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instruções Gerais

1. A prova terá, no máximo, 4 (quatro) horas de duração, incluído 
o tempo destinado à transcrição do gabarito na Folha de Res-
postas, único documento válido para correção.

2. O candidato deverá conferir os seus dados pessoais na Folha 
de Respostas, em especial seu nome e o número do documen-
to de identidade.

3. Não haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato ou por qualquer outro dano.

4. O candidato só poderá se retirar do recinto após 1 (uma) 
hora, contada a partir do efetivo início da prova.

5. Este caderno contém 50 questões de múltipla escolha, assim 
distribuídas:

 Prova de Língua Portuguesa, com 10 questões, numeradas de 
01 a 10.

 Prova de Legislação, com 15 questões, numeradas de 11 a 25.

 Prova de Conhecimentos Específicos, com 25 questões, nume-
radas de 26 a 50.

6. Cada questão apresenta 5 alternativas, de (a) a (e). O candi-
dato deverá lê-las, atentamente, antes de responder a elas.

7. Caso o Caderno não corresponda ao cargo de inscrição, este-
ja incompleto ou com defeito, o candidato deverá solicitar ao 
aplicador, durante os primeiros 20 minutos, as providências 
cabíveis.  

8. O candidato passará o gabarito para a Folha de Respostas, uti-
lizando caneta esferográfica azul ou preta.

9. O candidato deverá entregar ao aplicador este caderno de ques-
tões e a Folha de Respostas.

10. O gabarito e o caderno de provas serão divulgados no sítio 
concurso.fundacaocefetminas.org.br
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LínGua portuGuesa

Leia este texto para responder às questões de 1 a 8.

Mulheres que mudaram a história: Teresa de Calcutá 
Polêmica, a madre dedicou a vida a cuidar dos pobres à beira da morte. 

Acabou por personificar a imagem da santidade no século 20

O que foi: Missionária 
Onde viveu: Macedônia e Índia 
Quando nasceu e morreu: 1910-1997 

“Uma morte maravilhosa não é um absurdo”, madre Teresa 
escreveu. “Estas pessoas viveram como animais, agora devem 
morrer como anjos, amadas e desejadas.” Lidar com os pobres, 
especialmente aqueles desenganados pela medicina, é o objetivo 
central das Missionárias da Caridade, congregação religiosa fun-
dada em 1950 e que hoje tem 4.500 freiras, espalhadas por mais 
de 130 países de quatro continentes. 

Sua criadora recebeu o prêmio Nobel da Paz de 1979. Morreu 
há mais de 20 anos e foi canonizada em 2016. Mas seu legado é 
recheado de polêmicas. 

Ela nasceu na Macedônia com o nome Anjezë Gonxhe Bo-
jaxhiu – Gonxhe significa “pequena flor”. Desde a infância, dizia 
que seu caminho era se tornar religiosa e viver especificamente 
na Índia. Com 18 anos, mudou-se para o seminário das Irmãs de 
Loreto, na Irlanda. Nunca mais veria sua mãe e sua irmã (havia 
perdido o pai aos 8 anos de idade). 

Chegou à Ásia em 1929, onde, ao se tornar freira, adotou o 
nome da padroeira dos missionários. Até 1946, viveu no con-
vento da congregação, em Darjeeling. Uma vida de dedicação 
religiosa, mas algum conforto material. 

Foi quando, sentada num trem, sentiu um chamado: ela deve-
ria viver nas ruas, junto dos pobres. Madre Teresa tinha 36 anos. 

As Missionárias da Caridade usam uma túnica característica, 
adaptada do sari indiano. Mantêm orfanatos, leprosários e esco-
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las para crianças de rua. A cidade que concentra a maior quanti-
dade de instalações é Calcutá. 

O foco principal está nos hospitais. Alguns são voltados prin-
cipalmente para pessoas à beira da morte, em especial doentes 
terminais portadores do vírus HIV. Os pacientes são respeitados 
em suas crenças e podem receber, em seus últimos dias, bênçãos 
católicas, hinduístas ou muçulmanas. 

Ainda em vida, o trabalho da madre foi muito contestado. 
Seus hospitais não tinham equipamentos de diagnóstico, as se-
ringas usadas eram reaproveitadas, o acesso de médicos era mui-
tas vezes barrado. Parecia que Teresa estava mais preocupada, 
diziam os críticos, em explorar o sofrimento dos pobres do que 
em proporcionar conforto. 

Depois de seu falecimento, pessoas que conviveram de perto 
com a madre começaram a contar que ela não parecia nenhuma 
santa como chefe: era grosseira com suas assistentes e cobrava a 
contenção de gastos, mesmo que isso significasse piorar a quali-
dade da comida oferecida aos pobres. 

O fato é que Teresa executou sua missão. Seja por suas ati-
tudes de impacto, seja pela capacidade de construir sua própria 
imagem pública, a madre se tornou o maior símbolo de santida-
de do século 20. 

Seus grandes acertos 

•	 Cuidou dos pobres: A madre dedicou a vida a cuidar das pes-
soas mais desprezadas pela sociedade. Foi comprometida 
com essa missão e não acumulou bens. 

•	 Foi boa gerente: A congregação cresceu porque ela sabia reu-
nir doações, lidar com dinheiro e fazer o papel de porta-voz e 
relações-públicas de sua obra.

•	 Parou uma guerra: Em Beirute, em 1982, conseguiu um ces-
sar-fogo para retirar 37 crianças do front. Também atendeu 
vítimas da radiação de Chernobyl.
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Seus grandes fracassos 

•	 Não medicou doentes: Obcecada pela ideia de que o sofri-
mento purifica, ela não dava tratamento médico nem remé-
dios adequados a seus pacientes.

