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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo para responder às questões de 01 a 05.

A QUEM TIVER CARRO
O carro começou a ratear. Levei-o ao Pepe, ali na

oficina da rua Francisco Otaviano:
― Pepe, o carro está rateando.
― Entupimento na tubulação. Só pode ser.
Deixei o carro lá. À tarde, fui buscar.
― Eu não dizia? Defeito na bomba de gasolina.
― Você dizia entupimento na tubulação.
― Botei um diafragma novo, mudei as válvulas.
Estendeu-me a conta: de meter medo. Mas paguei.
― Pode ir sem susto, que agora está o fino.
Nem bem chegara a Tribobó, o carro engasgou, tos-

siu e morreu. Sorte a minha: mesmo em frente ao letrei-
ro de “Gastão, o eletricista” [...]

―  Que diafragma coisa nenhuma, quem lhe disse
isso? O senhor mexeu na bomba à toa: é o dínamo que
está esquentando.

Molhou uma flanela e envolveu o dínamo carinhosa-
mente, como a uma criança.

― Se tornar a falhar é só molhar o bichinho. Vai por
mim, que aqui no Tribobó quem entende disso sou eu.

Nem no Tribobó: o carro não pegava de jeito ne-
nhum.

― Então esse dínamo já deu o prego, tem de trocar
por outro. Não pega de jeito nenhum.

Para desmenti-lo,  o motor subitamente começou a
funcionar.

― Vai morrer de novo ― augurou ele, e voltou a ani-
nhar-se no seu caminhão.

Resolvi regressar a Niterói. À entrada da cidade, a
profecia do capadócio se realizou: morreu de novo. Um
chofer de caminhão me recomendou o mecânico Mundial,
especialista em carburadores. Fui até ele e em pouco vol-
tava seguido do Mundial, um velho compenetrado arras-
tando a perna e as ideias:

― Pelo jeito, é o carburador.
Olhou o interior do carro, deu uma risadinha irônica:
― É lógico que não pega! O dínamo está molhado!
Enxugou o dínamo com uma estopa: o carro pegou.
― Eu, se fosse o senhor, mandava fazer uma limpe-

za nesse carburador ― insistiu ainda: ― Vamos até lá na
oficina.

Preferi ir embora. Perguntei quanto era.
― O senhor paga quanto quiser.
Já que eu insistia, houve por bem cobrar-me quanto

ele quis.
Cheguei ao Rio e fui direto ao Haroldo, no Leblon,

que me haviam dito ser um monstro no assunto:
―  Carburador? ―  e o Haroldo não quis saber de

conversa: ― Isso é o platinado, vai por mim.
Cutucou  o  platinado  com  um  ferrinho.  Fui-me

embora e o carro continuava se arrastando.
― O platinado está bom ― me disse o Lourival, lá

da Gávea: ― Mas alguém andou mexendo aqui, o con-
densador não dá mais nada. O senhor tem de mudar o
condensador.

Mudou  o  condensador  e  disse  que  não  cobrava
nada pelo serviço. Só pelo condensador.

No dia seguinte, o carro se recusou a sair da gara-
gem.

― Não é o diafragma, não é o carburador, não é o dí-
namo, não é o platinado, não é o condensador ― queixei-me,
deitando erudição na roda de amigos. Todos procuravam

confortar-me:
― Então só pode ser a distribuição. O meu estava

assim.
― Você já examinou a entrada de ar?
― Para mim, você está com vela suja.
E recomendavam mecânicos de sua preferência.

[...]
Não procurei o Urubu, nem o Borracha, nem o Zé

Pára-Lama, nem o Caolho dos Arcos, nem o Manquitola
do Rio Comprido, nem o Manivela de Voluntários, nem o
Belzebu dos Infernos: esqueci o automóvel e fui dormir.
Pela minha imaginação desfilava um lúgubre cortejo de ti-
pos grotescos […]. Toda essa fauna de mecânicos impro-
visados que  já  tive  de  enfrentar,  cuja  perícia  obedece
apenas à  instigação da curiosidade ou à inspiração do
palpite, que é a mais brasileira das instituições.

