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CRONOGRAMA PREVISTO

ATIVIDADE DATA LOCAL
Divulgação do gabarito - Prova Objetiva (PO) 20/03/2006 www.nce.ufrj.br/concursos

Posto de Atendimento
Interposição de recursos contra o gabarito (RG) da  PO 21 e 22/03/2006 www.nce.ufrj.br/concursos

Posto de Atendimento
Divulgação do resultado preliminar do julgamento do RG da PO 03/04/2006 www.nce.ufrj.br/concursos

Posto de Atendimento
Divulgação do resultado final da PO 03/04/2006 www.nce.ufrj.br/concursos

Posto de Atendimento
Divulgação da relação de candidatos que terão Títulos avaliados 03/04/2006 www.nce.ufrj.br/concursos

Posto de Atendimento

Demais atividades consultar cronograma de atividade no Manual do Candidato ou pelo site: www.nce.ufrj.br/concursos

INSTRUÇÕES GERAIS

• O candidato receberá do fiscal:
- Um caderno de questões contendo 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha para os cargos de nível Fundamental ou 40 (quarenta)

questões objetivas de múltipla escolha para os cargos dos níveis Médio e Superior;
- Um cartão de respostas personalizado para a  Prova Objetiva.
• É responsabilidade do candidato certificar-se que o nome do cargo/especialidade informado nesta  capa de prova corresponde ao

nome do cargo/especialidade informado em seu cartão de respostas.
• Ao ser autorizado o início da prova verifique, no caderno de questões, se a numeração das questões e a   paginação estão corretas.
• Se você precisar de algum esclarecimento solicite a presença do responsável pelo local.
• O tempo que você dispõe para fazer a  Prova Objetiva e a marcação do cartão de respostas é de 3 (três) horas.
• No ato da aplicação da prova haverá o procedimento da coleta da impressão digital de cada candidato. (Edital  01/2005 - Item 8.9, subitem a.)
• Somente depois de decorrida 1 (uma) hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu caderno de questões e seu cartão de respostas.

(Edital  01/2005 - Item 8.9, subitem c.)
• Ao candidato somente será permitido levar seu caderno de questões da Prova Objetiva ao final das provas, desde que permaneça em sala até

este momento. (Edital 01/2005 – item 8.9, subitem d.)
• NÃO será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no cartão de respostas. (Edital  01/2005 - Item 8.9, subitem e.)
• Após o término da sua prova entregue obrigatoriamente ao fiscal o cartão de respostas devidamente assinado.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas.
• Leia atentamente cada questão e assinale no cartão de respostas a alternativa que mais adequadamente a responde.
• O cartão de respostas NÃO pode  ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço

a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:

Atenção:
- Formas de marcação diferentes da que foi determinada implicarão a rejeição do cartão de respostas pela leitora ótica.
- A leitora ótica também NÃO registrará questões sem marcação, com marcação pouco nítida ou com mais de uma alternativa assinalada.

BOA SORTE  !!!
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO – A SAÚDE E O FUTURO
   Dráuzio Varella – Reflexões para o futuro

Ficaremos sobrecarregados, pagando caro pela
ignorância e irresponsabilidade do passado. Acharemos
inacreditável não havermos percebido em tempo, por exemplo,
que o vírus da Aids, presente na seringa usada pelo adolescente
da periferia para viajar ao paraíso por alguns instantes, infecta
as mocinhas da favela, os travestis da cadeia, as garotas da
boate, o meninão esperto, a menininha ingênua, o senhor
enrustido, a mãe de família e se espalha para a multidão de gente
pobre, sem instrução e higiene. Haverá milhões de pessoas com
Aids, dependendo de tratamentos caros e assistência
permanente. Seus sistemas imunológicos deprimidos se tornarão
presas fáceis aos bacilos da tuberculose, que, por via aérea, irão
parar nos pulmões dos que passarem por perto, fazendo ressurgir
a tuberculose epidêmica do tempo dos nossos avós. Sífilis,
hepatite B, herpes, papilomavírus e outras doenças sexualmente
transmissíveis atacarão os incautos e darão origem ao avesso
da revolução sexual entre os sensatos.

No caldo urbano da miséria/sujeira/ignorância
crescerão essas pragas modernas e outras imergirão inesperadas.
Estará claro, então, que o perigo será muito mais imprevisível do
que aquele representado pelas antigas endemias rurais: doença
de Chagas, malária, esquistossomose, passíveis de controle com
inseticidas, casas de tijolos, água limpa e farta.