•	 Não prestou contas: Os críticos dizem que quem fazia doa-
ções à congregação não recebia informações a respeito de 
como os imóveis ou o dinheiro eram usados.

•	 Elogiou ditadores: Em suas viagens, a madre elogiava os che-
fes de Estado locais – mesmo quando eles eram sanguinários, 
como Baby Doc, do Haiti.

Disponível em: <https://mundoestranho.abril.com.br/religiao/mulheres-que-mudaram-a
-historia-teresa-de-calcuta/>. Acesso em: 5 mar. 2018.

QuestÃo 01

De uma forma geral, a visão que se estabelece no texto sobre 
Teresa de Calcutá é

a) ponderada, pois enumera fatos positivos e negativos sobre ela.

b) elogiosa, pois constata o investimento dela na vida de doentes.

c) maldizente, pois questiona a santidade do comportamento dela.

d) crítica, pois aponta detalhes sobre sua maldade com os pobres.

e) benevolente, pois releva seus erros e exalta suas boas atitudes.

QuestÃo 02

Segundo o texto, a madre executou sua missão porque ela soube

a) cumprir seu ofício e conquistar governantes.

b) impactar a sociedade e combater a discriminação.

c) realizar um trabalho de impacto e construir sua imagem.

d) cuidar dos pobres e doentes terminais e propagar sua fama.

e) investir o dinheiro da caridade e abdicar de uma vida confor-
tável.
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QuestÃo 03

O trecho que apresenta uma construção em sentido metafórico é

a) “O foco principal está nos hospitais.”

b) “Mas seu legado é recheado de polêmicas.”

c) “Ainda em vida, o trabalho da madre foi muito contestado.”

d) “A cidade que concentra a maior quantidade de instalações é 
Calcutá.”

e) “Chegou à Ásia em 1929, onde, ao se tornar freira, adotou o 
nome da padroeira dos missionários.”

QuestÃo 04

“Ainda em vida, o trabalho da madre foi muito contestado. Seus 
hospitais não tinham equipamentos de diagnóstico, as seringas 
usadas eram reaproveitadas, o acesso de médicos era muitas ve-
zes barrado.”

Considerando a relação de sentido que há entre os dois períodos 
desse fragmento, o conectivo que poderia ser usado para ligá-los é

a) “nem”.

b) “enfim”.

c) “porque”.

d) “contudo”.

e) “portanto”.
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QuestÃo 05

“Estas pessoas viveram como animais, agora devem morrer como 
anjos [...].”

Esse período está conectado por meio de uma relação de sentido de

a) adição.

b) oposição.

c) conclusão.

d) explicação.

e) alternância.

QuestÃo 06

O trecho que se constitui de um período simples é

a) “Foi comprometida com essa missão e não acumulou bens.”

b) “Com 18 anos, mudou-se para o seminário das Irmãs de Lore-
to, na Irlanda.”

c) “Chegou à Ásia em 1929, onde, ao se tornar freira, adotou o 
nome da padroeira dos missionários.”

d) “Desde a infância, dizia que seu caminho era se tornar religio-
sa e viver especificamente na Índia.”

e) “Obcecada pela ideia de que o sofrimento purifica, ela não 
dava tratamento médico nem remédios adequados a seus pa-
cientes.”
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QuestÃo 07

“O foco principal está nos hospitais. Alguns são voltados prin-
cipalmente para pessoas à beira da morte, em especial doentes 
terminais portadores do vírus HIV. Os pacientes são respeitados 
em suas crenças e podem receber, em seus últimos dias, bênçãos 
católicas, hinduístas ou muçulmanas.”

Avalie as afirmações sobre o emprego da acentuação em palavras 
desse fragmento.

I- Os termos “últimos e “católicas” são afetados pela mesma 
regra de acentuação.

II- O vocábulo “vírus” recebe acento porque é uma paroxítona 
terminada em “s”.

III- A forma verbal “está” é acentuada porque trata-se de um mo-
nossílabo tônico.

IV- A palavra “bênção” tem acento, pois é uma paroxítona termi-
nada em “ão”.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e III.

b) I, II e III.

c) I, II e IV.

d) II e IV.

e) III e IV.



Concurso IF Farroupilha  •  2017 •  Auxiliar em Administração 11

QuestÃo 08

“Lidar com os pobres, especialmente aqueles desenganados pela 
medicina, é o objetivo central das Missionárias da Caridade, con-
gregação religiosa fundada em 1950 e que hoje tem 4.500 frei-
ras, espalhadas por mais de 130 países de quatro continentes.”

Os trechos em destaque são sequências textuais do tipo

a) narrativo.

b) injuntivo.

c) descritivo.

d) expositivo.

e) argumentativo.
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Leia este texto para responder às questões 9 e 10.

Disponível em: <https://colegiounificadoviamao.files.wordpress.com/2016/06/infografi-
co-saneamento-agua-no-mundo.png?w=644>. Acesso em: 5 mar. 2018.
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QuestÃo 09

Em sua abordagem temática, é inCorrEto afirmar que esse tex-
to contempla a questão

a) da porção do planeta que é coberta de água.

b) da presença majoritária da água nos oceanos.

c) do percentual de água para consumo humano.

d) da quantidade de água doce que há no Brasil.

e) do índice de desperdício da água no planeta.

QuestÃo 10

No infográfico, há uma oração coordenada

a) aditiva.

b) alternativa.

c) conclusiva.

d) explicativa.

e) adversativa.



