio", ao terminarem cada fala.    
E, sim, D. Pedro II garantiu o papel do Brasil no sucesso da invenção. Os historiadores americanos lembram como Sua 
Majestade, durante uma feira internacional em Filadélfia, ficou estupefato com o novo aparelho e exclamou: "Meu Deus, 
isto fala!". Parece que ele botou mais fé na novidade que os americanos, porque o presidente americano Rutherford B. 
Hayes declarou mais tarde que se tratava de um aparelho interessante, mas sem nenhuma utilidade. D. Pedro ganhou um 
e as centrais telefônicas começaram a se instalar no Brasil, notadamente no Rio de Janeiro e, segundo eu li, tinham o 
hábito de pegar fogo com grande frequência. O coronel Ubaldo, meu avô, como vários de seus contemporâneos, na hora 
de falar no telefone, botava o paletó e passava a mão na careca, parecendo ajeitar uma cabeleira invisível e, depois que 
contaram a ele que funcionava com eletricidade, acho que nunca mais tocou em nenhum.  
E mais sensacionais revelações eu teria a fazer, mas suspeito que todas podem ser achadas no Google, para quem for 
suficientemente obsedado. O que não se acha no Google são minhas memórias pessoais em relação ao telefone. A 
primeira lembrança é o telefone lá de casa, quando morávamos em Aracaju.  Se não me engano, o número era 631 e o 
aparelho ocupava um espaço solene, no corredor de entrada. Recordo as duas enormes baterias, com o formato de pilhas 
de lanterna, mas muito maiores. Pegava-se o fone, rodava-se a manivela e falava-se com a telefonista, para pedir a 
ligação. Nessa época, Salvador já tinha telefones automáticos, parecidos com os que a gente via no cinema e com um 
número enorme. O da casa de meu tio Cecéu, por exemplo, era 8521 e eu causava grande inveja em meus colegas de 
Aracaju, quando dizia que meu telefone em Salvador tinha esse numerozão - e sem telefonista. 
Já as ligações interurbanas eram um problema, mesmo em Salvador ou qualquer outra cidade. Nem sempre se conseguia 
e o telefonema tinha que ser programado com muita antecedência. Às vezes, esperava-se o dia inteiro pela ligação. 
Quando a conversa se iniciava, as vozes se perdiam numa fanfarra de zumbidos, estalos, pequenos estampidos e ruídos 
de toda espécie, em que os telefonadores se esgoelavam em gritos altos e palavras repetidas aos berros. Era inevitável a 
suspeita, em alguns casos convicção, de que seria mais eficaz chegar à janela e soltar esses berros na direção da cidade 
para onde se telefonava, levando o papo diretamente no gogó, sem precisar de nenhum aparelho. Pois é, nada como um 
dia depois do outro.  Ainda passei por mentiroso, quando, regressado ao Brasil depois de uma longa temporada nos 
Estados Unidos, contei que o sujeito em Los Angeles discava diretamente para Nova York, na outra ponta do país, a 
ligação se completava como se fosse local e se ouvia perfeitamente a voz do lado de lá. Estabelecia-se um silêncio 
constrangido entre os ouvintes e não eram raros comentários elogiando minha fértil imaginação de romancista. O curioso 
é que lá eu também passava pela mesma situação, quando contava que, no Brasil, havia gente que esperava a instalação 
de um telefone durante décadas e as linhas eram valorizadas como excelente investimento e deixadas como herança. Por 
fim, chegaram os celulares e tabletes. Tem gente que não larga o celular nem no chuveiro e dizem que já é até um 
acessório sexual indispensável para muitos. Creio que, no futuro próximo, os recém-nascidos, ainda na maternidade, 
terão vários chips implantados no cérebro e serão conectados antes de aprenderem a falar, talvez numa rede social 
especializada. Um chip, secretamente instalado no celular do cônjuge infiel, mostrará à parte corneada o endereço exato 
do motel onde o (a) sem-vergonha prevarica. Um aplicativo ora sendo aperfeiçoado saberá, por sutis alterações na voz, 
quando quem fala está mentindo. Realiza-se o sonho de não passarmos de uma colmeia toda interligada, em que não 
haverá vida privada. Feliz dia do telefone para todos. 

Jornal O Estado de S. Paulo, 10 de março de 2013 | 02h13 
 
01.  Assinale a opção que transcreve uma passagem em que o autor descreve suas memórias ligadas ao telefone. 
A) “.....o esforçado cronista recorria a almanaques e enciclopédias e deles, laboriosamente, extraía novidades para motivar ou 

adornar seu texto.” (l. 4-5) 
B) “Mesmo consciente desses perigos, ouso dizer que a maior parte de vocês não sabia que hoje é o dia do telefone.” (l. 10) 
C) “Já as ligações interurbanas eram um problema, mesmo em Salvador ou qualquer outra cidade.” (l. 34) 
D) “Tem gente que não larga o celular nem no chuveiro e dizem que já é até um acessório sexual indispensável para muitos.” 

(l. 46-47) 
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02. Selecione a alternativa que ilustra a seguinte conclusão do cronista: “Realiza-se o sonho de não passarmos de uma colmeia 

toda interligada, em que não haverá vida privada.” (l. 51-52) 
A) “O Google acabou com isso e quem hoje em dia chegar ao extremo de escrever algo do tipo "você sabia?" se arrisca a 

desmoralização instantânea.” (l. 8-9) 
B) “E mais sensacionais revelações eu teria a fazer, mas suspeito que todas podem ser achadas no Google, para quem for 

suficientemente obsedado.” (l. 26-27) 
C) “Um chip, secretamente instalado no celular do cônjuge infiel, mostrará à parte corneada o endereço exato do motel onde o 

(a) sem-vergonha prevarica.” (l. 49-50) 
D) “Por fim, chegaram os celulares e tabletes.” (l. 45-46) 
 
03. O vocábulo lhe, no período “Além do mais, o cronista podia também exibir-se um pouco, o que talvez trouxesse algum 

benefício ao combalido Narciso que carrega n'alma, além de realçar-lhe a reputação.” (l. 6-7), classifica-se como: 
A) Pronome oblíquo de realce. 
B) Objeto oblíquo de interesse (pleonástico). 
C) Pronome oblíquo com valor semântico de pronome possessivo. 
D) Pronome oblíquo enfático (do objeto direto). 
 
