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NÚMERO DE INSCRIÇÃO  NOME DO CANDIDATO 

   ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha; 
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova. 

02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no 
local especificado. 

03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul. 

04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído. 
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 

Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de 
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta. 

06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo; 
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos; 
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal; 
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio 

de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação; 

e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, 
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de 
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo; 

f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o 
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (Os 
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o 
período de permanência dos candidatos no local de prova); 

g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões; 
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO; 
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o Regulamento; 
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, 

executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas; 
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal. 

07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno 
de questões não serão levados em conta. 

08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença. 
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas. 
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões. 
 

  

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
               

17 de março de 2018 
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PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 
Leia o texto de Millôr Fernandes para responder à questão: 
 
Abriu a porta e viu o amigo que há tanto não via. Estranhou apenas que ele, amigo, viesse acompanhado de um cão. O 
cão não muito grande mas bastante forte, de raça indefinida, saltitante e com um ar alegremente agressivo. Abriu a porta 
e cumprimentou o amigo, com toda efusão. “Quanto tempo!”. O cão aproveitou as saudações, se embarafustou casa 
adentro e logo o barulho na cozinha demonstrava que ele tinha quebrado alguma coisa. 
O dono da casa encompridou um pouco as orelhas, o amigo visitante fez um ar de que a coisa não era com ele. “Ora, veja 
você, a última vez que nos vimos foi...” “Não, foi depois, na...” “E você, casou também?” O cão passou pela sala, o tempo 
passou pela conversa, o cão entrou pelo quarto e novo barulho de coisa quebrada. Houve um sorriso amarelo por parte do 
dono da casa, mas perfeita indiferença por parte do visitante. “Quem morreu definitivamente foi o tio... você se lembra 
dele?” “Lembro, ora, era o que mais... não?” 
O cão saltou sobre um móvel, derrubou o abajur, logo trepou com as patas sujas no sofá (o tempo passando) e deixou lá 
as marcas digitais de sua animalidade. Os dois amigos, tensos, agora preferiam não tomar conhecimento do dogue. E, por 
fim, o visitante se foi. Se despediu, efusivo como chegara, e se foi. Se foi. 
Mas ainda ia indo, quando o dono da casa perguntou: “Não vai levar o seu cão?” “Cão? Cão? Cão? Ah, não! Não é meu, 
não. Quando eu entrei, ele entrou naturalmente comigo e eu pensei que fosse seu. Não é seu, não?” 
Moral: Quando notamos certos defeitos nos amigos, devemos sempre ter uma conversa esclarecedora. 
 
Analise as afirmativas a respeito do texto, julgando-as (C) para certas ou (E) para erradas: 
 
(   ) Segundo o autor, é necessário haver sempre, entre os amigos, uma conversa esclarecedora; 
(   ) “. Estranhou apenas que ele, amigo, viesse acompanhado de um cão” – O verbo destacado está no pretérito perfeito 

do indicativo; 
(   ) “O cão saltou sobre um móvel, ...” – O verbo está na voz ativa; 
(   ) “... saltitante e com um ar alegremente agressivo, ...” – O termo destacado é um adjetivo. 
 
A sequência correta de cima para baixo é: 
 
A) C, E, C, E; 
B) C, E, C, C; 
C) E, C, E, C; 
D) E, E, C, C. 
 
QUESTÃO 02 
Faça a análise linguística das seguintes frases: 
 
I. Terminado o discurso, dirigiu-se ao hotel; 
II. Todas as folhas do contrato eram para mim ler; 
III. Tenho-o visto entrar e sair do prédio; 
IV. Ela era as preocupações do pai. 
 
Assinale a opção correta: 
 
A) O item I apresenta erro na colocação pronominal, deveria haver uma próclise e não uma ênclise do pronome “se”; 
B) O item II está gramaticalmente correto quanto à concordância e a regência verbal; 
C) O item III apresenta erro de colocação pronominal e regência verbal; 
D) O item IV apresenta concordância verbal correta, segundo as regras da Gramática Normativa. 
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QUESTÃO 03 
O poema de Bráulio Bessa servirá de base para a questão: 
 
Sobre o amor 
Ninguém pode escolher a quem se ama 
é o amor quem lhe escolhe e diz vá lá 
não existe uma regra certa pra se amar 
Deus que escreve e que dirige toda trama 
um roteiro escrito com comédia e drama 
e ninguém sabe como o filme vai findar 
não se avexe, deixe o amor lhe carregar 
pois se existe um fato que eu acredito 
É que na vida todo amor é bonito 
feio mesmo, é viver e não amar! 
 
