
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVA ESCRITA OBJETIVA 
CARGO: ADMINISTRADOR 

DATA: 11/09/2011 – HORÁRIO: 8h30min às 12h30min (horário do Piauí) 
 

 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 50 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. 

2. Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese 
alguma, papéis para rascunhos. 

3. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais 
conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA. 

4. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do 
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor preta ou 
azul. 

5. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE 
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem 
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de 
inscrição. 

6. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de 
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo 
reservado para tal fim. 

7. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas 
com as letras (a), (b), (c), (d) e (e); somente uma responde adequadamente ao 
quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para cada questão; a 
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das 
respostas esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos 

sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e 
decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-
RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE 
QUESTÕES não serão levados em conta.  

12. Quando terminar sua Prova, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal 
o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua 
assinatura. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 4h. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova 
depois de decorrida 2h do seu início. 

15. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-
Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato. 

 

Nº DE INSCRIÇÃO 

      
 
 
____________________________________________________________ 

Assinatura 
 
____________________________________________________________ 

Nome do Candidato (letra de forma) 
 

Universidade  
Estadual do Piauí 
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 TEXTO I (Para as questões de 01 a 07). 

 

      

 

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

 

Decifrando códigos 

               Pessoas que já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras dessa 

experiência: o solo vibra, treme, fica abaulado e se desloca; o ar se enche de estrondos; abrem-se 

rachaduras; e vidros se estilhaçam; armários se abrem; livros, pratos e bugigangas caem das 

prateleiras. Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos depois, porque nosso 

cérebro evoluiu para fazer isto: extrair informação de eventos relevantes e tal conhecimento para 

guiar nossa resposta a situações semelhantes no futuro. A capacidade de aprender com 

experiências anteriores permite a todos os animais se adaptar a um mundo que é complexo e está 

em constante mutação. 

                    Por décadas, neurocientistas tentaram descobrir como o cérebro produz lembranças. 

Agora, combinando um conjunto de novos experimentos a análises matemáticas poderosas e à 

capacidade de gravar simultaneamente a atividade de 200 neurônios em camundongos despertos, 

meus colegas e eu descobrimos o que acreditamos ser o mecanismo básico usado pelo cérebro 

para extrair informação vital das experiências e transformá-las em lembranças. 

               As conclusões às quais chegamos se somam a trabalhos cada vez mais numerosos e 

indicam que o fluxo linear de sinais de neurônio a neurônio não é suficiente para explicar como o 

cérebro representa percepções e reminiscências. Essas representações demandam atividade 

coordenada de grandes populações de neurônios. 

(...)  

(Revista Mente Cérebro – Duetto Editorial -  Número 27 – Por Joe Z. Tsien, p. 30) 

 
 

01.  Considerando-se as informações apresentadas no texto, é CORRETO afirmar que: 
 
 a)  as ligações existentes entre os neurônios, por si só, tornam as lembranças possíveis no 

cérebro humano;  
 b)  os estudiosos, finalmente, acreditam ter desvendado os mecanismos cerebrais responsáveis 

pela formação das lembranças na mente humana;  
 c)  a dificuldade encontrada pelos cientistas em relação a descobertas relacionadas às 

lembranças deve-se à constante mutação do mundo; 
 d)  em suas pesquisas, os cientistas realizaram cálculos matemáticos que, por si sós, lhes 

permitiram extrair as informações necessárias para que fosse revelada a maneira como se 
formam as lembranças no cérebro humano; 

 e)  em suas pesquisas, os cientistas descobriram, somente por meio da observação da atividade 
de 200 neurônios em camundongos despertos, a maneira como se formam as lembranças na 
mente humana.  
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02.  As ideias apresentadas no texto nos permitem afirmar, CORRETAMENTE, que: 
 
 a)  o interesse dos cientistas em descobrir a maneira como o cérebro produz lembranças é uma 

preocupação muito recente; 
 b)  os animais adaptam-se ao mundo somente em virtude das experiências vividas anteriormente; 
 c)  os cientistas descobriram os mecanismos de formação das lembranças, na mente humana, em 

virtude da constante evolução por que passa o nosso cérebro; 
 d)  as descobertas relativas à produção das lembranças no cérebro humano só se tornaram 

possíveis em virtude de um conjunto de experimentos conjugados; 
 e)  para os cientistas, as experiências vividas pelo homem não contam na formação das 

lembranças. 
 