Mas pela manhã me lembrei  de um curso que se
anuncia  aconselhando:  “Aprenda a sujar  as  mãos para
não limpar o bolso”. Resolvi candidatar-me ― e quem ti-
ver ouvidos para ouvir, ouça, quem tiver carro para guiar,
entenda. Fui à garagem, abri o capô, e fiquei a olhar in-
tensamente o motor do carro, fria e silenciosa esfinge que
me desafiava com seu mistério: decifra-me, ou devoro-
te. Havia um fio solto, coloquei-o no lugar que me pare-
ceu adequado. Mas não podia ser tão simples.

Era. Desde então, o carro passou a funcionar perfei-
tamente.

SABINO, Fernando. A quem tiver carro. In:  Elenco de cronistas moder-
nos. 23. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2007. p. 90-93.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Um aspecto temático contido no texto baseia-se na afirma-
ção de que

(A) o palpite dos amigos ameniza a angústia de quem
tem problemas com carro.

(B) a intervenção de especialistas contribui para prevenir
um problema potencial.

(C) o entendimento de mecânica  por  quem tem carros
evita atribulações.

(D) a qualidade do produto está ligada à sua marca e ao
seu modelo.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No título “A quem tiver carro” está implícita a ideia de que
o texto apresenta-se aos proprietários de veículo como

(A) um pedido autoritário.

(B) um conselho irônico.

(C) uma ordem despretensiosa.

(D) uma promessa persuasiva.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No trecho “― Vamos até lá na oficina”, as palavras em ne-
grito indicam

(A) intensificação de tempo.

(B) despedida cortês.

(C) generalização de percurso.

(D) delimitação espacial.
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▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No trecho “Mas pela manhã me lembrei de um curso que
se anuncia aconselhando: ‘Aprenda a sujar as mãos para
não limpar o bolso’”,  quanto à composição e ao gênero
textual, a frase entre aspas constitui

(A) uma manchete, por formar uma estruturação sintática.

(B) um slogan, por conter o anúncio de um curso.

(C) um ditado, por ser uma expressão cristalizada.

(D) uma piada, por conter ambiguidade de linguagem.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Qual das paráfrases mais se aproxima do sentido da frase
“Aprenda a sujar as mãos para não limpar o bolso”, consi-
derando-se todo o texto?

(A) Suborne os mecânicos para que eles não trabalhem
mal.

(B) Acabe com os mecânicos para que eles não desrespei-
tem o cliente.

(C) Entenda a teoria mecânica de carro para não restrin-
gir seu campo de conhecimento.

(D) Conserte você mesmo o seu carro para não ser explo-
rado por mecânico.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Leia o texto abaixo para responder às questões de  06 a
09.

Por caminhos errados
A crescente expansão dos centros urbanos traz o au-

mento expressivo de uma demanda necessitada por transpor-
te coletivo. Com a amplitude do perímetro urbano, em determi-
nadas regiões, os sistemas de ônibus não comportam mais
veículos caracterizados pela simplicidade e por um reduzido
tamanho. Com isso, no final da década de 1970, surgiram os
primeiros veículos articulados como projetos destinados a su-
prir  essa  carência  e  atender  ao  aumento  da  capacidade.
Anos mais tarde, uma alternativa foi criada no Brasil para ele-
var ainda mais sua potencialidade. Tratava-se do ônibus biar-
ticulado.

No entanto, se esses veículos são reconhecidos como
vantajosos em relação ao aumento no número de passagei-
ros que eles conseguem transportar e pela condição de po-
der substituir até três ônibus com consequências positivas ao
meio ambiente, em muitos casos, eles não são  operados de
maneira eficaz, o que compromete a sua essência, que é
apresentar benefícios em toda a cadeia transportadora.

Ônibus articulados (18 m de comprimento) e biarticula-
dos (até 27 m) tiveram seus embriões em Curitiba,  cidade
exemplo na implantação de BRT. Logo ganharam ruas e ave-
nidas  de  outras  cidades  brasileiras  e  pela  América  Latina.
Mas o que foi fixado como uma opção bem-vinda no conceito
de corredores estruturais, não está sendo seguido de modo
satisfatório pela maioria das vias urbanas no Brasil.