04. Faça a correspondência entre a coluna da direita e a da esquerda, relacionando as palavras que melhor expressem o sentido 

do texto. 
(1) Mourejam (l. 1)                              (    ) Cansado, exaurido, 
(2) Combalido (l. 7)                               (    ) Obcecado 
(3) Estupefato (l. 19)                           (    ) Labutam, trabalham 
(4) Obsedado (l. 27)                               (    ) Perplexo 
 Indique a alternativa correta: 
A) 2, 3, 4, 1. 
B) 3, 1, 4, 2. 
C) 2, 4, 1, 3. 
D) 4, 1, 2, 3. 
 
05. Considerando a justificativa para a acentuação das seguintes palavras retiradas do texto: inúteis, escocês, próxima, décadas, 

avô, cérebro, recém, hábito, cônjuge, indique a alternativa correta. 
A) Põe-se acento agudo em todos os monossílabos tônicos e nas palavras oxítonas terminadas em: a, e, o, u. 
B) Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas, as paroxítonas terminadas em -i, -is, -eis e todas as oxítonas terminadas em: 

a, e, o, em, ens.  
C) São acentuadas todas as palavras paroxítonas terminadas em ditongo decrescente e todas as oxítonas terminadas em: i, o, u, 

em. 
D) São acentuadas todas as palavras paroxítonas terminadas em hiato, todas as proparoxítonas e todas as oxítonas terminadas 

em: i, o, u, em. 
 
06. No trecho: “...o quem-te-viu-quem-te-vê será o destino inglório daqueles que dormirem no ponto.” (l. 3-4), a utilização do 

artigo definido sublinhado instaura um processo que pode ser descrito como: 
A) inclusão na classe do substantivo. 
B) distinção entre palavras da mesma classe.  
C) relação de indeterminação. 
D) relação entre gênero e espécie. 
 
07. Observe a concordância verbal no trecho: “...ouso dizer que a maior parte de vocês não sabia que hoje é o dia do telefone” 

(l. 10) e marque a alternativa em que a concordância está correta, do ponto de vista da norma culta.   
A) Nem um nem outro obtiveram o primeiro lugar  
B) Fazem dois anos que estudo para o concurso. 
C) Tratam-se de critérios de desempate.  
D) Apenas 20% dos candidatos não participaram da prova. 
 
08. Em narrativas literárias, em notícias e reportagens é comum apresentar-se a fala ou o pensamento de personagens, de forma 

direta, por meio de um verbo dicendi. Marque a alternativa que apresenta um exemplo desse recurso usado no texto. 
A) “...escrever algo do tipo "você sabia?" (l. 9) 
B) “...exclamou: "Meu Deus, isto fala!"( l.19-20)  
C) “declarou mais tarde que se tratava de um aparelho interessante..." (l. 21) 
D) “depois que contaram a ele que funcionava com eletricidade...” (l. 24-25) 
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09. Assinale a alternativa correta quanto à classificação das orações sublinhadas nos períodos: “Mesmo consciente desses 

perigos, ouso dizer que a maior parte de vocês não sabia que hoje é o dia do telefone. (l. 10). “A primeira lembrança é o 
telefone lá de casa, quando morávamos em Aracaju. (l. 27-28) 

A) Oração subordinada substantiva objetiva direta; oração principal; oração subordinada adverbial temporal. 
B) Oração subordinada substantiva subjetiva; oração subordinada adjetiva restritiva; oração principal. 
C) Oração subordinada substantiva objetiva direta; oração subordinada substantiva objetiva direta, oração principal. 
D) Oração principal; oração subordinada substantiva subjetiva, oração subordinada adverbial temporal. 
 
10. Identifique a alternativa correta quanto à classificação de a, no trecho “...botava o paletó e passava a mão na careca, 

parecendo ajeitar uma cabeleira invisível e, depois que contaram a ele que funcionava com eletricidade... (l. 24-25) 
A) Artigo definido, preposição. 
B) Preposição, artigo definido. 
C) Artigo definido, pronome demonstrativo.  
D) Pronome pessoal, preposição. 
 
11. Assinale a alternativa em que é correto o uso da crase, tal como nos trechos: “Às vezes, esperava-se o dia inteiro pela 

ligação. (l. 35); “...seria mais eficaz chegar à janela...” (l. 38) 
A) Foram usados todos os recursos para enfrentar à pandemia. 
B) Vou à Brasília todos os meses. 
C) O servidor já começou à cumprir o estágio probatório. 
D) Esta é lei a qual o chefe se referiu. 
 
12. No trecho: “Era inevitável a suspeita, em alguns casos convicção, de que seria mais eficaz chegar à janela e soltar esses 

berros na direção da cidade para onde se telefonava....” (l. 37-39), indique a alternativa correta em relação ao emprego dos 
verbos sublinhados, quanto à predicação verbal, na ordem em que aparecem. 

A) Verbo transitivo direto; verbo intransitivo. 
B) Verbo de ligação; verbo transitivo direto. 
C) Verbo transitivo indireto; verbo transitivo indireto. 
D) Verbo intransitivo; verbo transitivo indireto. 
 
13. No uso da língua, muitas palavras assumem novos significados, e acabam sendo incorporadas à linguagem coloquial por 

sua expressividade. A crônica em estudo recorre ao uso de expressões populares e à gíria, para gerar efeito humorístico. 
Assinale a opção que transcreve uma passagem do texto em que se observa o uso da gíria. 

A) “E dificultou a vida dos que mourejam nas letras...” (l.1) 
B) “...a mão que afaga é a mesma que apedreja.” (l. 4) 
C) “....será o destino inglório daqueles que dormirem no ponto.” (l. 3-4) 
D) “...nada como um dia depois do outro. (l. 39-40) 
 
14. Marque a alternativa correta, quanto à justificativa para o uso da vírgula, nos trechos sublinhados, no período seguinte: “O 

coronel Ubaldo, meu avô, como vários de seus contemporâneos, na hora de falar no telefone, botava o paletó e passava a 
mão na careca, parecendo ajeitar uma cabeleira invisível e, depois que contaram a ele que funcionava com eletricidade, 
acho que nunca mais tocou em nenhum.” (l. 23-25). 

A) Usa-se a vírgula para isolar o vocativo e orações subordinadas adjetivas restritivas.   
B) Usa-se a vírgula para separar o aposto e orações subordinadas adverbiais, principalmente quando antepostas à principal ou 

intercaladas. 
C) Usa-se a vírgula para separar o vocativo e orações coordenadas assindéticas. 
D) Usa-se a vírgula para isolar orações coordenadas e reduzidas. 
 
15. Marque a alternativa correta quanto à classificação dos termos das orações que compõem o período seguinte: “O da casa de 

meu tio Cecéu, por exemplo, era 8521 e eu causava grande inveja em meus colegas de Aracaju, quando dizia que meu 
telefone em Salvador tinha esse numerozão  - e sem telefonista.” (l. 32-33). 