03.  Assinale a opção em que, no trecho apresentado, o destaque NÃO verifica qualquer referência à 

ideia de tempo. 
 
 a)  “Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos depois,” (l. 04). 

 b)   “... para guiar nossa resposta a situações semelhantes no futuro.” (l. 05-06). 

 c)   “ Por décadas, neurocientistas tentaram descobrir como o cérebro produz lembranças.” (l. 09). 

 d)  “Agora, combinando um conjunto de novos experimentos ...” (l. 10). 

 e)  “... para explicar como o cérebro representa percepções e reminiscências.” (l. 15-16). 

 
  Considere o trecho a seguir, para responder às questões 04, 05 e 06. 
 
 “Pessoas que já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras dessa experiência: o 

solo vibra, treme, fica abaulado e se desloca; o ar se enche de estrondos; abrem-se rachaduras; e 
vidros se estilhaçam; armários se abrem; livros, pratos e bugigangas caem das prateleiras” 
(l. 01 - 04). 

 
04.   Analise as opções abaixo e assinale aquela que contém uma informação INCORRETA, quanto ao 

emprego de palavras, expressões e estruturas linguísticas. 
 
 a)  Subentende-se a existência da palavra “solo”, antes de “treme”, “fica abaulado” e “se desloca”.     
 b)  O sujeito gramatical de “estilhaçam” é o mesmo de “caem”. 
 c)  No segmento “abrem-se rachaduras”, a forma verbal encontra-se na voz passiva sintética. 
 d)  Os dois pontos utilizados logo após a palavra “experiência” indicam a explicação dos itens que 

são apresentados a seguir. 
 e)  “abrem-se” (primeira ocorrência) e “caem” possuem sujeitos gramaticais distintos. 
 
 
05.  Quanto ao sentido, textualmente, a palavra “bugigangas” equivale a: 

 

 a)  “ornamentos”; 

 b)  “objetos de estimação”; 

 c)  “quinquilharias”; 

 d)  “objetos de decoração”; 

 e)  “objetos de valor sentimental”. 
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06.   Assinale a opção em que o termo destacado desempenha a mesma função sintática da palavra 
“que”, no trecho: “Pessoas que já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras 
dessa experiência: ...”. 

 

 a)  “... nosso cérebro evoluiu para fazer isto:” (l. 04-05). 

 b)   “A capacidade de aprender com experiências anteriores permite a todos os animais se 
adaptar a um mundo que é complexo ...” (l. 06-07). 

 c)  “... como o cérebro produz lembranças.” (l. 09). 

 d)  “... e transformá-las em lembranças.” (l. 13). 

 e)  “Essas representações demandam atividade coordenada de grandes populações de 
neurônios.” (l. 16-17). 

 

 Considere o trecho abaixo para responder à questão 07. 
 

 “Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos depois, porque nosso cérebro 
evoluiu para fazer isto: extrair informação de eventos relevantes e tal conhecimento para guiar 
nossa resposta a situações semelhantes no futuro.” (l. 04-07). 

 

07.   Assinale a opção na qual a oração “porque nosso cérebro evoluiu” está reescrita sem que tenha 
havido alteração de sentido. 

 

 a)  “embora o  nosso cérebro tenha evoluído”. 
 b)  “ainda que o  nosso cérebro tenha evoluído”. 
 c)  “conforme o  nosso cérebro tenha evoluído”. 
 d)  “se o nosso cérebro evoluiu”. 
 e)  “já que nosso cérebro evoluiu”. 
 

 TEXTO II (Para as questões de 08 a 10). 
 

        

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

O lado mais tr iste da solidão 

               Quem pensa que a falta de vínculos sociais e afetivos é um drama com repercussões 

restritas às emoções se engana. A ciência alerta, agora, que a solidão pode até mesmo nos 

provocar doenças – e não apenas psíquicas. Uma leva de pesquisas recentes mostra que os 

avessos à família e aos amigos têm tanta tendência a ficar enfermos quanto os fumantes ou 

sedentários convictos. Há indícios também de que os solitários estariam na linha de frente dos 

problemas de fundo inflamatório, caso de artrite e doenças cardiovasculares. 