.
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LeGisLaçÃo

QuestÃo 11

Considerando a Constituição Federal de 1988 e as disposições 
nela inscritas relativamente à educação, é correto afirmar que

a) a admissão de professores, técnicos e cientistas estrangeiros, 
é vedada às universidades.

b) o ensino é vedado à iniciativa privada, em função do prin-
cípio da gratuidade do ensino público em estabelecimentos 
oficiais.

c) o ensino deverá ser ministrado com base na liberdade de 
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte 
e o saber.

d) o ensino fundamental regular será ministrado em língua por-
tuguesa, assegurada aos indígenas também a utilização de 
suas línguas maternas e às comunidades fronteiriças o uso da 
língua espanhola.

e) as universidades detêm subordinação didático-científica, ad-
ministrativa e de gestão financeira e patrimonial às suas res-
pectivas esferas de governo.
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QuestÃo 12

Avalie as indicações do que se afirma ser considerado fundamen-
to da República Federativa do Brasil.

I- Imperialismo.

II- Cidadania.

III- Dignidade da pessoa humana.

IV- Ativismo partidário.

V- Pluralismo político.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e IV.

b) I, II e III.

c) I, IV e V.

d) II, III e V.

e) II, III e IV.

QuestÃo 13

Conforme a Constituição Federal de 1988, uma modalidade de 
pena passível de ser aplicada é a de

a) banimento.

b) natureza cruel.

c) caráter perpétuo.

d) trabalhos forçados.

e) interdição de direitos. 
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QuestÃo 14

De acordo com o art. 5º da Constituição Federal de 1988,

a) o direito de propriedade privada é vedado, haja vista a neces-
sidade de atendimento à sua função social.

b) a prática do racismo não está sujeita à pena de reclusão, ain-
da que prevista como crime na Constituição.

c) a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo 
penetrar sem consentimento do morador, em caráter absoluto.

d) o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de 
permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da fa-
mília e de advogado.

e) conceder-se-á habeas corpus para proteger direito líquido e 
certo do cidadão, quando o responsável pelo abuso de poder 
for autoridade pública.

QuestÃo 15

Segundo a Constituição Federal de 1988, no que se refere à ad-
ministração pública,

a) o concurso público tem validade por prazo indeterminado.

b) o direito á greve é vedado ao servidor público vinculado à 
administração pública federal.

c) a acumulação remunerada de cargos públicos é admitida, 
caso o servidor comprove a compatibilidade de horários.

d) os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em 
virtude de concurso público são estáveis após três anos de 
efetivo exercício.

e) os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, pu-
blicidade e eficiência são privativos da administração pública 
direta, não sendo aplicáveis à administração pública indireta.
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QuestÃo 16

Diante dos interesses da administração pública, um servidor pú-
blico federal foi deslocado de ofício para ocupar a mesma função 
que já exercia no quadro de servidores da repartição de outro 
município. Considerando-se os preceitos da Lei nº 8.112/90, é 
correto afirmar que esse servidor foi

a) removido.

b) promovido.

c) reintegrado.

d) readaptado.

e) reconduzido.

QuestÃo 17

Avalie as indicações do que se afirma constituir indenização ao 
servidor público federal.

I- Ajuda de custo.

II- Diárias.

III- Licença remunerada.

IV- Gratificação natalina.

V- Auxílio-moradia.

VI- Adicional noturno.

Está correto apenas o que se afirma em

a) II e V.

b) I, II e V.

c) I, III e VI.

d) II, IV e VI.

e) III, IV e V.
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QuestÃo 18

nÃo é um requisito básico para a investidura em cargo público 
previsto no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais

a) a nacionalidade brasileira.

b) o gozo dos direitos políticos.

c) a idade mínima de dezoito anos.

d) a quitação com as obrigações militares e eleitorais.

e) a comprovação de experiência para o exercício do cargo.

QuestÃo 19

Ao servidor público federal é ProiBiDo

a) dar fé a documentos públicos.

b) proceder de forma zelosa e produtiva.

c) promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da 
repartição.

d) ausentar-se do serviço durante o expediente, mesmo com 
prévia autorização do chefe imediato.

e) utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em servi-
ços ou atividades intrínsecas ao seu cargo.



Concurso IF Farroupilha  •  2017 •  Auxiliar em Administração20

QuestÃo 20

De acordo com o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Fede-
rais (Lei nº 8.112/90), é correto afirmar que

a) a gratificação não se incorpora ao provento para qualquer 
efeito.

b) a indenização é a retribuição pecuniária pelo exercício de car-
go público, com valor fixado em lei.

c) o vencimento é o conjunto de atribuições e responsabilidades 
previstas na estrutura organizacional que devem ser cometi-
das a um servidor.

d) os adicionais serão computados e acumulados para efeito de 
concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulte-
riores

e) a remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido 
das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.
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QuestÃo 21

Indique se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre o 
Decreto n° 1.171/94.

(  ) É vedado ao servidor público usar de artifícios para procras-
tinar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, cau-
sando-lhe dano moral ou material. 

(  ) É vedado ao servidor público o uso do cargo ou função, fa-
cilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obter 
qualquer favorecimento, para si ou para outrem. 

(  ) É admitido ao servidor público apresentar-se embriagado ha-
bitualmente, desde que fora do serviço. 

(  ) É admitido ao servidor público ligar o seu nome a instituições 
de cunho religioso. 