Analise as afirmativas sobre o texto: 
 
I. Segundo o eu lírico, no amor há regras fixas e pré-definidas; 
II. Aparece uma antítese nos dois últimos versos do poema; 
III. As palavras “ninguém” e “comédia” são acentuadas pela mesma regra gramatical; 
IV. “não se avexe, deixe o amor lhe carregar”. – O sinônimo para a palavra destacada é “apresse”. 
 
São verdadeiras as afirmativas: 
 
A) I e IV, apenas; 
B) II e IV, apenas; 
C) I e II, apenas; 
D) II e III, apenas. 
 
QUESTÃO 04 
As frases de Mia Couto foram alteradas. Marque a opção em que a pontuação do texto está de acordo com a Gramática 
Normativa: 
 
A) “[...] Devia era logo de manhã, passar um sonho pelo rosto. É isso que impede o tempo e atrasa, a ruga. [...]”; 
B) “A maior desgraça de uma nação pobre é que em vez de produzir riqueza, produz ricos.”; 
C) “O importante não é, a casa onde moramos. Mas onde, em nós a casa mora.”; 
D) “Sou feliz só por preguiça. A infelicidade, dá uma trabalheira pior que a doença: é preciso entrar e sair dela.” 
 
QUESTÃO 05 
Observe os conceitos gramaticais e assinale a afirmativa correta: 
 
A) As palavras delicadeza, baroneza e destreza são escritas com z; 
B) A palavra “infelicidade” é formada por derivação parassintética; 
C) As palavras “censo” e “senso” são consideradas homônimas homófonas; 
D) As palavras desleixo, enxer e enxada são escritas com x. 
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CONHECIMENTOS SOBRE O MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE-CE 
 
QUESTÃO 06 
São os verdadeiros fundadores de Solonópole: 
 
A) Major Simeão, Ana Rosa Maciel Pinheiro e Francisco Pinheiro Landim; 
B) Raimundo Girão, Cristovão Soares de Carvalho, Paulo Montes; 
C) Manuel Pinheiro Lagos, Rita Francisca das Dores Pinheiro, Major Simeão; 
D) Joaquim da Cunha Freire, Lafaiete Rodrigues Pereira, José Júlio Barros. 
 
QUESTÃO 07 
São homenagens feitas ao município de Solonópole, exceto: 
 
A) Rua Solonópole, denominação encontrada na carta de Guarulhos (SP), Quadra Z1, Parque Uirapuru; 
B) Rua Solonópole dá nome a uma via localizada no distrito de Quixeramobim; 
C) Soneto: Minha cidade natal, de Francisco Dantas Pinheiro, do livro: Sonetos em bodas de prata de 1997; 
D) Soneto “Solonópolis”, de Adauto Gondim (Anuário do Ceará: 1960-1961.Waldery Uchôa, pg459). 
 
QUESTÃO 08 
Complete a lacuna: 
A (O) _______ no dia 23 de março de 1976, enviou a Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 1/76, criando a bandeira do 
município. 
 
A) Prefeita Maria Suelly Nogueira Pinheiro; 
B) Pe. Francisco Pinheiro Landim; 
C) Ana Rosa Maciel Pinheiro; 
D) Dep. Francisco Pinheiro Landim. 
 
QUESTÃO 09 
Sobre a Associação do Circuito Operário, analise os itens abaixo: 
 
I. Esta associação teve vida em Solonópole a 15 de outubro de 1933, cuja reunião inicial aconteceu às 13horas quando 

foi eleita a primeira diretoria da entidade; 
II. A Vila de São José, formada por 12 casas populares, como construção mais nova que se alinhou à vila de São Vicente 

pela parte de cima, com endereço na Av. Cachoeira do Riacho Sangue, hoje, assim denominada, e subordinava-se à 
Associação que a construiu; 

III. Dos inquilinos não era cobrada taxa em dinheiro e sim em serviços prestados; 
IV. A Associação dispunha da sede própria, antigo Salão de São Vicente, que se localizava na Rua Cel. José Cavalcante 

Pinheiro. 
 
Marque a alternativa correta: 
 
A) Somente os itens I e III estão corretos; 
B) Somente os itens I, II e IV estão corretos; 
C) Somente os itens I e IV estão corretos; 
D) Somente os itens II, III e IV estão corretos. 
 