               Segundo um estudo recém-concluído na Universidade da Califórnia, nos Estados 

Unidos, pessoas que se queixam de uma vida reclusa possuem genes menos ativos na proteção 

contra vírus. “Os sociáveis estão naturalmente mais propensos a contrair viroses porque estão em 

maior contato com outros indivíduos”, raciocina o psicólogo Steve Cole, que liderou o trabalho. 

Já a turma que vive afastada do mundo, menos exposta a esse tipo de micróbio, acaba 

apresentando um sistema imune que não tem tanta necessidade de enfrentá-lo. Em tudo na vida, 

porém, há uma compensação. Nessa gente, as defesas passam a se concentrar nas bactérias, o que 

gera uma reação inflamatória recorrente – e nem sempre bem-vinda, já que inflamação demais 

abre alas a descompassos em diversas áreas do corpo. 

(...) 

(Revista Saúde é Vital – Editora Abril - Maio/2011 – Número 337 – Por Mariana Agunzi – p. 69) 
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08.  É CORRETO afirmar em relação às ideias apresentadas no texto.   

 

 a)  As pessoas mais sociáveis dificilmente contraem doenças. 

 b)  Todo solitário contrai doenças mais graves do que as pessoas que vivem rodeadas de gente.  

 c)  Os cientistas descobriram que os solitários estão muito propensos a  contrair doenças de fundo 

emocional, apenas. 

 d)  Os cientistas descobriram que os solitários estão menos propensos a contrair vírus e mais  

sujeitos às reações inflamatórias. 

 e)  A vida reclusa é sempre uma escolha e, por isso, é prejudicial à saúde de qualquer pessoa. 

 

 Observe o trecho abaixo, para responder às questões 09 e 10. 

 

 Segundo um estudo recém-concluído na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, 

pessoas que se queixam de uma vida reclusa possuem genes menos ativos na proteção 

contra vírus. “Os sociáveis estão naturalmente mais propensos a contrair viroses porque estão 

em maior contato com outros indivíduos”, raciocina o psicólogo Steve Cole, que liderou o trabalho. 

(l. 07-11). 

 

09.  Comparando-se o comportamento dos grupos pesquisados: “pessoas que se queixam de uma 

vida reclusa...” e “Os sociáveis...”, é CORRETO afirmar que entre eles constata-se uma relação 

de: 
 

 a)  oposição; 

 b)  exclusão; 

 c)  inclusão; 

 d)  causa e efeito; 

 e)  condição. 

 

10.  Observe o trecho: “... pessoas que se queixam de uma vida reclusa possuem genes menos ativos 

na proteção contra vírus. “Os sociáveis estão naturalmente mais propensos a contrair viroses ...”. 

 Alterando-se a forma verbal “queixam” para “queixassem”, a correção gramatical estará mantida 

se alterarmos, também, as formas verbais “possuem” e “estão”.   

 

 Assinale a alternativa em que a alteração dessas formas verbais garante essa correção.  

 

 a)  “possuíam” – “estavam”; 

 b)  “possuiriam” – “estavam”; 

 c)  “possuiriam” – “estariam”; 

 d)  “possuíram” – “estiveram”; 

 e)  “possuíram” – “estariam”. 
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QUESTÕES DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

 
11. Analise os seguintes itens referentes a conceitos básicos sobre computadores: 
 

I. USB é a sigla para Universal Serial Bus. É um tipo de conexão que permite conectar de forma 
prática e rápida diversos tipos de periféricos, sem a necessidade de desligar ou reiniciar o 
computador. 

II. Os monitores que recebem comandos do usuário através de uma tela sensível ao toque 
constituem dispositivos de entrada e saída, e são chamados de Touch Pad. 

III. A característica mais importante da memória RAM é ser uma memória virtual. 
IV. Dial-up é o tipo de conexão mais comum à Internet, utiliza a linha telefônica e é considerada 

banda larga, podendo chegar à velocidade de 8Mbps. 
V. A Internet é baseada em uma arquitetura cliente-servidor e utiliza o protocolo HTTP para o 

acesso a páginas web. 
 
 A alternativa que indica os itens CORRETOS é: 
 

a) I, II, III. 
b) I, III, IV. 
c) III, V. 
d) I, V 
e) II, III, IV. 