Para exemplificar, a capital paulista tem uma das maio-
res frotas do mundo composta por essas versões de ônibus
(101 biarticulados e outros tantos articulados), sendo operada
em quase todas as regiões da cidade. Entretanto, a falta de
planejamento faz com que os grandes ônibus rodem em sin-
tonia com outros modais (separados apenas por faixas pinta-
das  no  pavimento  ou  então  em ruas  e  avenidas  comuns,
como a Marginal do Rio Pinheiros), havendo uma concorrên-
cia desestimulante, quando o correto é existirem vias exclusi-
vas e tecnologia que privilegiem o fluxo de veículos, como o

acionamento de semáforos via sistema inteligente, garantindo
vantagem nos cruzamentos, para que sua produtividade seja
a principal atração dentro dos sistemas de transportes. “A uti-
lização mais adequada para ônibus articulados e biarticula-
dos é em trajetos retilíneos, como nos corredores exclusivos.
Sua  operação  em  sistemas  viários  de  menor  capacidade,
como em vias coletoras e locais com itinerários sinuosos, não
é congruente pelo seu porte e demais características físicas”,
diz João Cucci Neto, professor de engenharia de tráfego e
transporte urbano da Faculdade Mackenzie de São Paulo.

FERRO, Antônio. Por caminhos errados. Transporte Mundial. São Paulo:
Prol, n. 80, fev. 2010. p. 66.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A organização estrutural do primeiro período do texto con-
duz à interpretação de que o aumento da demanda por
transporte coletivo é

(A) resultado da  simplicidade dos veículos  usados nos
anos setenta.

(B) exemplo de investimento em projetos destinados ao
transporte coletivo.

(C) consequência  da  crescente  expansão  dos  grandes
centros urbanos.

(D) mecanismo de camuflagem dos problemas das cida-
des com o tráfego.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No segundo parágrafo do texto, há um contraponto entre
as vantagens e uma desvantagem dos ônibus biarticula-
dos. Esse contraponto é feito por meio do seguinte conec-
tor:

(A) “em muitos casos”.

(B) “no entanto”.

(C) “em relação ao”.

(D) “e pela”.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
De acordo com o texto,  a essência dos ônibus biarticula-
dos está em

(A) substituir até três ônibus comuns.

(B) carregar um número maior de passageiros.

(C) beneficiar toda a cadeia transportadora.

(D) impactar positivamente o meio ambiente.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Considerando o contexto e o tema do texto, a sigla BRT,
no terceiro parágrafo, constitui

(A) termo técnico referente a serviço de transporte mais
rápido de ônibus em centros urbanos.

(B) modo de funcionamento do trânsito nos grandes cen-
tros urbanos brasileiros.

(C) forma de operação do tráfego em vias urbanas movi-
mentadas.

(D) proposta do Brasil para criação de corredores estrutu-
rais nas vias urbanas.
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Leia o texto a seguir para responder às questões de 10 a
14.

Advogado australiano patenteia invenção da roda

A roda foi uma das principais descobertas do homem há
milhares de anos e é considerada uma das principais fer-
ramentas de transporte, desde aqueles remotos tempos.
Ainda assim, o advogado australiano John Keogh  regis-
trou a patente como se a invenção fosse de sua autoria
e propriedade, segundo informa a Agência Estado.

O advogado disse que sua intenção é provar que o novo
sistema de patentes em seu país tem falhas e que os pe-
didos não passam por critérios sérios de avaliação.
Disponível em: <http://www.humornaciencia.com.br/tecnologia/livro.html>.
Acesso em: 9 mar. 2010. (Adaptado).

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Como recurso argumentativo, o primeiro período do texto
tem a função de

(A) fazer uma retrospectiva histórica da roda.

(B) evidenciar a principal função da roda.

(C) mostrar o absurdo de o advogado patentear a roda.

(D) exaltar a capacidade humana de inventar.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No texto,  o  conector  “Ainda  assim”  (primeiro  parágrafo)
constitui um mecanismo de coesão textual que expressa a
ideia de

(A) conclusão

(B) concessão

(C) confirmação

(D) temporalização

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A exposição dos motivos que levaram o advogado a pedir
a patente da invenção da roda, no último parágrafo,

(A) apresenta uma incoerência no texto.

(B) imprime uma linguagem técnica ao texto.