A) Sujeito – Predicativo - Adjunto Adverbial. 
B) Adjunto Adverbial – Objeto direto – Complemento Nominal. 
C) Predicativo – Objeto direto – Objeto direto. 
D) Objeto Direto – Complemento Nominal – Objeto Indireto. 
 
16. Marque a alternativa em que todos os verbos estão no modo indicativo. 
A) “Agora todo mundo pode fazer isso num par de cliques.” (l. 5-6) 
B) “Eu por acaso sabia e me lembrei assim que vi a data no calendário.” (l.11)   
C) “...os interlocutores tinham que dizer "câmbio", ao terminarem cada fala.” (l. 16) 
D) “... passava a mão na careca, parecendo ajeitar uma cabeleira invisível.” (l. 24). 
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RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO 
 

 
17. Considere a soma S = 1 + 7/102 + 7/103 + 7/104 + 7/105 + … . Marque a alternativa que corresponde ao valor de S. 
A) 977/90. 
B) 97/90. 
C) 17/15. 
D) 177/90. 
 
18. Uma floricultura possui cravos e tulipas, sendo que há 5 cores distintas de cravos e 6 cores distintas de tulipas, dentre elas 

cravos vermelhos e tulipas brancas. Quantas são as opções da floricultura para montar um arranjo floral constituído de 3 
cravos de cores distintas e 3 tulipas de cores distintas, de forma que cravos vermelhos e tulipas brancas não sejam 
escolhidos? 

A) 40. 
B) 30. 
C) 20. 
D) 50. 

 
19. Considere a matriz A = (aij)4x4, com i, j ∈ {1, 2, 3, 4}, onde aij = i + j, para i > j, e aij = 0, para os demais casos. Qual o 

menor valor de n tal que An seja a matriz nula? 
A) 2. 
B) 3. 
C) 4. 
D) 5. 
 
20. Em uma certa cidade, dois conjuntos de ruas de mão única se interceptam, como mostra a figura abaixo. O volume horário 

de tráfego entrando e saindo dessa região em um dado momento do dia é dado na figura. Determine os valores dos volumes 
de tráfego nas seções x1, x2, x3 e x4, respectivamente, sabendo que x1 + x2 + x3 + x4 = 1.260. 

 
A) 200, 350, 290 e 420. 
B) 300, 280, 190 e 490. 
C) 400, 220, 170 e 470.  
D) 500, 180, 200 e 380. 
 
21. Uma fábrica de bolsas produz, em média, 380 unidades por dia. Sabendo que a variância do número de bolsas por dia vale 

80, pode-se afirmar, usando a Desigualdade de Chebyshev, que a probabilidade de que o número de unidades fabricadas em 
um dia fique entre 340 e 420 é, no mínimo: 

A) 92%. 
B) 93%. 
C) 94%. 
D) 95%. 
 
22. A senha de um cofre digital é composta por 5 dígitos distintos. O proprietário acabou esquecendo a combinação para a sua 

abertura, mas lembra que o primeiro dígito vale 2 e que o número 8 aparece em alguma posição. Há quantas possibilidades 
para a senha? 

A) 749. 
B) 863. 
C) 986. 
D) 1.008. 
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23. Uma imobiliária, em uma pesquisa, utiliza um indicador do grau de interesse para compra de novos apartamentos para 
avaliar a situação de seu portfólio de possíveis compradores. O indicador é calculado para cada integrante do portfólio, 
sendo que quanto maior o valor do indicador maior as chances de compra dessa pessoa. A imobiliária possui uma amostra 
de 350 clientes do portfólio e a tabela resume o resultado da pesquisa. Supondo que os dados estejam uniformemente 
distribuídos em cada classe, aproximadamente, qual a média e a mediana, respectivamente, do grau de interesse dos 
clientes dessa amostra? 

Grau de Interesse ni fi x 100 Fi x 100 
0 |-- 5 120 34,29 34,29 

5 |-- 10 100 28,57 62,86 
10 |-- 15 80 22,86 85,72 
15 |-- 20 50 14,29 100 

Total  n = 350   
 
Notação: 
ni: frequência absoluta (contagem) da classe i; 
fi: frequência relativa (proporção) da classe i; 
Fi: frequência (relativa) acumulada da classe i. 

A) 8,36 e 7,75. 
B) 7,45 e 6,44. 
C) 6,88 e 5,62. 
D) 5,96 e 5,80. 
 
24. Uma certa cidade, a cada dois anos, elege por votação individual de seus moradores a melhor queijaria da cidade. Um 

candidato encomendou uma pesquisa de rua para determinar a proporção p de votos que receberá na próxima eleição (0 ≤ p 
≤ 1). Usando a Desigualdade de Chebyshev, qual a estimativa do número mínimo de pessoas entrevistadas para que estejam 
pelo menos 96% seguros de que o valor p tenha sido determinado com erro inferior a 0,08?  Assuma que as decisões 
individuais de cada eleitor são independentes. 

A) 856. 
B) 977. 
C) 991. 
D) 1.011. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

25. Conforme as normas previstas na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos 
servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, analise as afirmativas a seguir: 
I. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de 
cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, sendo reservadas a elas até 10% das 
vagas oferecidas no concurso.  
II. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse, cujo prazo será de trinta dias contados da publicação do ato de 
provimento. 
III. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício, 
interinamente, em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá 
optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade.  
IV. A recondução é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua 
transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as 
vantagens. 
Marque a alternativa correta.  

A) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
B) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
C) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
D) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
 
26. No que concerne às proibições, acumulação, responsabilidades e penalidades estabelecidas no Regime Disciplinar previsto 

nos termos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, é correto afirmar que: 
A) ao servidor é proibido, em qualquer hipótese, cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa. 
B) considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da 

inatividade, independentemente da possibilidade de acumulação das remunerações desses cargos na atividade. 
C) a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato 

ou sua autoria.  
D) entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por quarenta e cinco dias, interpoladamente, 

durante o período de doze meses. 
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27. Sobre a estabilidade do servidor público, marque a alternativa correta. 
A) O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, em processo no qual lhe seja 

assegurada ampla defesa. 
B) O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço 

público ao completar 3 (três) anos de efetivo exercício. 
C) Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por um 

período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o 
desempenho do cargo. 

D) O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado, sendo-lhe oportunizado o retorno ao seu cargo de origem. 
 