 
12. Sobre o Windows XP, configuração padrão, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a) O recurso Troca Rápida de Usuário é uma maneira de trocar de usuário em um computador 
sem ter que fechar os programas e arquivos do usuário que estava usando o computador. 

b) O recurso de Restauração do Sistema é usado para fazer o computador voltar a um estado 
anterior, se houver uma falha no sistema ou outros problemas mais sérios, excluindo todas as 
alterações e documentos. 

c) O recurso Mapear Unidade de Rede conecta o computador a uma pasta ou drive da rede, 
atribuindo-lhe uma nova letra, facilitando assim seu acesso. 

d) A Barra de Inicialização Rápida torna mais fácil acessar programas usados frequentemente 
com apenas um clique do mouse. 

e) A Lente de Aumento é uma das ferramentas de acessibilidade presentes no Windows XP. 

 
13. Observe a figura, referente ao Windows 7: 
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 Nova categoria de mini-aplicativos criada para proporcionar informações e dados úteis, ou para 
melhorar uma aplicação ou um serviço. Introduz informação e diversão à área de trabalho do 
Windows 7. Recebe o nome de: 

 

a) Barra de tarefas; 
b) Wallpapers; 
c) Ícones; 
d) Gadgets; 
e) RSS. 

 

14. Analise as informações sobre o MS-Word 2007, em sua configuração padrão. 

I.  Se clicarmos no ícone, , da guia Inserir, estaremos inserindo uma quebra de página. 
II. Existem dois tipos de senhas no Word 2007. A senha de proteção e a senha de gravação. 

Elas possuem funcionalidades diferentes, sendo possível inserir os dois tipos no mesmo 
documento do Word. 

III. Para selecionar um texto completo, podemos utilizar as teclas de atalho CTRL+A.  

IV. O ícone  é utilizado para revisões ortográficas. 
V. É possível selecionar várias palavras ao mesmo tempo, em posições diversas, dentro de um 

texto do Word. 

 A alternativa que indica os itens CORRETOS é: 
 

a) I, II, V. 
b) I, III, IV. 
c) III, IV, V. 
d) I, II 
e) II, III, IV. 

 
15. Observe a figura referente ao MS-Word 2007. 
 

 
 

SITUAÇÃO I                                          SITUAÇÃO II 
 
 Na SITUAÇÃO I, temos uma tabela que ficou "quebrada" devido à mudança de página. Para que 

os títulos das colunas apareçam também na página seguinte (SITUAÇÃO II), qual recurso do 

Word 2007 devemos utilizar? 
 

a) Não existe recurso para isso no Word 2007. Devemos apenas digitar os títulos das colunas 

novamente. 

b) Na janela Propriedades da Tabela, na guia Linha, marcar a opção que indica a repetição do 

cabeçalho no início de cada página. 

c) Inserir uma Quebra de Página. 

d) Na janela Propriedades da Tabela, na guia Coluna, marcar a opção que indica a repetição do 

cabeçalho no início de cada página 

e) Na janela Propriedades da Tabela, na guia Tabela, marcar a opção de Quebra automática do 

texto. 
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16. Podemos afirmar sobre os tipos de gráficos disponíveis no MS-Excel 2007, EXCETO: 
 

a) Os gráficos de colunas são usados para comparar valores em diversas categorias. 
b) Os gráficos de dispersão mostram as relações entre os valores numéricos em várias 

sequências de dados ou plotam dois grupos de números como uma sequência de coordenadas 
XY.   

c) Os gráficos de pizza enfatizam as diferenças entre vários conjuntos de dados ao longo de um 
período de tempo. 

d) Um gráfico de ações é usado mais frequentemente para ilustrar a flutuação de preços de 
ações. No entanto, esse gráfico também pode ser usado para fins científicos, como, por 
exemplo, para indicar a flutuação de temperaturas diárias ou anuais. 

e) Os gráficos de linhas são usados para exibir tendências ao longo do tempo. 
 
17. Observe a seguinte planilha do MS-Excel 2007 e analise os itens, abaixo. 
 

 
 

I.  Para que os números fiquem com uma casa decimal, basta selecioná-los e clicar uma vez no 

botão , na guia Início. 
II.  Uma das maneiras de se obter o resultado da célula E2 é utilizando a fórmula =Média(B2:D2). 
III. Para colocar o nome dos alunos em ordem alfabética, basta selecionar a tabela e clicar no 

botão , na guia Dados. 
IV. Para a coluna F ser preenchida automaticamente, de acordo com o resultado da coluna E 

(supondo média 7,0 ou maior como aprovativa), basta digitar, na célula E2, a fórmula 
=CONT.SE(E2>=7;"Aprovado";"Reprovado"). Após isso, usar a alça de preenchimento para o 
restante da coluna F. 