Assustada, a sociedade brasileira tomará, enfim,
consciência do horror que será pôr filhos em um mundo tão
inóspito. Nessas condições é provável que se organize para
acabar com as causas dessas epidemias urbanas. Modernos
hospitais sem fins lucrativos, dirigidos por fundações privadas
e mantidos com o esforço e a vigilância das comunidades locais,
poderão democratizar o atendimento público. Eficientes
programas de prevenção, aplicados em parceria com instituições
internacionais, diminuirão o número de pessoas doentes.

Então virá a fase em que surgirão novos rebeldes
sonhadores, para enfrentar o desafio de estender a revolução
dos genes para melhorar a qualidade de vida dos que morarem
na periferia das grandes cidades ou na imensidão dos campos
brasileiros.

1 -  Como o texto tem um tom de profecia, a construção dessas
previsões se apóia fundamentalmente:

(A) no emprego do futuro do presente;
(B) na abordagem de temas ainda desconhecidos;
(C) na antevisão de um futuro sombrio;
(D) na condenação do atraso social e cultural;
(E) na utilização de expressões de dúvida.

2 -  “Ficaremos sobrecarregados...”; a utilização da pessoa nós
nesse segmento inicial do texto engloba:

(A) o autor e o leitor, apenas;
(B) o autor, o leitor e todos os demais brasileiros;
(C) os leitores em geral e o autor;
(D) os brasileiros em geral;
(E) o autor e a classe médica.

3 - “Ficaremos sobrecarregados, pagando caro pela ignorância...”;
a forma desenvolvida adequada da oração reduzida sublinhada é:

(A) enquanto pagamos caro pela ignorância;
(B) se pagarmos caro pela ignorância;
(C) quando pagarmos caro pela ignorância;
(D) e pagaremos caro pela ignorância;
(E) embora paguemos caro pela ignorância.

4 - “Acharemos inacreditável não havermos percebido em
tempo...”; a alternativa que mostra um emprego de tempos verbais
inadequado é:

(A) achamos / percebermos;
(B) achamos / termos percebido;
(C) achávamos / havermos percebido;
(D) acharíamos / termos percebido;
(E) acharemos / tivermos percebido.

5 -  O autor do texto fala de ignorância e da irresponsabilidade
passadas como motivo de males futuros. O item que se refere
mais à irresponsabilidade do que à ignorância é:

(A) “o vírus da Aids, presente na seringa usada pelo
adolescente da periferia para viajar ao paraíso por alguns
instantes, infecta as mocinhas da favela...”;

(B) “se espalha para a multidão de gente pobre, sem instrução
e sem higiene”;

(C) “Seus sistemas imunológicos deprimidos se tornarão presas
fáceis do bacilo da tuberculose...”;

(D) “outras doenças sexualmente transmissíveis atacarão os
incautos”;

(E) “fazendo ressurgir a tuberculose epidêmica do tempo de
nossos avós”.

6 - “darão origem ao avesso da revolução sexual entre os sensatos”;
o avesso da revolução sexual entre os sensatos significa:

(A) multiplicidade de parceiros;
(B) liberdade ampla de relações sexuais;
(C) evitarem-se relações de risco;
(D) abstinência sexual completa;
(E) preservação da virgindade até o casamento.

7 - “No caldo urbano da miséria/sujeira/ignorância”; neste
segmento, as barras inclinadas entre os vocábulos substituem,
respectivamente:

(A) vírgula / conjunção;
(B) vírgula / vírgula;
(C) conjunção / preposição;
(D) conjunção / conjunção;
(E) preposição / preposição.

8 -  “outras imergirão inesperadas”; nesse segmento, o vocábulo
imergirão não pode ser confundido com seu parônimo
emergirão, já que possuem sentido oposto. A alternativa a seguir
em que houve troca entre parônimos é:

(A) Há fragrante perigo de disseminação da Aids;
(B) Certas doenças oferecem perigo iminente;
(C) É necessário bom senso para a prevenção de doenças;
(D) O tráfico de drogas contribui para doenças transmissíveis;
(E) Numa seção daquela loja vendiam-se preservativos.
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9 - “Estará claro, então, que o perigo será muito mais
imprevisível...”; o vocábulo destacado tem valor semântico de:

(A) explicação;
(B) conclusão;
(C) tempo;
(D) condição;
(E) comparação.