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) (F); (F); (F); (V).

b) (V); (V); (F); (F).

c) (F); (F); (V); (V).

d) (V); (V); (V); (F).

e) (V); (V); (F); (V).
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QuestÃo 22

É dever fundamental do servidor público

a) obstruir a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem 
de direito. 

b) tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoan-
do o processo de comunicação e contato com o público.

c) zelar, no exercício do direito de greve, pela majoração de suas 
retribuições pecuniárias e pelos seus interesses individuais.

d) sucumbir às pressões de superiores hierárquicos que visem 
obter favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrên-
cia de ações ilegais ou aéticas.

e) apresentar-se ao trabalho com as vestimentas que julgar con-
venientes, sem qualquer espécie de restrição, independente-
mente das atividades exercidas em sua função.
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QuestÃo 23

João Carlos, servidor público federal e presidente da comissão 
de licitação de um determinado órgão público, recebeu propina 
para contratar os serviços de uma empresa, da qual seu amigo 
era sócio, por um preço bem superior ao valor de mercado, cau-
sando um enorme desfalque aos cofres públicos. Diante dessa 
situação, avalie as possíveis causas do ato de improbidade admi-
nistrativa cometido por João Carlos.

I- Importar enriquecimento ilícito no exercício de seu cargo.

II- Causar lesão ao erário.

III- Configurar culpa na sua conduta.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I.

b) II.

c) III.

d) I e II.

e) II e III.
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QuestÃo 24

Dentre as condutas abaixo, nÃo constitui ato de improbidade 
administrativa

a) publicar atos administrativos na imprensa oficial. 

b) permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça 
ilicitamente.

c) ordenar a realização de despesas não autorizadas em lei ou 
regulamento.

d) frustrar a licitude de processo licitatório para celebração de 
parcerias com entidades sem fins lucrativos.

e) receber vantagem econômica de forma indireta para facilitar a 
venda de bem público por preço inferior ao valor de mercado.
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QuestÃo 25

De acordo com seu Estatuto, o Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Farroupilha-RS, em sua atuação, observa os 
seguintes princípios norteadores, EXCEto

a) verticalização do ensino e sua integração com a pesquisa e a 
extensão.

b) inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais 
e/ou com deficiências específicas.

c) compromisso com a justiça social, equidade, cidadania, ética, 
preservação do meio ambiente, transparência e gestão demo-
crática.

d) eficácia nas respostas de formação profissional, difusão do 
conhecimento científico e tecnológico e suporte aos arranjos 
produtivos locais, sociais e culturais. 

e) gratuidade do ensino, sob a responsabilidade da Administra-
ção Pública do Estado do Rio Grande do Sul. 



.
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ConheCimentos espeCífiCos

QuestÃo 26

As atividades de protocolo são de observância obrigatória no âm-
bito dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. De 
acordo com a Portaria Interministerial nº 1.667, de 7 de outubro 
de 2015, nÃo são atividades de protocolo

a) a verificação e a autuação de documentos.

b) o registro e a distribuição de documentos.

c) o recebimento e a classificação de documentos.

d) o despacho decisório e o descarte de documentos.

e) o controle da tramitação e a expedição dos documentos.

QuestÃo 27

A redação oficial corresponde à forma pela qual o Poder Público 
elabora suas comunicações e seus atos normativos. 

Sobre as características fundamentais da redação oficial, é corre-
to afirmar que a

a) clareza na comunicação implica no uso do jargão burocrático 
próprio das instituições públicas.

b) impessoalidade implica na necessária ausência de interferên-
cia pessoal de quem elabora a comunicação.

c) uniformidade implica na preocupação exclusiva com a lingua-
gem padrão nas comunicações.

d) formalidade implica em criar novas formas de tratamento que 
sejam adequadas aos remetentes da comunicação. 

e) concisão implica no exercício de uma economia de pensa-
mento, reduzindo ao máximo trechos substanciais da comu-
nicação.
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QuestÃo 28

O processo de compras é uma atividade fundamental para quais-
quer instituições, uma vez que visa à obtenção dos recursos ne-
cessários ao seu funcionamento. Entretanto, há diferenças fun-
damentais entre tal processo nas instituições públicas e privadas. 

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre o 
processo de compra em instituições públicas.

(  ) O processo de compra inicia-se com a identificação de uma 
necessidade material ou imaterial por parte de um membro 
ou departamento institucional. 

(  ) A realização da licitação se torna opcional ao administra-
dor público quando há inviabilidade de competição, ou seja, 
quando apenas um fornecedor reúne as qualidades necessá-
rias ao contrato. 

(  ) O processo administrativo denominado “licitação” antecede 
qualquer contratação feita pela administração pública para 
adquirir materiais ou serviços, ressalvadas as exceções previs-
tas na Lei n° 8.666/93.

(  ) O princípio da economicidade é fundamental no processo li-
citatório e corresponde à observação do custo-benefício, vi-
sando garantir o alcance da proposta mais vantajosa para a 
administração pública.

(  ) O processo de compra nas instituições públicas pode ser reali-
zado por meio de diferentes modalidades de licitação, as quais 
compartilham os mesmos procedimentos e fases de formaliza-
ção do processo, diferindo apenas em relação aos prazos.  

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) (V); (V); (F); (F); (V). 

b) (V); (F); (V); (V); (F).

c) (F); (F); (F); (V); (V).

d) (V); (V); (V); (F); (V).

e) (F); (V); (F); (V); (F).
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QuestÃo 29

Silvia é servidora pública e há dois meses está alocada na coorde-
nação do setor de compras de uma instituição federal. Ao assu-
mir sua nova função, Silvia começou a identificar irregularidades 
nos processos licitatórios, como o favorecimento e a distribuição 
privilegiada de informações, mas ao falar de suas preocupações 
com o seu superior foi alertada para o fato de que essas ações 
são cotidianas e necessárias para o bom funcionamento do setor. 
O chefe de Silvia argumentou que tais ações não prejudicam os 
objetivos da Instituição, pelo contrário, elas são usadas para des-
burocratizar os processos e ganhar celeridade.