 A alternativa que indica os itens CORRETOS é: 
 

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

 
18. Sobre o MS - Power Point 2007, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) O botão , na guia Início, adiciona um novo slide à apresentação. 

b) O botão , na guia Revisão, traduz o texto selecionado para outro idioma. 

c) Um slide pode conter textos, imagens, gráficos, vídeos e sons. 

d) O botão , na guia Exibição, abre o modo de exibição de slide mestre, para alterar o layout e 

o design do slide mestre. 

e) Caso o slide mestre tenha sido definido, não é possível modificar o design de um único slide. 
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19. Analise a imagem a seguir, referente ao Internet Explorer 8 (IE8), e assinale a opção CORRETA. 
 

 
 

a) O botão  serve para indicar se o IE8 localizou alguma rede sem fio ao alcance, ficando 

colorido caso obtenha acesso.  

b) No IE8, para aumentar a visualização da página, sem utilizar a barra de ferramentas, basta 

utilizar as teclas Ctrl e >. 

c) O botão  mostra sites criados para navegadores mais antigos, da maneira que foram 

projetados para exibição, corrigindo a aparência do site, como menus e textos fora do lugar. 

d) A opção de Navegação InPrivate do IE8 é uma das ferramentas de segurança deste 

navegador. Ela apaga o histórico, arquivos temporários e qualquer informação armazenada de 

sites visitados anteriormente. 

e) O botão  oferece acesso à página inicial do site que está sendo visitado, também conhecida 

como homepage. 

 

20. De acordo com os conceitos de Segurança da Informação, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) A diferença entre os tipos de backup realizados está, principalmente, no tipo de mídia utilizado. 

b) Devemos verificar se o endereço de alguns sites começam com https, indicando uma conexão 

segura. Instituições bancárias e de comércio eletrônico são exemplos de uso. 

c) Criptografia é um método de codificação de dados que visa garantir o sigilo de informações. 

d) “Cavalo de tróia” é um tipo de software que vem embutido em um arquivo recebido por e-mail 

ou baixado da rede. Ao executar o arquivo, o usuário permite a abertura de portas, 

possibilitando a obtenção de informações não autorizadas. 

e) Um dos princípios de Segurança da Informação é a Disponibilidade, propriedade que garante 

que a informação esteja sempre disponível, no momento em que a mesma seja necessária. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21. Um dos índices analisados para a realização do planejamento de gestão de pessoas é o que 

representa a soma dos períodos em que as pessoas estão ausentes ao trabalho, por motivos 
como: faltas, atrasos ou outro motivo qualquer.  Esse índice é chamado de: 
 
a) índice de abstinência; 
b) índice de rotatividade; 
c) índice de satisfação; 
d) índice de absenteísmo; 
e) índice de insatisfação. 
 

22. É uma característica do planejamento integrado estratégico de gestão de pessoas. 
 

a) O foco se concentra no planejamento empresarial, sendo as práticas de gestão de pessoas 
consideradas uma reflexão posterior. 

b) O foco se concentra em uma síntese entre o planejamento empresarial e o planejamento de 
gestão de pessoas. 

c) O foco se concentra nas práticas de gestão de pessoas e na forma como a função de gestão 
de pessoas pode adicionar valor à empresa. 

d) O resultado é uma síntese das práticas de gestão de pessoas necessárias para a realização 
dos planos empresariais. 

e) Os profissionais trabalham no plano e apresentam aos gerentes de linha. 
 
 

23. Das alternativas abaixo, qual a que não pode ser considerada uma vantagem do recrutamento 
interno no processo de gestão de pessoas? 

 
a) Custos inferiores ao processo de recrutamento interno. 
b) Não precisa realizar a socialização organizacional de novos colaboradores. 
c) Promove a renovação da cultura da organização.   
d) O recrutamento interno pode gerar estímulos aos colaboradores, como a motivação. 
e) É um processo mais rápido do que o recrutamento externo. 

 
24. Relacione a coluna da esquerda com a coluna da direita e marque a alternativa que corresponde a 

sequência CORRETA. 
 