28. Considerando o disposto na Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, que trata da estruturação do Plano de Carreira dos 

Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. A Comissão Nacional de Supervisão será composta, paritariamente, por servidores integrantes do Plano de Carreira, com 
a finalidade de acompanhar, orientar, fiscalizar e avaliar a sua implementação no âmbito de cada Instituição Federal de 
Ensino. 
II. Para fins de concessão do incentivo à qualificação, o Poder Executivo definirá as áreas de conhecimento relacionadas 
direta e indiretamente ao ambiente organizacional e os critérios e processos de validação dos certificados e títulos. 
III. Será instituída, em cada Instituição Federal de Ensino (IFE), Comissão de Enquadramento, sendo o resultado do 
trabalho efetuado por esta Comissão objeto de homologação pelo dirigente máximo da IFE. 
IV. O incentivo à qualificação somente integrará os proventos de aposentadorias e as pensões quando os certificados 
considerados para a sua concessão tiverem sido obtidos até a data em que se deu a aposentadoria ou a instituição da pensão.  
Marque a alternativa correta. 

A) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
B) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 
C) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
D) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
 
29. No que concerne às normas sobre ingresso no cargo e formas de desenvolvimento previstas na Lei nº 11.091, de 12 de 

Janeiro de 2005, é correto afirmar que: 
A) progressão por mérito profissional é a mudança para o padrão de vencimento imediatamente subsequente, a cada 3 (três) 

anos de efetivo exercício no cargo. 
B) a mudança de nível de capacitação e padrão de vencimento acarretará a mudança de nível de classificação. 
C) a liberação do servidor para a realização de cursos de Mestrado e Doutorado está condicionada ao resultado favorável na 

avaliação de desempenho. 
D) os percentuais do incentivo à qualificação são inacumuláveis e não serão incorporados aos respectivos proventos de 

aposentadoria e pensão. 
 
30. De acordo com as o Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019, que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento 

de Pessoas da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, é correto afirmar que: 
A) caberá à Escola Nacional de Administração Pública (Enap) dispor sobre os instrumentos da Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoas (PNDP). 
B) caberá ao órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC) articular as ações da rede de escolas 

de governo do Poder Executivo federal e o sistema de escolas de governo da União. 
C) o Plano Consolidado de Ações de Desenvolvimento constitui um dos instrumentos da Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoas (PNDP).  
D) as escolas de governo ofertarão vagas em sua grade de cursos apenas para os servidores que pertençam ao quadro de 

pessoal do órgão ou da entidade ao qual a escola está vinculada. 
 
31. Quanto aos afastamentos do servidor para participação em ações de desenvolvimento e à licença para capacitação, nos 

termos do Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019, marque a alternativa correta. 
A) Nos afastamentos por período superior a trinta dias consecutivos, o servidor terá suspenso, sem implicar na dispensa da 

concessão, o pagamento das parcelas referentes às gratificações e aos adicionais vinculados à atividade ou ao local de 
trabalho e que façam parte da estrutura remuneratória básica do seu cargo efetivo, contados da data de início do 
afastamento. 

B) A suspensão do pagamento das parcelas de gratificações e de adicionais vinculados à atividade ou ao local de trabalho 
também se aplicam às parcelas legalmente vinculadas ao desempenho individual do cargo efetivo ou ao desempenho 
institucional. 

C) O prazo para a decisão sobre o pedido de concessão de licença para capacitação e a publicação do eventual deferimento é 
de sessenta dias, contado da data de apresentação dos documentos necessários. 

D) Os afastamentos poderão ser interrompidos, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse da administração, 
condicionado à edição de ato da autoridade que concedeu o afastamento. 
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32. De acordo com o Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019, que dispõe sobre as ações de desenvolvimento, é possível 

afirmar que: 
A) é da competência exclusiva da Enap ofertar as ações de desenvolvimento de âmbito nacional priorizadas no planejamento, 

de forma direta ou por meio de parcerias ou contratações. 
B) devem ser ofertadas de maneira a respeitar a hierarquia dos cargos e das funções. 
C) são destinadas a preparar os servidores para o exercício de cargos em comissão e funções de confiança além de coordenar e 

supervisionar os programas de desenvolvimento de competências de direção, chefia, coordenação e supervisão executados 
pelas escolas de governo, pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 

D) por serem ofertadas pela Administração Pública, não justificam o afastamento, ainda que ocorram durante o horário de 
jornada de trabalho do servidor e deverão ser registradas nos relatórios anuais de execução para fins de gestão das 
competências dos servidores em exercício nos órgãos e nas entidades. 

 

33. De acordo com a  Lei nº12.772, de 28 de Dezembro de 2012, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras e 
Cargos de Magistério Federal, é correto afirmar que: 

A) o efeito financeiro da progressão e da promoção na Carreira de Magistério Federal ocorrerá a partir da data em que o 
docente cumprir o interstício e os requisitos estabelecidos em lei para o desenvolvimento na carreira. 

B) a progressão na Carreira de Magistério Superior ocorrerá observado o cumprimento do interstício de 36 (trinta e seis) meses 
de efetivo exercício em cada nível e aprovação em avaliação de desempenho. 

C) de acordo com o desenvolvimento na Carreira de Magistério Federal, promoção é a passagem do servidor para o nível de 
vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe. 

D) os cursos de mestrado e doutorado, para fins de promoção e progressão na Carreira de Magistério Federal, serão 
considerados somente se credenciados pelo Conselho Nacional de Educação e, quando realizados no exterior, por 
instituição conveniada com instituição de ensino superior nacional. 

 

34. Considerando o Regime de Trabalho do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, instituído pela Lei nº 12.772 de 
28 de Dezembro de 2012, marque a alternativa correta. 

A) A solicitação de alteração de regime de trabalho feita pelo servidor não poderá ser concedida pela Administração durante o 
período de estágio probatório. 

B) O professor das IFES poderá, excepcionalmente e mediante aprovação de órgão colegiado superior competente, ser 
submetido à adoção do regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em tempo integral, observando 2 (dois) turnos 
diários completos, sem dedicação exclusiva, para áreas com características específicas. 

C) Os professores, especialmente aqueles submetidos ao regime de dedicação exclusiva, não poderão ocupar cargo de 
dirigente máximo de fundação de apoio. 

D) Sem prejuízo da isenção ou imunidade previstas na legislação vigente, as fundações de apoio às Instituições de Ensino 
Superior e às Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) poderão remunerar o seu dirigente máximo que 
seja estatutário e não tenha vínculo empregatício com a instituição. 

 
35. De acordo com as Disposições Gerais da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e alterações posteriores, que  institui normas 

para licitações e contratos da Administração Pública, nos processos de licitação, poderá haver preferência para: 
A) bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei 

para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas 
na legislação. 