Tendo em vista a situação vivenciada por Silvia, é correto afirmar 
que ela deve

a) desempenhar suas funções normalmente, pois, se não exis-
tem prejuízos para a Instituição, deve prevalecer o respeito à 
hierarquia.

b) aguardar a realização de novos processos e averiguar se as 
irregularidades se repetirão, de modo a ter certeza sobre a 
necessidade de denúncia. 

c) denunciar imediatamente as ações irregulares, uma vez que é 
responsabilidade do servidor não compactuar com qualquer 
atividade que tenha finalidade estranha ao interesse público. 

d) contribuir para a desburocratização dos processos, mantendo 
as irregularidades, desde que elas realmente sejam um ca-
minho para o alcance dos resultados mais vantajosos para a 
administração pública. 

e) compartilhar as preocupações com os demais servidores para 
que eles tomem uma providência em conjunto, de modo que 
Silvia não se coloque em uma posição de delatora e prejudi-
que o clima organizacional.
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QuestÃo 30

Uma das consequências da administração de processos é a deci-
são da organização por terceirizar algumas de suas atividades, ou 
seja, transferir para terceiros a responsabilidade pela fabricação 
de certos produtos ou pela execução de determinados serviços. 

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre o 
processo de terceirização.

(  ) A redução de custos é um dos motivos que justificam a tercei-
rização, ou seja, há situações em que contratar se torna mais 
vantajoso do que produzir ou realizar. 

(  ) A competência essencial de uma organização deve ser tercei-
rizada, ou seja, aquelas atividades que trazem um diferencial 
para os seus produtos e serviços devem ser entregues a quem 
melhor as realizar. 

(  ) A decisão pela terceirização pode ser baseada no exemplo 
de outras organizações quaisquer, ou seja, se terceirizar uma 
atividade trouxe resultados positivos para uma organização, 
consequentemente trará para outra. 

(  ) A terceirização pode permitir que a organização tenha maior 
flexibilidade, ou seja, ao transferir algumas atividades para 
outra organização ela pode focar e direcionar a atenção para 
outras que julgar mais importantes. 

(  ) A falta de tecnologia da organização em determinada área 
pode ser suprida pelo processo de terceirização, ou seja, po-
de-se contratar uma organização que tenha maior expertise 
na produção de um produto ou na oferta de um serviço. 

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) (V); (V); (V); (F); (F).

b) (V); (F); (F); (V); (V).

c) (F); (V); (V); (V); (F).

d) (V); (F); (V); (V); (F).

e) (F); (V); (F); (F); (V).
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QuestÃo 31

A Administração é composta por diferentes funções, as quais são 
interligadas. Associe cada função administrativa à ação corres-
pondente. 

FUnÇÕES

1. Planejamento

2. Organização

3. Direção

4. Controle

AÇÕES

(  ) Dividir o trabalho.

(  ) Acompanhar os índices de desempenho. 

(  ) Estabelecer objetivos para o próximo 
ano. 

(  ) Alocar as atividades e os recursos neces-
sários. 

(  ) Definir planos para alcançar os objetivos 
formulados.

(  ) Orientar os funcionários sobre quais ativi-
dades desenvolver. 

(  ) Avaliar os processos realizados e fornecer 
insumos para novas estratégias.

A sequência correta dessa associação é

a) (1); (4); (2); (3); (2); (1); (4).

b) (1); (3); (1); (3); (1); (3); (4).

c) (2); (4); (2); (1); (2); (2); (3).

d) (2); (3); (1); (2); (3); (4); (2).

e) (2); (4); (1); (2); (1); (3); (4).
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QuestÃo 32

A pirâmide organizacional é uma das formas mais tradicionais de 
representação da estrutura de uma organização. 

Pirâmide organizacional

A

B

C

A

B

C

Fonte: Oliveira (2001). Adaptado.

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre a 
pirâmide organizacional e seus componentes.

(  ) A pirâmide também representa a amplitude da autoridade nas 
organizações, em que a base (C) é maior e o topo é menor (A). 

(  ) O nível B é composto pelos diretores e presidente, os quais 
fazem o papel de intermediários entre a cúpula e a base ope-
racional da organização. 

(  ) O nível A corresponde ao estratégico e é neste nível que são 
tomadas decisões relativas à organização, visando a melhor 
interação dela com o ambiente. 
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(  ) O nível B corresponde ao tático e é neste nível que são toma-
das decisões relativas às áreas das organizações, fazendo com 
que os objetivos mais amplos e estratégicos sejam comparti-
lhados por cada área ou departamento. 

(  ) O nível C corresponde ao operacional e é neste nível que são 
tomadas decisões localizadas, fazendo com que os objetivos 
de cada departamento sejam traduzidos em objetivos ainda 
mais específicos relativos à operação da organização.  

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) (F); (F); (F); (V); (V).

b) (V); (F); (V); (F); (V).

c) (F); (V); (V); (F); (F).

d) (F); (F); (V); (V); (V).

e) (V); (V); (F); (F); (F).
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QuestÃo 33

A estrutura organizacional corresponde, basicamente, ao modo 
como a empresa ou a instituição se organiza para alcançar os 
seus objetivos. 

Sobre essa temática, analise as asserções a seguir e a relação pro-
posta entre elas. 

I- A estrutura formal de uma organização é representada pelo 
organograma, o qual evidencia em sua configuração as posi-
ções em termos de autoridade e de responsabilidade.

PorQUE

II- O organograma consegue apresentar, visualmente, quais são 
os cargos existentes na organização bem como a sua estrutu-
ra hierárquica, mas não é capaz de demonstrar pessoas e suas 
relações, ou seja, a estrutura informal da organização. 