(C) contrapõe a ironia ao caráter jurídico do texto.

(D) quebra a expectativa do leitor do texto.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O pronome “sua”, presente no segundo parágrafo do texto,
tem como referente

(A) “sistema”

(B) “intenção”

(C) “advogado”

(D) “avaliação”

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Considerando a intenção exposta pelo advogado australia-
no, pode-se deduzir que a sua ação resulta em

(A) desmoralização do sistema de patentes da Austrália.

(B) apropriação e autoria real da invenção da roda.

(C) mudança nos critérios de avaliação de patentes.

(D) denúncia do sistema jurídico penal da Austrália.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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MATEMÁTICA

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Uma vendedora de bombom dispõe diariamente de 100 uni-
dades, ao preço de R$ 1,00 a unidade. Para vender todos
os 100, faz promoção de três bombons por R$ 2,00. Se V
representa o número de unidades vendidas fora da promo-
ção e A, o número de unidades vendidas na promoção,
então a expressão que representa o montante obtido com
as vendas em um dia é:

(A) A/3+3V

(B) A/3+2V

(C) 3A+2V/3

(D) 2A/3+V

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Numa fiscalização noturna, 1/3 dos motoristas que sopra-
ram o bafômetro foram multados por ter ingerido álcool. 2/5
dos motoristas parados negaram-se a soprar o bafômetro
e também foram multados. Os motoristas fiscalizados que
não foram multados representam, do total de fiscalizados,

(A) 1/3

(B) 2/3

(C) 1/5

(D) 2/5

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Um motociclista em uma determinada viagem, de posse
de um GPS, anotou pontos que depois foram transferidos
para um plano cartesiano, com as distâncias em km. Os
pontos anotados corresponderam a: A(0,0); B(0,8) e C(6,8).
Se o motorista saiu do ponto A e chegou ao ponto C, qual
a distância entre o ponto de saída e o ponto de chegada?

(A)   6 km

(B)   8 km

(C) 10 km

(D) 12 km

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A frota de automóveis em Goiânia cresce a uma taxa de
10% ao ano. Se em dezembro de 2006, o número de veí-
culos na capital era 732.450, ao final de 2010 este número
deverá ser de:

(A)    842.890

(B)    942.760

(C) 1.000.460

(D) 1.072.380

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Um sinal de trânsito fica verde por 30 segundos e verme-
lho por 20. Num intervalo de 30 minutos, o sinal ficará ver-
melho por

(A) 10 minutos.

(B) 12 minutos.

(C) 15 minutos.

(D) 18 minutos.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A tabela abaixo mostra o número de acidentes com víti-
mas ocorridos em Goiânia no ano de 2006.

Cidade Ac. c/ vítimas Ac. c/ vítimas/1000 veículos
Goiânia 12166 16,61

Fonte: DETRAN-GO

De acordo com as informações da tabela, o número de veí-
culos existentes em Goiânia no ano de 2006 era, aproxi-
madamente,

(A) 202.077

(B) 542.735

(C) 732.450

(D) 852.987

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Numa determinada cidade, as placas dos veículos devem
ter três letras e quatro algarismos, começando com KB e
terminando com 98, da seguinte forma:
KB__   __ __ 98

O número de placas diferentes que poderá existir nesta ci-
dade será de:

(A) 2.340

(B) 2.600

(C) 3.540

(D) 3.600

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Em uma prova, 1/6 dos alunos tirou nota 2,0; metade tirou
4,0; um quarto, 6,0 e o restante, 8,0.

A média das notas, nessa prova, foi:

(A) 3,0

(B) 3,5

(C) 4,0

(D) 4,5
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INFORMÁTICA

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O sistema de arquivos do sistema operacional Linux está
organizado a partir do diretório chamado raiz, representado
por uma barra (/). No diretório raiz, estão todos os outros
diretórios, arquivos, configurações de usuários, aplicativos
e dispositivos de  hardware.  O diretório que armazena a
configuração do sistema da máquina local é o

(A) /etc

(B) /bin

(C) /dev 

(D) /boot

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A opção “Desativar Atualizações Automáticas.” pode estar
habilitada no Microsoft® Windows XP. Para mudar essa
opção e proteger o microcomputador, o usuário poderá cli-
car diretamente no ícone “Atualizações Automáticas”, dis-
ponível no

(A) BDE Administrador

(B) Controle de chamadas

(C) JInitiator

(D) Painel de controle

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Considere as figuras a seguir.