10 -  O texto fala de epidemias e de endemias; a alternativa que
define endemia é:

(A) doença causada pela fragilidade do organismo;
(B) mal provocado por vírus desconhecido;
(C) doença que se alastra rapidamente por uma população;
(D) enfermidade provocada por mau uso de medicamentos;
(E) doença que se repete em população e/ou região específica.

11 -  “...usada pelo adolescente da periferia para viajar ao paraíso
por alguns instantes”; a alternativa abaixo em que a utilização
de um desses vocábulos apresenta o mesmo valor semântico
presente nesse segmento destacado do texto é:

(A) “se espalha para a multidão de gente pobre”;
(B) “o bacilo da tuberculose, que, por via aérea...”;
(C) “irá parar nos pulmões dos que passarem por perto”;
(D) “é provável que se organize para acabar com as causas”;
(E) “dirigidos por fundações privadas”.

12 - A alternativa em que a preposição destacada tem valor
semântico de meio é:

(A) “para acabar com as causas dessas epidemias”;
(B) “aplicados em parceria com instituições internacionais”;
(C) “passíveis de controle com inseticidas”;
(D) “mantidos com o esforço e a vigilância das comunidades

locais”;
(E) Haverá milhões de pessoas com Aids”.

13 - “Haverá milhões de pessoas com Aids”; a alternativa abaixo
em que a substituição da forma do verbo haver está
gramaticalmente INCORRETA é:

(A) deverá haver;
(B) poderá haver;
(C) poderá existir;
(D) existirão;
(E) deverão existir.

14 - A alternativa abaixo em que o substantivo NÃO é
acompanhado por um vocábulo  ou locução de valor adjetivo é:

(A) mocinhas da favela;
(B) travestis na cadeia;
(C) garotas da boate;
(D) meninão esperto;
(E) menininha ingênua.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15 - Macroambiente é um amplo sistema que envolve as
organizações. São fatores que compõem o macroambiente, EXCETO:

(A) científicos e tecnológicos;
(B) políticos;
(C) consumidores;
(D) econômicos;
(E) institucionais.

16 - Segundo Maslow, há uma tendência, na maioria das pessoas,
no sentido de procurar satisfazer, primeiro, as necessidades:

(A) de estima;
(B) de segurança;
(C) sociais;
(D) de auto-realização;
(E) fisiológicas.

17 - Uma vez definido e explicitado o objetivo real da organização,
deve-se procurar identificar quais as atividades que aí são
realizadas. Assinale a alternativa a seguir que, mais
provavelmente, corresponde a uma atividade de Finanças:

(A) operações de recebimentos e pagamentos;
(B) documentação de sistemas;
(C) negociações coletivas com sindicatos;
(D) planejamento e controle orçamentário;
(E) planejamento e controle físico e financeiro dos  estoques.

18 - A ênfase da Escola de Administração Científica é:

(A) na estrutura;
(B) nas pessoas;
(C) no ambiente;
(D) nas tarefas;
(E) na tecnologia.

19 - As atividades gerenciais, segundo Fayol, são:

(A) planejar, organizar, liderar, aferir resultados, controlar;
(B) planejar, organizar, prover recursos humanos, dirigir,

coordenar, informar, estimar recursos;
(C) planejar, organizar, comandar, coordenar, controlar;
(D) planejar, organizar, prover recursos humanos, dirigir, controlar;
(E) planejar, organizar, prover recursos humanos, dirigir,

controlar, descentralizar, aferir resultados.

20 - Observe as afirmativas a seguir, em relação ao conceito de
Produtividade:

I – é a relação entre o que foi obtido e um dos recursos usados
para obtê-lo.

II – é a relação output/input.
III – é a relação entre os insumos aplicados no processo e os

resultados.

(A) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(B) apenas a afirmativa II está correta;
(C) apenas a afirmativa III está correta;
(D) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
(E) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
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21 - Observe as afirmativas a seguir, em relação a situações
especiais em que pode ser conveniente centralizar:

I – facilitar a liderança pessoal.
II – lidar com emergências.
III – aumentar a integração.
IV. – otimizar recursos escassos.