A respeito dessas asserções, é correto afirmar que

a) as duas são falsas.
b) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira.
c) a primeira é falsa e não justifica a segunda.
d) a segunda é verdadeira e justifica a primeira.
e) as duas são verdadeiras, mas não se relacionam.

QuestÃo 34

O fluxograma é uma ferramenta amplamente usada na gestão de 
processos de organizações, sejam elas públicas ou privadas. nÃo 
é objetivo do fluxograma

a) tornar a descrição dos métodos mais morosa e detalhada. 

b) aumentar e melhorar o grau de análise sobre os processos.

c) facilitar a leitura e o entendimento dos processos de trabalho.

d) facilitar a localização dos pontos-chave dos fluxos de trabalho. 

e) padronizar a forma de representação dos métodos e fluxos de 
trabalho.
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QuestÃo 35

A linguagem utilizada para a composição de fluxogramas é a 
simbólica, o que facilita o entendimento dessa ferramenta por 
diferentes usuários. Com uma grande diversidade de símbolos, 
o fluxograma global é versátil, sendo amplamente utilizado nas 
organizações. 

São símbolos usados no fluxograma global:

II.I. III.

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre 
esses símbolos.

(  ) O símbolo I indica um momento de decisão no processo.

(  ) O símbolo III identifica qualquer documento no processo.

(  ) O símbolo II é utilizado para representar o início e o fim de um 
processo.

(  ) O símbolo III também pode ser utilizado para sinalizar infor-
mações orais. 

(  ) O símbolo I sempre é acompanhado por duas alternativas que 
indicam caminhos diferentes no processo: sim e não. 

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) (V); (F); (F); (V); (F).

b) (V); (V); (F); (F); (V).

c) (F); (V); (F); (V); (V).

d) (V); (F); (V); (V); (F).

e) (F); (V); (V); (F); (V).

II.

I. II. III.
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QuestÃo 36

Rodrigo trabalha no setor de protocolo de uma instituição fede-
ral de educação e tem recebido muitas reclamações envolvendo a 
demora na circulação interna dos documentos. Para tanto optou 
por mapear os processos do setor, de modo a identificar os pos-
síveis gargalos a serem solucionados. 

A partir da decisão pelo mapeamento dos processos, é correto 
afirmar que Rodrigo irá

a) compreender que é impossível a racionalização das tarefas, 
dada a complexidade do trabalho do setor de protocolo.

b) criar, preferencialmente, novos símbolos capazes de adequar 
o fluxograma à realidade do trabalho desenvolvido no setor 
de protocolo. 

c) representar no fluxograma, primeiramente, como o trabalho 
é realizado, para então pesquisar as falhas cujas soluções in-
teressam à Instituição.

d) perceber que apenas ele será capaz de compreender o resul-
tado final do fluxograma, dada a complexidade dos processos 
do setor, sendo necessário construir um texto explicativo para 
os demais usuários. 

e) identificar que não será necessário usar o símbolo de decisão 
no processo, uma vez que no setor de protocolo as funções 
são bem definidas, não cabendo dúvidas e possíveis caminhos 
diferentes para as ações. 
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QuestÃo 37

Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I- A administração tem se tornado cada vez mais importante, 
uma vez que é uma ciência necessária a qualquer esforço hu-
mano coletivo, em qualquer tipo de organização. 

PorQUE

II- A sociedade contemporânea é composta por uma grande va-
riedade de organizações, as quais são responsáveis pela exe-
cução de tarefas sociais importantes como educação, saúde, 
alimentação, vestuário, dentre outras. 

Acerca dessas asserções, é correto afirmar que

a) as duas são falsas.

b) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira.

c) a segunda é verdadeira e justifica a primeira.

d) as duas são verdadeiras, mas não se relacionam.

e) as duas são verdadeiras, mas a relação entre elas é de oposição. 
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QuestÃo 38

As organizações diferem entre si em muitos aspectos como pela 
finalidade, pelos produtos e serviços ofertados, pelo tamanho 
(pequenas, médias e grandes), pela localização geográfica, den-
tre outros. Entretanto, apesar de diferentes, elas também pos-
suem aspectos comuns, que as aproximam. 

Avalie as afirmações sobre os aspectos comuns às organizações.

I- O objetivo de conquistar lucratividade é comum a todas as 
organizações. 

II- Todas as organizações dependem do desempenho individual/
coletivo de seus membros, pois, na verdade, são eles que rea-
lizam o planejamento, a organização, a direção e o controle.

III- A área de marketing, composta por um supervisor e dois su-
bordinados, é comum a todas as organizações, pois não é 
possível haver uma organização que não faça propaganda de 
seus produtos e serviços. 

IV- Todas as organizações têm objetivos, os quais não se resu-
mem à sobrevivência, uma vez que elas sempre buscam uma 
forma de contribuir, especificamente por meio da sua atua-
ção, para os indivíduos e para a sociedade. 

V- Independentemente do campo de atuação, as organizações 
possuem uma área administrativa, pois todas demandam que 
um grupo de pessoas se reúna, atuando coletivamente em 
prol de um empreendimento comum.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I, II e IV.

b) I, III e V.

c) II, III e V. 

d) II, IV e V.

e) I, III e IV. 
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QuestÃo 39

De acordo com Chiavenato (2011), a eficácia e a eficiência são 
medidas fundamentais para a avaliação de desempenho dos pro-
cessos e das atividades de uma organização. 

Considerando os conceitos de eficácia e eficiência, associe cada 
um deles às suas respectivas características. 

ConCEitoS

1. Eficácia

2. Eficiência

CArACtErÍStiCAS

(  ) Resolver problemas.

(  ) Fazer as coisas certas.