No BrOffice.org Calc 3.1.0, como são conhecidas as bar-
ras de ferramentas apresentadas?

(A) Controles de formulários e Figura

(B) Controles de formulários e Objeto OLE

(C) Desenho e Figura

(D) Desenho e Objeto OLE

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Para inserir uma tabela no aplicativo Writer do BrOffice.org
3.1.0 no texto, deve-se realizar a sequência de comandos:

(A) Menu Inserir / Inserir tabela

(B) Menu Formatar / Inserir tabela

(C) Menu Tabela / Inserir tabela

(D) Menu Ferramentas / Inserir tabela

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Na régua do Microsoft® Office Word 2003, no canto es-
querdo, há um botão para definir o alinhamento das mar-
cas de tabulação. Se o texto é estendido para a direita da
tabulação,  então  qual  botão  é  responsável  pelo  alinha-
mento à esquerda?

(A) (C)

(B) (D)

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Analise a figura a seguir.

Quais fórmulas devem ser utilizadas no aplicativo  Micro-
soft® Office Excel 2003 para  determinar, respectivamente, o
maior e o menor valor do salário de uma lista de funcionários?
(A) MÁX (B3:B7) e MÍN (B3:B7)
(B) MÁXIMO (B3:B7) e MÍNIMO (B3:B7)
(C) MAIOR (B3:B7) e MENOR (B3:B7)
(D) MAI (B3:B7) e MEN (B3:B7)

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Um mecanismo de busca na internet é uma ferramenta que
ajuda o usuário a resolver uma dúvida, ou procurar por de-
terminadas informações ou simplesmente saber mais so-
bre um assunto específico.  São exemplos de mecanismos
de busca na internet, Google e

(A) Mozilla Thunderbird (C)   Gmail

(B) Hotmail (D)   Bing

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Um usuário especificou um monitor de vídeo de microcompu-
tador com um formato de tela do tipo widescreen e um su-
porte de cores de 16 bits. Nesse caso, o usuário especifi-
cou uma proporção de tela e uma qualidade da cor (máxi-
ma), dadas, respectivamente, por:

(A) 4:3 e 128 cores

(B) 4:3 e 256 cores

(C) 16:9 e 65.536 cores

(D) 16:9 e 16.777.216 cores
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A administração é uma atividade importante em qualquer
escala de combinação de recursos e de intenção de reali-
zar  objetivos.  Quando um vendedor  elabora sua própria
rota de visitas, está planejando; quando faz um relatório
de visitas ou uma prestação de contas, está preparando
uma informação de controle. Então, administrar é um pro-
cesso de
(A) planejar, organizar, dirigir e controlar a aplicação de

recursos visando ao alcance de objetivos.
(B) mobilizar  e  acionar  os  recursos,  especialmente  hu-

manos,  para  realizar  as  atividades  que  conduzirão
aos objetivos.

(C) assegurar  a realização dos objetivos e identificar  a
necessidade de modificá-los.

(D) definir o trabalho a ser realizado e as responsabilida-
des pela  execução,  a  fim de alcançar  determinado
objetivo.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
De acordo com Chiavenato (2000), o conjunto de tomada
deliberada e sistemática de decisões envolvendo empre-
endimentos que afetam ou deveriam afetar toda a empre-
sa, por longos períodos de tempo, denomina-se planeja-
mento

(A) estratégico

(B) tático

(C) operacional

(D) gerencial

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Maximiano (2000) afirma que os gerentes de qualquer
organização  podem  ser  agrupados  em  três  categorias
principais, a saber:
(A) planejamento, organização e controle das atividades

de apoio.
(B) níveis viabilizador, controlador e realizador de objetivos.
(C) alta administração, média gerência e supervisão de

primeira linha.
(D) níveis operacional, matricial e funcional das linhas.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Conforme Chiavenato,  a teoria da motivação desenvolvida
por Abraham Maslow afirma que as necessidades huma-
nas estão organizadas em uma hierarquia de necessida-
des, formando uma espécie de pirâmide. Segundo Mas-
low, partindo da base da pirâmide, em sentido ascendente,
a ordem dessas necessidades para atendimento das rei-
vindicações humanas é a seguinte:

(A) sociais, de segurança, fisiológicas, de estima e de au-
torrealização.