B) produtos manufaturados e para serviços nacionais ou estrangeiros, desde que atendam a normas técnicas brasileiras. 
C) as microempresas e empresas de pequeno porte que aderirem ao Simples Nacional. 
D) os bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras que invistam na pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País. 
 
36. Acerca das modalidades, limites e dispensa de licitação, em conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, 

analise as afirmativas. 
I. É vedada a habilitação de interessados que não sejam residentes ou sediados no local onde se situar a repartição 
interessada. 
II. O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será de quarenta e cinco dias para a 
modalidade concurso e oito dias úteis para a modalidade convite. 
III. Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as 
condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a 
necessária qualificação. 
IV. É dispensável a licitação quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser 
repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas. 
Marque a alternativa correta. 

A) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
B) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
C) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
D) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
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37. Sobre a formalização dos contratos administrativos, marque a alternativa correta. 
A) Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos 

seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, inclusive os relativos a direitos reais sobre imóveis, de tudo juntando-
se cópia no processo que lhe deu origem. 

B) Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua 
lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas da 
Lei n. 8.666/93 e às cláusulas contratuais. 

C) A minuta do futuro contrato poderá integrar o edital ou ato convocatório da licitação, a depender da modalidade da 
licitação. 

D) É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório e, a qualquer 
interessado, a obtenção gratuita de cópia autenticada. 

 
38. Acerca da execução dos contratos administrativos, pode-se afirmar que: 
A) o contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, para representá-lo na 

execução do contrato. 
B) a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração, especialmente 

designado, sendo vedada a contratação de terceiros para esse fim, mesmo que seja com o objetivo de assistir ou subsidiar o 
representante da Administração designado 

C) o contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo na execução do contrato, salvo se causados por ausência da fiscalização ou do acompanhamento pelo órgão 
interessado. 

D) o contratado, na execução do contrato, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, 
em cada caso, pela Administração, caso em que será dispensado das responsabilidades contratuais e legais 

 
39. Considerando as regras orçamentárias estabelecidas na Lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964, que estatui normas gerais de 

direito financeiro, é correto afirmar que: 
A) a Lei do Orçamento compreenderá todas as receitas, inclusive as operações de crédito por antecipação da receita, as 

emissões de papel-moeda e outras entradas compensatórias, no ativo e passivo financeiros. 
B) são receitas de capital as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras, 

bem como as provenientes de recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender 
despesas classificáveis em despesas de capital. 

C) constituem subvenções sociais as que se destinem a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem 
finalidade lucrativa. 

D) são transferências de capital as dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público 
devam realizar, dependente de contraprestação direta em bens ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou 
contribuições, derivadas diretamente da Lei do Orçamento ou de lei especialmente anterior, bem como as dotações para 
amortização da dívida pública. 

 
40. Em relação aos Créditos Adicionais, a Lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964, estabelece inúmeras regras para criação e 

aplicação. Sobre o assunto, é correto afirmar que: 
A)  os créditos especiais e extraordinários serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. 
B) a abertura dos créditos suplementares, especiais e extraordinários depende da existência de recursos disponíveis para 

ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificada. 
C) para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos 

créditos especiais abertos no exercício.  
D) os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos, salvo expressa disposição legal 

em contrário, quanto aos especiais e extraordinários. 
 

41. As competências gerenciais são as qualificações que uma pessoa deve ter para ocupar um cargo e desempenhá-lo 
eficazmente. Essas competências são essenciais no processo de gestão e na busca do alcance dos objetivos organizacionais. 
As competências gerenciais são classificadas em três categorias: competências, habilidades e atitudes. De acordo com o 
pesquisador americano Robert Katz (1955), existem três tipos de habilidades administrativas básicas: habilidades técnicas, 
habilidades humanas e habilidades conceituais. Marque a alternativa que contém a definição da habilidade técnica. 

A) Conhecimentos, métodos e equipamentos necessários para a realização das tarefas que estão dentro do campo de sua 
habilidade. 

B) Compreensão das pessoas e suas necessidades, interesses e atitudes e manutenção de relações formais e informais com os 
colegas do mesmo nível hierárquico. 

C) Capacidade de compreender e lidar com a complexidade total da organização e de usar o intelecto para formular estratégias, 
analisar o problema e tomar decisões. 

D) Capacidade de aprender a construir redes informais e desenvolver habilidades de comunicação, além de desenvolver o 
potencial dos colaboradores e influenciá-los positivamente. 
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42. Segundo Henry Mintzberg (1973), a formação de gerentes reside no desenvolvimento das habilidades e é necessário ir além 

da transmissão de conhecimentos oferecendo oportunidades para que as pessoas possam desenvolver e aprimorar suas 
habilidades gerenciais. Marque a alternativa que contém as oito habilidades propostas pelo autor. 

A) Relacionamento com os colegas; Liderança; Resolução de conflitos; Processamento de informações; Desempenho 
gerencial; Alocação de recursos; Proatividade; Introspecção. 

B) Relacionamento com os colegas; Liderança; Resolução de conflitos; Processamento de informações; Tomada de decisões 
em condições de ambiguidade; Alocação de recursos; Proatividade; Introspecção. 

C) Relacionamento com os colegas; Liderança; Resolução de conflitos; Processamento de informações; Tomada de decisões 
em condições de ambiguidade; Alocação de recursos; Empresariais; Introspecção. 

D) Relacionamento com os colegas; Liderança; Resolução de conflitos; Processamento de informações; Tomada de decisões 
em condições de ambiguidade; Alocação de recursos; Empresariais; Relacionamento pessoal. 

 
43. De acordo com a natureza e evolução do pensamento administrativo, qual Escola da Administração se empenhou em 

estudar a organização eficiente do trabalho como base do desenvolvimento da teoria e da prática da administração? 
A) Escola Clássica da Administração. 
B) Escola das Relações Humanas. 
C) Escola do Enfoque Comportamental. 
D) Escola da Teoria Geral dos Sistemas. 
 
44. A Administração possui 4 (quatro) funções básicas: Planejamento, Organização, Direção e Controle. Na função 

Planejamento, devem-se definir os objetivos a serem perseguidos pela organização e como alcançá-los. Os objetivos podem 
ser desdobrados em políticas, diretrizes, metas, programas, procedimentos, métodos e normas. Diante do exposto, marque a 
alternativa que contém a definição de Diretrizes. 