 (1) Ativo Circulante                             (   ) Estoques 
 (2) Passivo Circulante                          (   ) Depreciação Acumulada             
 (3) Ativo Permanente                          (   ) Reservas 
 (4) Exigível a Longo prazo                   (   ) Debêntures 
 (5) Patrimônio Líquido                        (   ) Fornecedores 
 

a) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
b) 5 – 4 – 1 – 3 – 2 
c) 3 – 1 – 4 – 2 – 5  
d) 4 – 3 – 5 – 1 – 2  
e) 1 – 5 – 3 – 4 – 2  
 

25. Qual das alternativas abaixo não é uma demonstração financeira? 
 

a) Balanço patrimonial. 
b) Demonstrações do resultado. 
c) Relatório das variações orçamentárias.  
d) Demonstrações dos fluxos de caixa. 
e) Demonstração das Mutações do patrimônio líquido. 
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26. Considere os dados abaixo, referentes ao balanço patrimonial resumido de uma empresa no final 
de um determinado ano. 

 
Ativo permanente líquido R$ 350,00 
Caixa R$ 100,00 
Contas a pagar R$ 150,00 
Contas a receber R$ 300,00 
Estoques R$ 250,00 
Exigível a longo prazo R$ 300,00 
Salários a pagar R$ 50,00 

 
 O valor do Patrimônio Líquido dessa empresa, em reais, é:  
 
 a) 200,00  
 b) 350,00  
 c) 500,00  
 d) 1.000,00  
 e) 2.050,00 
 
27. Os principais estudiosos da Teoria Clássica da Administração foram: 
 

a) Frederick Taylor, Henry Fayol e Max Weber.  
b) Frederick Taylor, Douglas Macgregor e Marx Weber. 
c) Peter Drucker, Herbet Simon e Henry Fayol.   
d) Henry Ford, Frederick Taylor e Mary Parker Follet. 
e) Elton Mayo, Frederick Taylor e Abraham Maslow. 
 

28. Das alternativas abaixo, qual a que não pode ser considerada uma característica da Teoria X 
criada por Douglas MacGregor? 

 
a) A maior parte das pessoas evita a responsabilidade. 
b) Os colaboradores têm pouca ambição. 
c) Os empregados devem ser coagidos, controlados e ameaçados com punições se 

desejar que trabalhem de acordo com os padrões exigidos. 
d) Os trabalhadores são capazes de exercer auto-direção e auto-controle.  
e) A maior parte das pessoas evita e não gosta de trabalhar. 
 

29. São características de um gerente democrático: 
 

a) Trabalhar pari passu com seus subordinados; considerar-se chefe ou patrão. 
b) Sonegar informações; conviver somente com pessoas próximas ao seu nível hierárquico. 
c) Trabalhar sempre dentro de uma estrutura organizacional pouco flexível; ditar o padrão de 
 relacionamento entre os membros do grupo. 
d) Ter um universo de conhecimento expandido; solicitar sugestões.  
e) Tomar a maioria das decisões sozinho; especializar-se em uma única área. 
 

30.  No século XXI o estudo sobre liderança se polarizou em dois tipos de líder: o carismático e o 
transacional. Das alternativas a seguir qual a que caracteriza o líder transacional? 

 
 a) Líder inspirador. 
 b) Líder renovador. 
 c) Liderança baseada na promessa de recompensas.  
 d) Agente de mudanças. 
 e) Líder transformador. 
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31. São aspectos inerentes a liderança como princípios da Administração: 
 

 a) Controle e coordenação. 
 b) Comando e coordenação.  
 c) Comando e controle. 
 d) Organização e comando. 
 e) Organização e controle. 
 

32. Dos expoentes da Administração citados nas alternativas abaixo qual foi o responsável pelo 
desenvolvimento dos princípios da Administração? 

 

a) Henry Ford. 
b) Frederick Taylor. 
c) Peter Drucker. 
d) Michael Porter. 
e) Henry Fayol.  
 

33. Das alternativas a seguir, qual a que é considerada um stakeholder interno para uma organização: 
 

 a) Acionistas.  
 b) Fornecedores. 
 c) Clientes. 
 d) Intermediários. 
 e) Competidores. 
 
34. Qual das alternativas abaixo é um objetivo em um planejamento estratégico? 
 

 a) Aumentar o volume de vendas em 3% nos próximos três meses. 
 b) Aumentar a motivação dos colaboradores da organização. 
 c) Implementar processo de qualidade total. 
 d) Tornar-se líder de mercado nos próximos 7 anos.  
 e) Aumentar o capital de giro da organização. 
 