(B) fisiológicas, sociais, de segurança, de autorrealização
e de estima.

(C) fisiológicas, de segurança, sociais, de estima e de au-
torrealização.

(D) de segurança, de estima, fisiológicas, de autorrealiza-
ção e sociais.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Segundo Shermerhron, a organização é o processo de dis-
por pessoas e outros recursos para realizar tarefas a servi-
ço de um propósito comum, envolvendo a divisão do traba-
lho a ser feito e a coordenação dos resultados. O sistema
de comunicação e autoridade que interliga as várias partes
de uma organização denomina-se

(A) empowerment

(B) descentralização

(C) centralização

(D) estrutura

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O diretor de recursos humanos da CMTC disse em reunião
que “Me agrada muito a ideia de permitir que o gerente de
fiscalização estabeleça suas metas de produção mediante
entendimentos diretos com o encarregado de cada setor”.
Nesse caso, pode-se concluir que esse diretor é favorável à

(A) descentralização

(B) centralização

(C) normatização

(D) burocratização

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Um dos pontos importantes na organização das empresas
é a  centralização  ou  descentralização da autoridade,  ou
seja, refere-se à localização e distribuição da autoridade
para tomar decisões. Na centralização, segundo Chiave-
nato, todas as decisões devem ser levadas à hierarquia
acima para a cúpula aprovar ou decidir. A literatura sobre o
assunto  aponta vantagens e  desvantagens da  centraliza-
ção e  da descentralização.  Considera-se uma  vantagem
da centralização:

(A) as  decisões  são  tomadas  mais  rapidamente  pelos
próprios executores.

(B) as  decisões  são  tomadas  por  administradores  que
têm uma visão global da empresa.

(C) as decisões proporcionam um bom desenvolvimento
dos administradores de nível intermediário.

(D) os tomadores de decisão são os que têm mais infor-
mações sobre a situação.
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▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No que toca à direção das empresas, Rensis Likert, citado
por Chiavenato, aponta quatro sistemas de administração,
variando de acordo com as condições internas e externas
da empresa. Esses sistemas se classificam em autoritário
coercitivo, autoritário benevolente, consultivo e participativo,
com influência no processo decisorial, no sistema de comu-
nicações, no relacionamento interpessoal e no sistema de
recompensas e punições  adotado pela empresa. O siste-
ma  de  comunicações  que  prevê  comunicações  verbais
descendentes  (mais  voltadas  para  orientação  ampla  do
que para ordens específicas) e ascendentes, bem como co-
municações laterais entre os pares, se enquadra no sistema 

(A) participativo.

(B) autoritário benevolente.

(C) consultivo.

(D) autoritário coercitivo.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O número de subordinados que um gerente pode supervi-
sionar com eficácia denomina-se:
(A) amplitude de trabalho.
(B) divisão do trabalho.
(C) unidade de comando.
(D) amplitude de controle.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Na definição de Shermerhorn, o controle, como função
administrativa, é o processo de monitorar o desempenho e
tomar providências para assegurar os resultados deseja-
dos, garantindo que o desempenho atual atenda ou ultra-
passe os objetivos. Assim sendo, o primeiro passo no pro-
cesso de controle é

(A) estabelecer objetivos e padrões.

(B) medir o desempenho real.

(C) comparar os resultados com objetivos e padrões.

(D) tomar as providências necessárias.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O controle administrativo é um esforço sistemático de se
estabelecer  padrões  de  desempenho  com  objetivos  de
planejar,  projetar  sistemas de  feedback de informações,
comparar o desempenho efetivo com estes padrões pre-
determinados considerar se existem desvios e mediar sua
importância e tomar qualquer medida necessária para ga-
rantir que todos os recursos estejam sendo usados de ma-
neira mais eficaz e eficiente possível para a consecução
dos objetivos empresariais. Com base nestas afirmações,
o controle nas empresas é

(A) representado pela organização linha-staff.