(  ) Obter resultados.

(  ) Relacionar custo-benefício.

(  ) Enfatizar os meios.

A sequência correta dessa associação é

a) (2); (1); (1); (2); (2). 

b) (2); (1); (1); (1); (2).

c) (1); (2); (2); (2); (1).

d) (1); (1); (2); (1); (1).

e) (2); (2); (1); (2); (1). 
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QuestÃo 40

Analise o cartum e as afirmações sobre a divisão do trabalho. 

Disponível em: http://marlivieira.blogspot.com.br/2016/11/divisao-do-trabalho.html. 
Acesso em: 17 mar. 2018.

I- A padronização das atividades e dos produtos é um dos obje-
tivos da divisão do trabalho. 

II- A especialização é o grande mote da divisão do trabalho, pois 
a ideia é a de que cada trabalhador esteja focado em uma 
tarefa específica. 

III- A decomposição de um processo complexo em tarefas míni-
mas é o significado da divisão do trabalho, o que se tornou 
base para uma produção eficiente.

IV- A divisão do trabalho segue os mesmos princípios do trabalho 
artesanal, em que o mesmo trabalhador inicia e finaliza o seu 
produto, dominando todas as fases do processo. 

V- A divisão do trabalho é um processo que busca valorizar a 
característica multifuncional do trabalhador, ou seja, a sua 
capacidade e o seu conhecimento para realizar um grande 
número de tarefas. 
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Está correto apenas o que se afirma em

a) I, II e IV.

b) I, II e III.

c) II, III e V. 

d) II, IV e V.

e) I, III e IV. 

QuestÃo 41

André é supervisor do setor de produção de uma empresa que 
confecciona camisas do modelo polo. Tendo em vista as enco-
mendas recebidas, na segunda-feira André estabeleceu como 
meta de produção a confecção de 450 camisas, até o final da 
semana. Na quinta-feira, ele solicitou o relatório da produção e 
identificou que até o momento 300 camisas haviam sido produ-
zidas. Temendo não fechar a produção total prevista, André so-
licitou que os funcionários do setor cumprissem horas-extras na 
quinta e na sexta-feira até que terminassem as 450 peças. Com 
a realização de mais de 5 horas extras por funcionário, os custos 
extrapolaram o orçamento, mas na sexta-feira estavam finaliza-
das as 450 camisas polo para a entrega.

Com base nesses dados, é correto afirmar que essa operação foi

a) ineficiente, mas eficaz.

b) ineficaz, mas eficiente.

c) ineficiente, mas efetiva.

d) insuficiente, mas eficaz.

e) inconsistente, mas suficiente.
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QuestÃo 42

A autoridade e a responsabilidade estão entre os princípios bá-
sicos de organização nas instituições, sejam elas públicas ou pri-
vadas. Considerando esses conceitos, preencha corretamente as 
lacunas do texto a seguir. 

Todas as organizações formais possuem uma hierarquia que as 
divide em camadas ou níveis de ____________. Nesses níveis, cada 
pessoa deve desempenhar a tarefa ou a atividade relacionada ao 
cargo ocupado, ou seja, a ela é atribuído um grau de __________. 
A __________ é respeitada pelos subordinados porque estes acre-
ditam que o chefe tem o direito legítimo de exercê-la.

A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é

a) autoridade / autoridade / autoridade

b) autoridade / reponsabilidade / autoridade

c) autoridade / autoridade / responsabilidade

d) reponsabilidade / autoridade / responsabilidade

e) responsabilidade / responsabilidade / autoridade
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QuestÃo 43

Uma organização pode adotar um modelo de gestão mais centrali-
zado ou mais descentralizado. Tal modelo indica, basicamente, se a 
tomada de decisões irá se restringir aos níveis mais altos da organi-
zação ou se ela será compartilhada com os níveis mais baixos. Tanto 
um modelo quanto o outro possui vantagens e desvantagens. 

Sobre as desvantagens do modelo centralizado, é correto afirmar que 

a) as políticas e as práticas podem variar muito entre os depar-
tamentos.

b) a centralização reduz o risco de esforços duplicados na toma-
da de decisão.

c) as decisões tendem a ser mais alinhadas com os objetivos glo-
bais da organização. 

d) os profissionais que estão no topo da organização são mais 
bem preparados e treinados para tomar decisões.

e) o longo caminho entre a decisão tomada no topo e a sua ope-
racionalização na base pode trazer distorções e erros pessoais 
no processo de comunicação. 
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QuestÃo 44

A organização linear é, segundo Chiavenato (2011), o tipo de 
estrutura mais tradicional e, portanto, ainda utilizado pelas ins-
tituições públicas, empresas e demais organizações. Esse tipo de 
estrutura baseia-se nas formas de organização do exército e de 
instituições eclesiásticas. 

Sobre as características da organização linear, é correto afirmar 
que ela é

a) marcada pela autoridade de comando, ou seja, o subordina-
do recebe ordens e reporta-se exclusivamente ao seu superior.

b) reconhecida pelas linhas de comunicação direta e sem interme-
diação entre órgãos ou cargos, evitando demora e distorções.

c) baseada na figura do triângulo invertido, em que a base ope-
racional é menor do que o topo estratégico. 

d) marcada pela instabilidade, uma vez que é flexível a mudan-
ças e envolve a participação dos subordinados na tomada de 
decisões. 

e) entendida como uma estrutura focada em funções, ou seja, 
baseia-se na contribuição de cada órgão ou cargo a partir de 
sua especialidade. 