A) São alvos a atingir de curto prazo. Podem ser confundidas com objetivos imediatos ou com objetivos operacionais. 
B) São as atividades sequenciais necessárias para atingir uma meta. É a forma como se planeja o alcance das metas. 
C) São afirmações baseadas em objetivos organizacionais e funcionam como guias orientadoras da ação administrativa. 
D) São princípios estabelecidos para possibilitar o alcance dos objetivos pretendidos pela organização. 
 
45. As funções básicas da Administração são: Planejamento, Organização, Direção e Controle. A Função Controle tem como 

objetivo assegurar que os resultados do que foi planejado, organizado e dirigido se ajustem, tanto quanto possível, aos 
objetivos previamente estabelecidos. Marque a alternativa que contém as 4 (quatro) fases do controle. 

A) Estabelecimento de quantidades; Observação do objetivo; Comparação do desempenho com o padrão estabelecido; Ação 
de verificação. 

B) Estabelecimento de padrões; Observação do desempenho; Comparação do desempenho com o padrão estabelecido; Ação 
corretiva. 

C) Estabelecimento de padrões; Observação do objetivo; Comparação do desempenho com o padrão estabelecido; Ação de 
verificação. 

D) Estabelecimento de quantidades; Observação do desempenho; Comparação do desempenho com o padrão estabelecido; 
Ação corretiva. 

 
46. De acordo com Maximiano (2000), a Teoria Geral da Administração possui três critérios básicos de mensuração e 

avaliação do desempenho das organizações: eficiência, eficácia e competitividade. Analise as afirmativas a seguir e  
marque a alternativa que apresenta afirmações verdadeiras sobre a Eficiência: 
I – Realizar tarefas ou atividades de maneira certa. 
II – Capacidade de um sistema, processo, produto ou serviço de resolver um problema. 
III – Fazer as coisas certas. 
IV – Realizar tarefas de maneira inteligente, com o mínimo de esforço e com o melhor aproveitamento possível de 
recursos. 
Marque a alternativa correta. 

A) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
B) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 
C) Somente as afirmativas III e II estão corretas. 
D) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
 
47. O Balanced Scorecard (BSC) é uma ferramenta de controle que busca dar uma visão de conjunto dos fatores críticos de 

sucesso e das diferentes dimensões do desempenho, como forma de sanar as deficiências dos sistemas tradicionais de 
gestão. Qual perspectiva do Balanced Scorecard (BSC) busca a satisfação e a retenção dos funcionários? 

A) Financeira. 
B) Dos Clientes. 
C) Processos Internos. 
D) Aprendizado e Crescimento. 
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48. De acordo com a figura abaixo, o Processo de Gestão de Riscos, contido na Norma ABNT NBR ISO 31000, envolve a 

aplicação sistemática de políticas, procedimentos e práticas para as atividades de comunicação e consulta, estabelecimento 
do contexto e avaliação, tratamento, monitoramento, análise crítica, registro e relato de riscos. Marque a alternativa que 
contém somente fatores de Identificação de Riscos. 

 
A) Fontes tangíveis e intangíveis de risco; causas e eventos; ameaças e oportunidades; vulnerabilidades e capacidades. 
B) Causas e eventos; ameaças e oportunidades; complexidade e conectividade; fatores temporais e volatilidade. 
C) Eficácia dos controles existentes; sensibilidade e níveis de confiança; ameaças e oportunidades; causas e eventos. 
D) Complexidade e conectividade; causas e eventos; ameaças e oportunidades; sensibilidade e níveis de confiança. 
 
49. Planejamento Estratégico é o processo administrativo que proporciona sustentação metodológica para se estabelecer a 

melhor direção a ser seguida pela empresa, visando ao otimizado grau de interação com os fatores externos - não 
controláveis - e atuando de forma inovadora e diferenciada. A elaboração dos cenários estratégicos é a culminação de um 
processo que deve considerar todos os executivos-chave da empresa e sua finalidade principal é estimular maior interesse e 
aceitação dos cenários como importantes para o processo de planejamento estratégico das empresas. Os cenários são 
composições consistentes entre projeções variadas de tendências históricas e as postulações de eventos específicos. Desta 
forma, para a elaboração de cenários há duas abordagens, a Projetiva e a Prospectiva. Marque a alternativa que contém 
somente aspectos da Abordagem Projetiva. 

A) Restringe-se a fatores e variáveis quantitativos, objetivos e conhecidos; explica o futuro pelo passado; variações 
qualitativas, quantificáveis ou não, subjetivas ou não, conhecidas ou não; ocorrência de futuro múltiplo e incerto. 

B) Visão global; variações qualitativas, quantificáveis ou não, subjetivas ou não, conhecidas ou não; ocorrência de futuro 
múltiplo e incerto; o futuro atuando como determinante da ação presente. 

C) Restringe-se a fatores e variáveis quantitativos, objetivos e conhecidos; explica o futuro pelo passado; considera o futuro 
único e certo; utiliza-se de modelos deterministas e quantitativos. 

D) O futuro atuando como determinante da ação presente; análise intencional, em que o executivo pode utilizar variáveis de 
opinião, julgamento, pareceres, probabilidades subjetivas etc. analisadas pelo método Delphi. 

 
50. De acordo com o Manual de Oslo (1997), Inovações Tecnológicas em Produtos e Processos (TPP) compreendem as 

implantações de produtos e processos tecnologicamente novos e substanciais melhorias tecnológicas em produtos e 
processos. Uma inovação TPP é considerada implantada se tiver sido introduzida no mercado (inovação de produto) ou 
usada no processo de produção (inovação de processo). Marque a alternativa que contém a correta definição de Inovação 
Tecnológica de Processo. 

A) É um produto cuja evolução concretiza a ideia inovadora do empreendedor, solidificando o mercado em que atua e, 
solidariamente, a empresa tenha implantado produtos ou processos tecnologicamente novos ou com substancial melhoria 
tecnológica durante o período em análise. 

B) É um produto existente cujo desempenho tenha sido significativamente aprimorado ou elevado. Um produto simples pode 
ser aprimorado através de componentes ou materiais de desempenho melhor, ou um produto complexo que consista em 
vários subsistemas técnicos integrados pode ser aprimorado através de modificações parciais em um dos subsistemas. 

C) É um produto cujas características tecnológicas ou usos pretendidos diferem dos produtos produzidos anteriormente. Tais 
inovações podem envolver tecnologias radicalmente novas, basear-se na combinação de tecnologias existentes em novos 
usos, ou ser derivadas do uso de novo conhecimento. 