QUESTÃO 10 
De acordo com o Art 6º da Lei Orgânica do Município de Solonópole, promulgada pela Câmara Municipal em 1898, compete 
ao Município, exceto: 
 
A) Legislar sobre assunto de interesse local; 
B) Instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, com obrigatoriedade de prestar contas 

e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; 
C) Organizar e prestar, diretamente ou sob o regime da concessão ou permissão entre outros, os seguintes serviços; 
D) Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 11 
Em um mundo cada vez mais globalizado e competitivo, o 
sucesso ou insucesso das organizações dependem da 
qualidade da sua administração. Analise as seguintes 
afirmações a respeito do conceito de Administração e em 
seguida assinale a opção INCORRETA: 
 
A) Administração compreende a arte de produzir bens e 

serviços por intermédio das pessoas; 
B) Administração compreende o processo de coordenação 

do trabalho dos membros da Organização e a alocação 
dos recursos organizacionais para alcançar objetivos 
estabelecidos; 

C) Administração é um processo, pois consiste em um 
conjunto de atividades e tarefas isoladas com o 
propósito de atingir um objetivo; 

D) Administração consiste na coordenação do trabalho e 
dos recursos organizacionais para garantir que partes 
interdependentes funcionem como um todo. 

 
QUESTÃO 12 
A administração foi definida por Henri Fayol, administrador 
Francês do início do século XX, como um processo 
dinâmico que compreenderia cinco funções: prever, 
organizar, comandar, coordenar e controlar. Atualmente 
as funções de comandar e coordenar foram agregadas 
para formar a função dirigir, sendo então compactadas em 
quatro funções: planejar, organizar, dirigir e controlar. A 
respeito das funções da Administração, analise as 
afirmações: 
 
I. Planejamento consiste na especificação dos objetivos 

a serem atingidos, na definição das estratégias, ações 
e desenvolvimento de planos que permitam alcançá-
los; 

II. Organização consiste em conduzir e motivar pessoas a 
executarem suas tarefas a fim de alcançar os objetivos 
organizacionais, exigindo do gestor a capacidade de 
coordenação; 

III. Direção consiste na função da administração capaz de 
realizar a divisão de tarefas e dos recursos entre os 
membros organizacionais; 

IV. Controle consiste no monitoramento e na avaliação do 
desempenho da organização, na comparação deste 
com os objetivos planejados. 

 
É correto afirmar que: 
 
A) Os itens I e II são verdadeiros, somente; 
B) Os itens II e III são verdadeiros, somente; 
C) Os itens II e IV são verdadeiros, somente; 
D) Os itens I e IV são verdadeiros, somente. 
 
 
 
 

QUESTÃO 13 
A Administração significa realizar as tarefas e os objetivos 
organizacionais de forma eficaz e eficiente. Analise as 
seguintes afirmações a respeito de produtividade, 
eficiência e eficácia e assinale a opção CORRETA: 
 
A) A eficiência compreende a capacidade de realizar as 

atividades da organização, maximizando a utilização 
dos seus recursos; 

B) A eficácia é uma medida da relação entre os resultados 
alcançados e os recursos consumidos por uma 
organização; 

C) Quanto menor a produtividade de uma organização, 
mais eficiência ela será; 

D) A eficácia compreende a capacidade de realizar as 
atividades da organização de modo a alcançar os 
objetivos estabelecidos. 

 
QUESTÃO 14 
Os Administradores precisam desenvolver suas 
habilidades de comunicação, estas, consideradas umas 
das habilidades mais exigidas no desempenho de suas 
atividades. A respeito das funções básicas da comunicação 
interpessoal, associe cada função ao conceito. 
 
(1) Informação; 
(2) Motivação; 
(3) Emoção; 
(4) Controle. 
 
(   ) Objetiva influenciar e obter cooperação com relação 

aos objetivos estabelecidos; 
(   ) Serve para que pessoas expressem sentimentos; 
(   ) Tem por finalidade implementar normas, estabelecer 

responsabilidade e autoridade; 
(   ) Visa estabelecer base para tomada de decisões e 

execução de instruções. 
 
Assinale a opção que representa, de cima para baixo, a 
sequência correta: 
 
A) 2, 3, 4, 1; 
B) 4, 3, 2, 1; 
C) 1, 2, 3, 4; 
D) 3, 2, 1, 4. 
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QUESTÃO 15 
Etzioni desenvolveu uma tipologia de Organização e 
examinou como o envolvimento individual do trabalhador 
com a Organização e o tipo de poder nela predominante 
interagem para explicar o consentimento ao poder. A 
respeito dos tipos de poder na Organização segundo 
Etzioni, assinale o item correto: 
 
A) O poder coercitivo é baseado no controle dos recursos 

econômicos, como salários, contribuições, comissões; 
B) O poder normativo é também denominado poder moral 

e social; 
C) O poder remunerativo é baseado na manipulação de 

recompensas simbólicas, como alocação de liderança, 
de estima; 

D) O poder normativo é baseado em sanções físicas, como 
ameaças, geração de frustração. 