Concurso IF Farroupilha  •  2017 •  Auxiliar em Administração 45

QuestÃo 45
De acordo com Maximiano (2007), uma organização pode ser 
compreendida como um conjunto de recursos mobilizados com 
o intuito de atingir determinado objetivo. Esses objetivos podem 
ser a lucratividade no caso de empresas, a promoção do bem 
comum no caso de instituições públicas ou mesmo a defesa de 
direitos de um determinado grupo social, como no caso de algu-
mas organizações não governamentais. 

Considerando as organizações de uma forma geral, nÃo é um 
recurso organizacional

a) a meta.

b) o tempo.

c) o capital.

d) a mão de obra.

e) a informação.
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QuestÃo 46
De acordo com Di Pietro (2005), a Administração Pública possui 
princípios fundamentais, sobre os quais devem ser pautados todos 
os atos e as ações cotidianas das instituições de natureza pública. 

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre os 
princípios da Administração Pública. 

(  ) O Princípio da Moralidade demanda que o servidor público 
preze por uma conduta ética na execução de suas atividades 
cotidianas. 

(  ) O Princípio da Eficiência é a aplicação da ideia de alcance dos 
objetivos a qualquer custo, de modo a desburocratizar  as 
ações estatais. 

(  ) O Princípio da Legalidade refere-se à necessária regulação das 
ações estatais pela lei, sob pena de o ato ser considerado in-
válido caso se afaste dela. 

(  ) A Impessoalidade consiste na posição do agente público, de 
qualquer nível e hierarquia, como agente político parcial que 
toma decisões racionais e justas. 

(  ) A Publicidade refere-se ao princípio da Administração Pública 
que determina a importância de o Estado dar conhecimento à 
sociedade dos seus atos e ações, de uma forma geral. 

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) (V); (V); (F); (V); (F).

b) (V); (F); (F); (F); (V).

c) (F); (V); (F); (V); (V).

d) (V); (F); (V); (V); (F).

e) (V); (F); (V); (F); (V).
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QuestÃo 47
A Administração Pública Brasileira, de acordo com o artigo 37 da 
Constituição Federal de 1988, divide-se em Administração Direta 
e Administração Indireta.

Sobre essas modalidades da Administração Pública Brasileira 
nÃo se pode afirmar que

a) as fundações e empresas públicas são exemplos de entidades 
da Administração Indireta. 

b) a Administração Direta é composta pelos órgãos que inte-
gram os três poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário. 

c) a Administração Pública Indireta é composta, exclusivamente, 
por pessoas administrativas, entidades de Direito Público ou 
Privado. 

d) as autarquias não pertencem a nenhuma das modalidades de 
Administração Pública em questão, nem direta, nem indireta, 
constituindo-se uma entidade de tratamento legal específico. 

e) os órgãos da Administração Pública Direta não possuem per-
sonalidade jurídica própria, pois são centros de competên-
cia ligados diretamente à entidade estatal a que pertencem 
(União, Estados, Municípios).
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QuestÃo 48
O atendimento telefônico é amplamente utilizado na relação 
cliente-organização e pode contribuir para aumentar os níveis de 
satisfação e alcançar melhores resultados. 

Sobre a postura profissional adequada ao atendimento telefôni-
co, é correto afirmar que 

a) a atitude de chamar o cliente pelo nome é vista de forma ne-
gativa e invasiva.

b) o uso de palavras rebuscadas e de termos técnicos é adequa-
do para demonstrar a qualidade e a superioridade do traba-
lho da organização. 

c) a capacidade de ouvir o cliente com atenção potencializa as 
chances de dar o encaminhamento correto à demanda apre-
sentada na ligação. 

d) a gentileza e a cordialidade constituem uma questão de estilo 
do profissional, pois o que importa mesmo no atendimento é 
a resolução do problema do cliente.

e) o ato de solicitar o número de telefone do cliente para retornar 
a ligação em momento posterior, caso a demanda não seja solu-
cionada de imediato, demonstra intimidade e desrespeito.
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QuestÃo 49
A atividade de protocolo em órgãos e entidades da Administra-
ção Pública Federal deve seguir uma série de orientações que ga-
rantam o bom funcionamento do setor. 

Sobre as orientações destinadas ao setor de protocolo nessas en-
tidades, é correto afirmar que 

a) a unidade de recebimento de documentos deve estar em local 
visível e próximo à entrada da Instituição, preferencialmente 
no andar térreo. 

b) o conteúdo dos documentos protocolados é de domínio pú-
blico, não cabendo, neste caso, qualquer política em relação 
ao sigilo das informações.

c) a elaboração de termos, carimbos e etiquetas é de responsa-
bilidade do setor de protocolo, que pode decidir internamen-
te quais informações julga necessário registrar. 

d) o arquivamento também é atividade integrante do setor de 
protocolo, assim como o desarquivamento e o empréstimo de 
documentos. 

e) as recomendações de sustentabilidade não se aplicam à ativi-
dade do protocolo, uma vez que é impossível fazer economias 
expressivas em um setor cuja atividade principal envolve do-
cumentação impressa. 
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QuestÃo 50

Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I- O processo chamado de globalização transformou o mundo 
num espaço interconectado. A sociedade tornou-se cada vez 
mais global e criou a demanda por uma administração de na-
tureza também global. 

PorQUE

II- A administração não é uma ciência estática, na medida em 
que mudanças nos vários tipos de ambiente – tecnológico, 
econômico, social e competitivo – demandam o desenvolvi-
mento de novas formas e técnicas de gestão.

Acerca das asserções, é correto afirmar que

a) a primeira é verdadeira, apenas. 

b) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira.

c) a segunda é verdadeira e justifica a primeira.

d) as duas são verdadeiras, mas não se relacionam.

e) as duas são verdadeiras, mas a relação entre elas é de oposição. 
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