D) É a adoção de métodos de produção novos ou significativamente melhorados, incluindo métodos de entrega dos produtos. 
Tais métodos podem envolver mudanças no equipamento ou na organização da produção, ou uma combinação dessas 
mudanças, e podem derivar do uso de novo conhecimento. 
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51. O Relatório Executivo sobre Empreendedorismo no Brasil (2019), do Global Entrepreneurship Monitor (GEM) descreve 

que o contexto social, cultural, político e econômico é visto como influenciando diretamente o empreendedorismo, bem 
como, indiretamente, através de valores sociais e atributos individuais. Essas influências podem ser positivas ou negativas. 
O empreendedorismo, por sua vez, cria empregos e novos valores que contribuem para o desenvolvimento socioeconômico. 
Assinale a alternativa correta, de acordo com a tabela abaixo. 

 
Tabela - Taxas (em %) e Estimativas (em unidades) de empreendedorismo segundo o estágio e potenciais empreendedores - 
Brasil - 2018:2019 

Taxas 
Taxas % Estimativas 

2018 2019 2018 2019 
Empreendedorismo total 38,0 38,7 51.972.100 53.437.971 
     Empreendedorismo Inicial 17,9 23,3 24.456.016 32.177.117 
        Novos 16,4 15,8 22.473.982 21.880.835 
        Nascentes 1,7 8,1 2.264.472 11.120.000 
Empreendedorismo estabelecido 20,2 16,2 27.697.118 22.323.036 
Empreendedorismo potencial 26,0 30,2 22.092.889 25.545.666 

Fonte: GEM Brasil (2019) 
A) O número de empreendedores novos duplicou de 2018 para 2019 devido ao momento social e econômico do país, no qual 

se observa, por um lado, a retomada da economia e do otimismo no meio empresarial e financeiro. 
B) Em números absolutos, estima-se que haja 53,5 milhões de brasileiros (18-64 anos) à frente de alguma atividade 

empreendedora, envolvidos na criação de novo empreendimento. 
C) São considerados empreendedores iniciais aqueles indivíduos que ainda não são empreendedores, mas que pretendem abrir 

um novo negócio nos próximos três anos. 
D) O número de empreendedores estabelecidos aumentou de 2018 para 2019 devido ao momento social e econômico do país, 

no qual se observa a retomada da economia e do otimismo no meio empresarial e financeiro. 
 
52. Criar uma estrutura organizacional consiste em dividir tarefas entre unidades de trabalho chamadas departamentos. A forma 

de dividir as tarefas entre os departamentos depende de princípios de Departamentalização. Marque a alternativa que 
contém as principais características da Departamentalização Funcional. 

A) Cada unidade tem responsabilidade sobre um produto, projeto ou programa; cada unidade de produto tem sua própria 
estrutura funcional; médio nível de especialização. 

B) Cada unidade tem um conjunto singular de responsabilidades; ênfase no desempenho e realização de objetivos 
departamentais; alto nível de especialização. 

C) Cada unidade tem responsabilidade sobre uma área geográfica (ou território); cada unidade geográfica tem sua própria 
estrutura funcional; alto nível de especialização. 

D) Cada unidade tem responsabilidade pelo atendimento de um tipo de cliente; cada unidade tem sua própria estrutura 
funcional; baixo nível de especialização. 

 
53. Fluxograma pode ser interpretado como a demonstração de processos ou das diversas maneiras como as atividades são 

realizadas e qual o percurso a seguir. Marque a alternativa que contém o correto significado do símbolo a seguir. 
 

A) Processo/Operação. 
B) Início ou Finalização do Fluxo. 
C) Decisão/Verificação. 
D) Paralisação do Processo. 
 
54. De acordo com o Portal do Servidor, o SouGov.br faz parte de um amplo trabalho de transformação digital desenvolvido 

pela Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital e Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, 
do Ministério da Economia, para gerar uma maior e melhor conectividade entre os servidores ativos, aposentados e 
pensionistas e a gestão de pessoas da Administração Pública Federal (APF). Marque a alternativa que indica o objetivo do 
SouGov.br. 

A) Viabilizar o cadastramento de fornecedores de materiais e serviços para os órgãos e as entidades da Administração Pública 
Federal Direta, Autárquica e Fundacional, no âmbito do Sistema Integrado de Serviços Gerais - SISG. 

B) Ser um canal único de atendimento a direitos e benefícios gerados em função da relação de trabalho com a Administração 
Pública Federal (APF). 

C) Apresentar o conceito de serviço público e também diretrizes para o cadastro dos serviços prestados pelo Governo Federal 
e de quais formas esses serviços podem ser modernizados. 

D) Formalizar a adesão ao Sistema de Integrado de Administração e Serviços Gerais (SIASG) e a gestão dos acessos, por meio 
de criação de usuários e geração de senhas no SIASG. 
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55. A função administrativa Direção está relacionada com a maneira pela qual os objetivos devem ser alcançados através da 
atividade das pessoas e da aplicação dos recursos que compõem a organização. Likert, expoente da teoria comportamental, 
realizou pesquisa levando em consideração variáveis comportamentais importantes, dentre elas, o processo decisorial, os 
sistemas de comunicação, o relacionamento interpessoal dos membros e os sistemas de punições e recompensas adotados 
pelas organizações. Marque a alternativa que contém a definição do Sistema Consultivo. 

A) Deixa de ser autocrático e impositivo, para dar alguma margem de contribuição das pessoas; proporciona descentralização e 
delegação das decisões, permitindo que as pessoas possam envolver-se no processo decisorial da organização; apoia-se em 
boa dose de confiança nas pessoas, permitindo que elas trabalhem ocasionalmente em grupos ou em equipes. 

B) É um sistema autoritário, mas benevolente e menos coercitivo e fechado; permite alguma delegação das decisões em níveis 
mais baixos, desde que estejam sujeitas à confirmação da cúpula; oferece alguma informação, já que o fluxo vertical de 
informações traz ordens e comandos de cima para baixo e informações de baixo para cima. 

C) Incentiva total descentralização e delegação das decisões aos níveis mais baixos da organização, exigindo apenas controle 
dos resultados por parte da cúpula; as decisões passam a ser tomadas pelos executores das tarefas. O sistema se apoia em 
total confiança nas pessoas e no seu empoderamento (empowerment), incentivando a responsabilidade e o trabalho conjunto 
em equipe. 

D) Constitui o sistema mais fechado, duro e arbitrário de administrar uma organização. É totalmente coercitivo e coativo, 
impondo regras e regulamentos, e exige rígida e cega obediência; as decisões são monopolizadas na cúpula da organização;  
impede a liberdade, nega informação, restringe o indivíduo e faz com que ele trabalhe isoladamente dos demais. 