(B) realizado em todos os níveis da organização.

(C) representado pela organização divisional.

(D) analisado através da visão institucional.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
De acordo com a Lei n. 8.159, de 8 de janeiro de 1991, os
arquivos públicos são os conjuntos de documentos produ-
zidos e recebidos, no exercício de suas atividades, por ór-
gãos públicos de âmbito federal, estadual, do Distrito Fe-
deral e municipal, em decorrência de suas funções admi-
nistrativas,  legislativas  e  judiciárias,  sendo  identificados
como arquivos  correntes,  permanentes  e  intermediários.
São documentos públicos correntes:

(A) o conjunto de documentos de valor histórico definiti-
vamente preservados.

(B) aqueles que aguardam a sua eliminação ou recolhi-
mento para guarda permanente.

(C) aqueles em curso ou que, mesmo sem movimenta-
ção, sejam de consultas frequentes.

(D) aqueles restritos à orbita de produção por instituições
públicas.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Nos termos da Lei n. 8.159, de 8 de janeiro de 1991, os
documentos cuja divulgação ponha em risco a segurança
da sociedade e do Estado, bem como aqueles necessários
ao resguardo da inviolabilidade da intimidade da vida pri-
vada, da honra e da imagem das pessoas são originaria-
mente sigilosos. O acesso aos documentos sigilosos refe-
rentes à segurança da sociedade e do Estado será restrito
por um prazo máximo de

(A) 20 anos.

(B) 30 anos.

(C) 40 anos.

(D) 50 anos.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
De acordo com o artigo 84, inciso XI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, de 1988, o ato escrito e so-
lene com que o presidente da República se dirige ao Con-
gresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legis-
lativa, expondo a situação do país e solicitando as provi-
dências que julgar necessárias, denomina-se

(A) ementa

(B) circular

(C) mensagem

(D) portaria

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
De acordo com João Luiz Ney, o resumo escrito dos fa-
tos e das ocorrências, resoluções e decisões de uma as-
sembleia, sessão ou reunião, denomina-se

(A) despacho

(B) edital

(C) mensagem

(D) ata
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▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Na administração pública, a forma de correspondência ofi-
cial trocada, geralmente, entre chefes ou dirigentes de hie-
rarquia equivalente, ou  superior à do signatário, tratando
sempre de assunto oficial da competência de quem a emi-
te, denomina-se

(A) memorando

(B) ofício

(C) carta

(D) papeleta

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No dizer de Hely Lopes Meirelles, existem atos administra-
tivos, de caráter normativo ou técnico, que são manifesta-
ções de órgãos técnicos sobre assuntos submetidos à sua
consideração. Esses atos têm caráter meramente opinati-
vo, não vinculando a administração e os particulares a sua
motivação ou conclusões e denominam-se

(A) atestados

(B) certidões

(C) apostilas

(D) pareceres

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O banco de dados que reúne todas as informações possí-
veis,  de  seus  fornecedores  potenciais  interessados  em
participar de licitações públicas, denomina-se

(A) Certificado de Registro Cadastral.

(B) Cadastro de Regularidade.

(C) Certificação de Registro.

(D) Cadastro de fornecedores.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,
publicada no Diário Oficial da União de 5 de outubro de
1988, consagrou a seguinte organização do Estado brasi-
leiro:
(A) União, Estados dependentes, Municípios e Territórios.
(B) União, Estados federados, Municípios, Distrito Fede-

ral e Territórios.
(C) União, Estados soberanos, Territórios e Municípios.
(D) Governo Federal,  Estados independentes e Municí-

pios autônomos.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Constituição da República Federativa do
Brasil, de 1988, a administração pública brasileira, na órbi-
ta federal, compõe-se de:

(A) Poder Executivo, exercido pelo presidente da Repú-
blica, auxiliado pelos ministros de Estado.

(B) Poder Legislativo, formado pelo Senado, Câmara dos
Deputados e Assembleias Legislativas dos Estados.

(C) Poder Judiciário, integrado pelos tribunais federais e
estaduais, auxiliados pelos Tribunais de Contas.

(D) Poder Moderador, integrado pelos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, atuando harmonicamente.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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