35. O planejamento estratégico no atual contexto das organizações possui uma concepção: 
 

 a) De dentro para fora. 
 b) Linear. 
 c) Aplicado à reengenharia. 
 d) De fora para dentro.  
 e) Interna. 
 
36. É uma característica da análise de cenários em um processo de planejamento estratégico nas 

organizações? 
 
 a) Visão generalista do futuro.  
 b) Visão detalhada do futuro. 
 c) Visão de curto prazo. 
 d) Análise de layout. 
 e) Análise do ambiente interno. 
 
37.  Qual das alternativas abaixo corresponde ao conceito correto de vantagem competitiva? 
 

a) Diferencial que uma organização possui e que não pode ser equiparada pela concorrência em 
médio e longo prazo. 

b) Diferencial que uma organização possui em relação à concorrência e que pode ser equiparada 
em curto prazo. 

c) Diferencial que uma organização possui em relação à concorrência e que não pode ser 
equiparada em curto e médio espaço de tempo. 

d) Diferencial da concorrência que pode ser equiparado em curto e médio tempo. 
e) Diferencial da concorrência que pode ser equiparado em longo prazo. 
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38. Fazem parte na análise de cenários diversos tipos de stakeholders, como: 
 
 a) Colaboradores, órgãos governamentais e terceirizados. 
 b) Economia, órgãos de fomento e colaboradores. 
 c) Cultura, tecnologia e empresa. 
 d) Consumidores, fornecedores e intermediários.  
 e) Empresa, consumidores e colaboradores. 
 
39. Não são componentes da cultura organizacional: 
 
 a) Valores e crenças. 
 b) Histórias, mitos e heróis. 
 c) Artefatos, linguagem e hábitos. 
 d) Públicos de interesse.  
 e) Símbolos. 
 
40. A cultura organizacional define como as pessoas podem resolver dois tipos de problemas. 

Portanto, das alternativas a seguir, qual a que pode ser considerada correta quanto a um dos tipos 
de problemas a serem resolvidos pela cultura organizacional? 

 
a) Identificação de oportunidades de mercado. 
b) Convivência interna.  
c) Localização de ameaças externas. 
d) Identificação de pontos fortes. 
e) Identificação de pontos fracos. 
 

41. A ética nas organizações relaciona diversos aspectos da administração das organizações e suas 
relações com a sociedade. Esses aspectos podem ser classificados em quatro níveis. Das 
alternativas a seguir, qual a que NÃO corresponde a um nível de classificação quanto aos 
aspectos relativos a ética na administração? 

 
a) Nível social da ética. 
b) Nível transpessoal da ética. 
c) Nível do stakeholder.  
d) Ética na administração e política internas. 
e) Ética no nível individual. 
 

42. Enumere no intervalo de 1 a 5,  a sequência correta do processo ou do “ciclo de Deming” e 
marque a alternativa que corresponde a opção CORRETA.  

 
 (    ) Observar os efeitos.  
 (    ) Estudar um processo e planejar seu aprimoramento.  
 (    ) Implementar a mudança.  
 (    ) Estudar os resultados.  
 (    ) Estudar um processo e planejar o seu aprimoramento com o conhecimento acumulado.  
 
 a) 1; 2; 3; 4; 5. 
 b) 3; 1; 5; 4; 2. 
 c) 4; 1; 2; 3; 5.  
 d) 4; 5; 2; 1; 3. 
 e) 3; 2; 1; 4; 5. 
 
43. A tomada de decisões é o núcleo da responsabilidade administrativa. Quanto à forma, existem 

dois tipos de decisão: as decisões programáveis (de acordo com métodos e técnicas 
estabelecidos) e as decisões não programáveis (que constituem novidades e tendem a ser 
tomadas dentro de regras improvisadas). Com base nesta classificação, assinale o único exemplo 
INCORRETO de um dos tipos de decisão.  
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a) Programável 
Elaboração de calendário escolar dos cursos do ensino médio das 
escolas públicas. 

b) Programável Previsão de vendas para o ano seguinte. 

c) Não programável 
Resposta às queixas dos consumidores sobre os produtos/serviços 
da empresa.  

d) Não programável 
Demissão de funcionário devido a problemas recentes de maus 
desempenhos.  

e) Não programável 
Financiamento de linha de pesquisa que acabe introduzindo um 
produto novo por conta da entrada de um novo concorrente. 