 

56. A partir do início da década de 1980, o termo inovação ganhou popularidade e se tornou uma palavra da moda na discussão 
sobre o setor público. Na década de 1990, a inovação foi associada às práticas da Nova Gestão Pública e, em tempos mais 
recentes, foi associada ao avanço da tecnologia da informação e comunicação (TIC) e ao governo digital. Nos dias atuais, o 
tema inovação ainda continua no topo da agenda do setor público. Marque a alternativa que contém a descrição da Origem 
da Inovação Bottom-Up. 

A) Inovações derivadas de decisões de políticos ou gestores de alto escalão associados às novas leis e regulações. 
B) Inovações com origem nos níveis organizacionais que não os de liderança. 
C) Processo de cocriação, seja entre servidores de uma mesma organização ou com envolvimento de atores externos. 
D) Processo de criação de novos serviços públicos ou novas formas de acesso e entrega desses serviços. 
 

57. De acordo com a Instrução Normativa Conjunta do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e da 
Controladoria Geral da União (CGU) nº 1, de 10 de Maio de 2016, que dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e 
governança no âmbito do Poder Executivo federal, marque a alternativa que contém a definição de Accountability. 

A) Conjunto de procedimentos adotados pelas organizações públicas e pelos indivíduos que as integram que evidenciam sua 
responsabilidade por decisões tomadas e ações implementadas, incluindo a salvaguarda de recursos públicos, a 
imparcialidade e o desempenho das organizações. 

B) Atividade independente e objetiva de consultoria, desenhada para adicionar valor às operações de uma organização. Auxilia 
a organização a realizar objetivos, a partir da aplicação de abordagem sistemática e disciplinada para melhorar a eficácia 
dos processos de gerenciamento de riscos, de controles internos e de governança. 

C) Conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, protocolos, conferências e trâmites de documentos e informações 
operacionalizados de forma integrada pela direção, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável na 
consecução da missão da entidade. 

D) Compreende as atividades de avaliação do cumprimento das metas previstas no plano plurianual, da execução dos 
programas de governo e dos orçamentos da União e de avaliação da gestão dos administradores públicos federais, 
utilizando como instrumentos a auditoria e a fiscalização. 

 

58. Os princípios orçamentários são regras fundamentais que funcionam como norteadoras da prática orçamentária. São um 
conjunto de premissas que devem ser observadas durante cada etapa da elaboração orçamentária. Pode-se dividir em duas 
categorias distintas: os princípios orçamentários clássicos (ou tradicionais) e os princípios orçamentários modernos (ou 
complementares). Os princípios orçamentários clássicos são aqueles cuja consolidação deu-se ao longo do desenvolvimento 
do orçamento (desde a Idade Média, até meados do Século XX). Marque a alternativa que contém a definição do Princípio 
Orçamentário Clássico da Exclusividade. 

A) Indica que os valores autorizados para a realização das despesas no exercício deverão ser compatíveis com os valores 
previstos para a arrecadação das receitas. A execução das despesas sem a correspondente arrecadação no mesmo período 
acarretará, invariavelmente, resultados negativos, comprometedores para o cumprimento das metas fiscais, que serão 
verificadas até o final do exercício. 

B) Orienta que o orçamento deve ter vigência limitada a um exercício financeiro. Conforme a legislação brasileira, o exercício 
financeiro precisa coincidir com o ano civil (art. 34 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964). A Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) vem reforçar esse princípio ao estabelecer que as obrigações assumidas no exercício sejam compatíveis com 
recursos financeiros obtidos no mesmo exercício. 

C) Determina que todas as receitas e despesas devem constar na peça orçamentária com seus valores brutos e não líquidos. 
Esse princípio também está previsto na Lei nº 4.320, de 1964, no art. 6º, que veda qualquer dedução dos valores de receitas 
e despesas que constem dos orçamentos. 

D) Estabelece que a lei orçamentária não poderá conter matéria estranha à fixação das despesas e à previsão das receitas. Esse 
princípio está previsto no art. 165, § 8º, da Constituição, incluindo, ainda, sua exceção, haja vista que a Lei Orçamentária 
Anual poderá conter autorizações para abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, inclusive 
por antecipação de receita orçamentária. 
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59. A partir do orçamento do ano de 2000, algumas modificações foram estabelecidas na classificação da despesa até então 

vigente. A chamada Reforma Gerencial do Orçamento trouxe algumas práticas simplificadoras e descentralizadoras que 
foram adotadas com a finalidade de privilegiar o aspecto gerencial do orçamento. As despesas e as receitas públicas são 
classificadas sob diversos aspectos com a finalidade de facilitar a compreensão de sua procedência, evidenciar as suas 
possíveis destinações, indicar a sua efetiva disponibilidade e explicitar os segmentos da sociedade que respondem por sua 
geração. Neste contexto, marque a alternativa que contém a correta classificação orçamentária da Receita Pública. 

A) Origem - 1º dígito.  
B) Categoria econômica - 2º dígito. 
C) Espécie - 3º dígito. 
D) Alínea - 4º dígito. 
 
60. A Constituição Federal de 1988, no art. 70, dispõe que: “a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 
aplicação das subvenções e renúncias de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo 
sistema de controle interno de cada Poder”. O Tribunal de Contas da União, com sede em Brasília, é órgão administrativo, 
composto por 9 (nove) Ministros. É um órgão que auxilia tecnicamente o Congresso Nacional nas funções de controle 
externo da Administração Pública. Marque a alternativa que contém a definição da Função Judicante do TCU. 

A) Julgar as contas dos administradores e dos demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração 
direta e indireta, incluindo as fundações e as sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal e as contas 
daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário. 

B) Poder regulamentar conferido ao TCU pela Lei Orgânica, que faculta a expedição de instruções e atos normativos (de 
cumprimento obrigatório sob pena de responsabilização) acerca de matérias de sua competência e a respeito da organização 
dos processos que lhe devam ser submetidos. 

C) Prestar informações solicitadas pelo Congresso Nacional, pelas suas Casas ou por qualquer das respectivas Comissões 
sobre a fiscalização exercida pelo Tribunal sobre os jurisdicionados. Compreende ainda representação ao Poder competente 
sobre irregularidades ou abusos apurados. 

D) Realizar levantamentos, auditorias, inspeções, acompanhamentos e monitoramentos, relacionados com a atividade de 
controle externo. Envolve a apreciação da legalidade dos atos de admissão de pessoal no Serviço Público Federal, a 
fiscalização de renúncias de receitas e de atos e contratos administrativos em geral. 
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