(A) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(B) apenas as afirmativas II e IV estão corretas;
(C) apenas as afirmativas III e IV estão corretas;
(D) apenas a afirmativas I e III estão corretas;
(E) todas as afirmativas estão corretas.

22 - Estruturas funcionais são as estruturas de organização
departamentalizadas pelo critério funcional no primeiro nível. A
estrutura funcional facilita:

I   – a especialização profissional.
II  – a estreiteza de visão.
III – a coordenação dentro da função.

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas a afirmativa II está correta;
(C) as afirmativas I e II estão corretas;
(D) as afirmativas I e III estão corretas;
(E) as afirmativas II e III estão corretas.

23 - Estrutura matricial é uma estrutura de organização na qual
existem dois tipos de órgãos: os órgãos principais de trabalho,
que têm vida limitada à duração do projeto, e os órgãos de apoio
funcional, que são permanentes. A estrutura matricial deve ser
usada em projetos:

I  –de magnitude, como a compra de uma empresa.
II  –rotineiros, do dia a dia da empresa.
III –interdisciplinares como a construção de prédios.

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas a afirmativa II está correta;
(C) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
(D) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(E) apenas as afirmativas II e III estão corretas;

24 - São princípios de Deming, EXCETO:

(A) comparar os resultados reais com as metas;
(B) estabelecer  a constância de propósitos para a melhora de
produtos ou serviços;
(C) não depender só da inspeção para atingir a qualidade;
(D) instituir forte programa de educação e auto-aprimoramento;
(E) eliminar o medo.

25 - São princípios da gestão da qualidade total, EXCETO:

(A) a qualidade é responsabilidade do órgão de qualidade da
empresa;

(B) o cliente como prioridade absoluta;
(C) priorização da qualidade;
(D) todas as pessoas são responsáveis pela qualidade;
(E) melhoria contínua e sem fim;

26 -  ISO 9000 e ISO 14000 são certificados fornecidos no Brasil
pelo Inmetro, como órgão certificador oficial, credenciado pela
ISO, que atesta que um produto possui consistentemente padrões
de qualidade reconhecidos em termos internacionais. São
objetivos das normas ISO:

I   – reduzir custos pela padronização.
II – melhorar a qualidade, por meio de padrões aceitáveis.
III – conter a comercialização dos produtos, por meio da garantia
de qualidade.

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas a afirmativa II está correta;
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(D) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
(E) apenas as afirmativas II e III estão corretas.

27 - Estão relacionados ao conceito de Downsizing, EXCETO:

(A) é uma redução no tamanho da empresa, especialmente no
número de empregados;

(B) pode ser conseqüência da reengenharia;
(C) seu foco é a reformulação do processo;
(D) a redução de pessoal e de níveis é o próprio objetivo, não

havendo, em alguns casos, reformulação de processos;
(E) pode ser conseqüência de um esforço de desburocratização.

28 - Estão relacionados ao conceito de Reengenharia, EXCETO:

(A) é o repensar fundamental;
(B) a redução de pessoal e de níveis é o próprio objetivo, não

havendo, em alguns casos, reformulação de processos;
(C) visa alcançar melhorias drásticas;
(D) é a reestruturação radical dos processos;
(E) é o repensar da empresa a partir do zero.

29 - São vantagens da Terceirização, EXCETO:

(A) diminuição dos riscos, com a redução dos custos fixos;
(B) redução do pessoal da empresa e, em conseqüência, os

custos trabalhistas e previdenciários, bem como os
benefícios voluntários;

(C) permitir um “enxugamento” na estrutura da empresa;
(D) concentração de todos os esforços na especialidade da

empresa;
(E) perdas de receita de algumas sobras e sucatas do processo

produtivo.

30 - As alternativas que se seguem mostram atividades inerentes
ao setor de registro de pessoal das empresas, EXCETO:

(A) um vínculo contratual que garanta um relação duradoura
entre as partes (empresa e empregado);

(B) treinamento do pessoal;
(C) apontamento e registro de faltas;
(D) anotações de atrasos e de freqüência;
(E) confecção de folha de pagamento do pessoal próprio e

sub-contratado.
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31 - O recrutamento interno exige o conhecimento prévio de uma
série de dados e informações. São informações necessárias ao
recrutamento interno:

I – resultados obtidos pelo candidato nos testes de seleção a
que se submeteu ao ingressar na organização.
II – resultado das avaliações de desempenho do candidato.
III – resultado dos programas de treinamento/desenvolvimento
de que participou o candidato.