 
44. Das alternativas abaixo, marque a que NÃO pode ser considerada uma etapa para a análise da 

distribuição das atividades de um Quadro de Distribuição de Trabalho – QDT. 
 

a) Montagem do quadro de distribuição do trabalho. 
b) Agrupamento de tarefas semelhantes em atividades ou serviços. 
c) Análise do quadro de distribuição do trabalho. 
d) Identificação das tarefas individuais. 
e) Avaliação do desempenho do colaborador no trabalho. 

 
45. Relacione a coluna da esquerda com a coluna da direita, quanto a simbologia simples utilizadas 

em gráficos do tipo vertical ou coluna e marque a alternativa que corresponde a sequência 
CORRETA. 

 

 (1) Operação                                      (   )  
(2) Análise (   )              
(3) Encaminhamento                         (   )  
(4) Arquivo temporário                     (   )  
(5) Arquivo definitivo                         (   )  
 

 a) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 b) 5 – 4 – 1 – 3 – 2 
 c) 2 – 4 – 5– 1 – 3  
 d) 4 – 3 – 5 – 1 – 2  
 e) 1 – 5 – 3 – 4 – 2  
 
46. Não é um objetivo a ser considerado para um estudo de layout. 
 

 a) Obter um fluxo adequado de bens, agentes e documentos. 
 b) Racionalizar investimentos nas instalações. 
 c) Aumentar o número de móveis e utensílios nas instalações.  
 d) Otimizar instalações móveis e equipamentos. 
 e) Oferecer um ambiente confortável, produtivo e comunicativo. 
 

47. Das opções abaixo, qual a que não pode ser considerada uma vantagem no uso de um manual? 
 

 a) Dispor de um instrumento importante e constante fonte informação. 
 b) Auxiliar na uniformização e uso de terminologias técnicas. 
 c) Evitar a execução improvisada de uma atividade. 
 d) Criar uma maior responsabilidade para com seus compromissos na execução de atividades. 
 e) Há um custo para sua elaboração e manutenção.  
 
48. É uma característica do tipo de organização inovadora segundo Mintzberg: 
 

 a) Controle das pessoas por meio de crenças e símbolos. 
 b) O conflito e mudança. 
 c) O controle exercido por especialistas independentes. 
 d) A energia produzida por técnicos especializados e gerentes. 
 e) A ênfase na busca de conhecimento para lidar com ambiente dinâmico. 
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49. Para Gareth Morgan, as pessoas possuem imagens mentais das organizações em que trabalham, 

sendo que uma organização pode ser vista de várias formas por pessoas diferentes. Morgan 
propôs oito imagens possíveis para as organizações: máquina, organismo vivo, cérebro, cultura, 
sistema político, prisão psíquica, sistemas em fluxo e transformação e instrumento de dominação. 
Portanto, é uma característica da organização do tipo cérebro: 

 
 a) Ênfase no sistema mecanicista. 
 b) Distribuição uniforme da inteligência e do conhecimento.  
 c) Poder opressivo sobre as pessoas. 
 d) Intercâmbio dinâmico com o ambiente. 
 e) Alienação das pessoas. 
 
50. Para Peter Senge as organizações para obterem sucesso necessitam aprender a lidar com a 

mudança contínua. Para ele devem se tornar organizações que aprendem. O referido autor 
defende que o processo de aprendizagem nas organizações só é possível por meio do 
desenvolvimento de práticas como: domínio pessoal, modelos mentais, visão compartilhada, 
aprendizagem em equipe e pensamento sistêmico. Quanto ao pensamento sistêmico nas 
organizações que utilizam o modelo de aprendizagem pode-se dizer que: 

 
a) Significa o entendimento comum a respeito do futuro da organização. 
b) O potencial de energia se desenvolve, possibilitando ao grupo ser mais inteligente que cada 

um de seus integrantes individualmente. 
c) Permite integrar e compreender as demais, sendo a arte de enxergar ao mesmo tempo a 

floresta e as árvores. 
d) São crenças, atitudes e percepções. 
e) Desenvolvimento do autocontrole, que é a capacidade de entender a si próprio e ter clareza 

quanto a seus objetivos. 
 