(A) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(B) todas as afirmativas estão corretas;
(C) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
(D) apenas a afirmativas I e III estão corretas;
(E) apenas a afirmativa I está correta.

32 - O planejamento estratégico refere-se ao planejamento
sistêmico das metas de longo prazo e dos meios disponíveis
para alcançá-las. As alternativas que se seguem estão diretamente
relacionadas ao Plano Estratégico, EXCETO:

(A) visa a eficácia;
(B) visa a eficiência;
(C) tende a ser de longo prazo;
(D) visa a resultados finais válidos;
(E) abrange o ambiente externo.

33 - Considerando-se a série de números a seguir: 3, 6, 6, 9, 14,
16. Em relação a certas medidas centrais e de dispersão é correto
afirmar que:

(A) a média aritmética é 8, a amplitude total é 13 e a moda é 6;
(B) a média aritmética é 9 e a amplitude total é 19 e a moda é 7,5;
(C) a média aritmética é 9 e a amplitude total é 19;
(D) a média aritmética é 6 e a mediana é 7,5;
(E) a média aritmética é 9 e a amplitude total é 13.

34 -  Observe as afirmativas a seguir:

I – patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações.
II – os bens se dividem em tangíveis e intangíveis.
III – as receitas aumentam o patrimônio líquido e as despesas o

diminuem.
IV – patrimônio é um conjunto de bens e direitos.

(A) apenas a afirmativa I  é incorreta;
(B) apenas a afirmativa II é incorreta;
(C) apenas a afirmativa III  é incorreta;
(D) apenas a afirmativa IV  é incorreta;
(E) todas as afirmativas são incorretas.

35 -  Dentro da estrutura da atividade financeira de uma empresa,
observa-se a Tesouraria. São atividades financeiras conduzidas,
geralmente, pelo Tesoureiro, EXCETO:

(A) administração de caixa;
(B) elaboração de planos e decisões sobre investimento de

capital;
(C) contabilidade financeira;
(D) administração das atividades de crédito;
(E) administração da carteira de investimentos.

36 - A Controladoria é fundamental na estrutura da atividade
financeira de uma empresa. São listadas atividades contábeis
conduzidas, geralmente, pelo Controller, EXCETO:

(A) administração de caixa;
(B) atividades contábeis relacionadas com impostos;
(C) processamento de dados;
(D) contabilidade de custos;
(E) contabilidade financeira.

37 - Segundo a Lei 8.666 de 1993, a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação
preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de
qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto é:

(A) tomada de preços;
(B) concorrência;
(C) convite;
(D) leilão;
(E) concurso.

38 - Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica
de direito privado, com patrimônio próprio e capital
exclusivamente governamental, criação autorizada por lei, para
exploração de atividade econômica ou industrial, que o governo
seja levado a exercer por força de contingência ou conveniência
administrativa. As alternativas que se seguem são exemplos de
empresas públicas a nível de União, EXCETO:

(A) rede ferroviária federal;
(B) casa da moeda do Brasil;
(C) caixa econômica federal;
(D) empresa brasileira de correios e telégrafos;
(E) caixa econômica estadual.

39 - Observe as afirmativas a seguir, em relação aos regimes
contábeis adotados na administração pública.

I – regime de caixa é aquele em que, como norma geral, a receita
é reconhecida no período em que é arrecadada e a despesa
paga nesse mesmo período.

II – regime de competência é aquele em que, as receitas e as
despesas são atribuídas aos exercícios de acordo com a real
incorrência, isto é, de acordo com a data do fato gerador, e
não quando são recebidos ou pagos em dinheiro.

III – No Brasil a administração pública deve adotar o regime
contábil de escrituração Mista, ou seja, o regime de caixa
para a arrecadação das receitas e o regime de competência
para a realização das despesas.

(A) apenas a afirmativa I  é correta;
(B) apenas a afirmativa II é correta;
(C) apenas a afirmativa III  é correta;
(D) todas as afirmativas são corretas;
(E) apenas as afirmativas I e II são corretas.

40 - As alternativas a seguir mostram os principais métodos de
recrutamento externo de pessoal, EXCETO:

(A) anúncios na mídia;
(B) informações em quadro de avisos;
(C) transferência de pessoal;
(D) indicações de empregados;
(E) agências de emprego.