 
QUESTÃO 16 
Marque a opção que representa o correto preenchimento 
das lacunas no texto a seguir: 
 
A _______ consiste no processo de monitoramento e 
análise estratégica que busca avaliar o impacto do 
ambiente na organização. O termo _______, por sua vez, 
diz respeito ao conjunto de forças, tendências, tanto 
externas como internas à organização. 
 
A) Análise documental; cultura organizacional; 
B) Análise ambiental; cultura organizacional; 
C) Análise de mercado; ambiente organizacional; 
D) Análise ambiental; ambiente organizacional. 
 
QUESTÃO 17 
Qualidade compreende a totalidade de aspectos e 
características de um produto ou serviço que propiciam a 
habilidade de satisfazer dadas necessidades. Os serviços, 
atualmente, respondem a 75% da força de trabalho nos 
países mais desenvolvidos. A isso, aplicam-se a qualidade 
algumas dimensões-chave. Analise as seguintes 
afirmações a respeito das dimensões-chave da qualidade 
na prestação de serviços: 
 
I. O tempo o quanto um consumidor deve/pode esperar; 
II. A cortesia compreende a saudação dos funcionários de 

frente a cada consumidor; 
III. A consistência compreende os serviços da mesma 

forma para cada consumidor; 
IV. A precisão compreende a realização correta do serviço, 

desde a primeira vez. 
 
É correto afirmar que: 
 
A) Os itens I, II e III são verdadeiros, somente; 
B) Os itens I, III e IV são verdadeiros, somente; 
C) Os itens II, III e IV são verdadeiros, somente; 
D) Todos os itens são verdadeiros. 
 
 

QUESTÃO 18 
As atividades desempenhadas dentro da Organização são 
bastante diversificadas em sua natureza e impulsiona às 
Organizações o investimento de sistemas de controle que 
abordem de forma integrada as atividades e operações 
realizadas por ela. Desta forma, os gestores utilizam 
diferentes métodos e instrumentos de controle para lidar 
com as atividades da Organização. Assinale o item 
INCORRETO a respeito dos instrumentos de controle de 
desempenho nas organizações: 
 
A) O controle financeiro busca medir os impactos 

financeiros das atividades econômicas de uma 
Organização ou de uma Unidade Organizacional, 
avaliando, dentre outras coisas, a capacidade de 
geração de lucros, produtividade, capacidade de 
recursos para pagar despesas; 

B) A auditoria diz respeito ao exame pericial, sistemático e 
independente com objetivo de avaliar a eficiência e 
eficácia dos diversos sistemas de uma Organização; 

C) O sistema de informação gerencial diz respeito ao 
processo contínuo e sistemático que buscar comparar 
práticas e métodos de trabalho de uma organização 
com os de outras empresas; 

D) O Balanced Scorecard busca alinhar a estratégia e as 
atividades operacionais de forma a garantir que os 
objetivos estratégicos sejam alcançados, com uso de 
medidas de desempenho controladas pela Organização. 
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QUESTÃO 19 
A Lei nº 8.666/93 institui normas para Licitações e 
Contratos da Administração Pública. Constando no Art. 3º 
“A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais 
vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos 
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo e dos que lhes são correlatos”. Analise as 
seguintes afirmações a respeito dos critérios de 
desempate, em igualdade de condições, assegura 
preferência, sucessivamente, aos bens e serviços (Art. 3º): 
 
I. Produzidos no país; 
II. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
III. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras que 

invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País; 

IV. Produzidos ou prestados por empresas que 
comprovem cumprimento de reserva de cargos 
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 
reabilitado da Previdência Social e que atendam às 
regras de acessibilidade previstas na legislação. 

 
É correto afirmar: 
 
A) Todos os itens são verdadeiros; 
B) Os itens I, II e III são verdadeiros, somente; 
C) Os itens I, III e IV são verdadeiros, somente; 
D) Os itens II, III e IV são verdadeiros, somente. 
 
QUESTÃO 20 
“É essencial observar que, na apresentação de várias 
estruturas de portfólio empresarial, embora cada uma 
ofereça diretrizes úteis para o estrategista, certas 
condições particulares de uma empresa podem exigir que 
se façam exceções às diretrizes. A estrutura de portfólio 
_______ é desenhada tendo em vista duas dimensões: a 
posição competitiva das unidades de negócio da empresa 
e o ambiente externo.” Marque a opção que representa o 
correto preenchimento da lacuna no texto acima: 
 
A) Matriz SWOT; 
B) Forças de Porter; 
C) Matriz BCG; 
D) Matriz de Ansoff. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 21 
Os tipos de estruturas organizacionais formais e informais 
sempre existiram, embora no início da era industrial as 
estruturas fossem mais informais que formais. Analise as 
seguintes afirmações a respeito das estruturas 
organizacionais: 
 
I. As estruturas formais mantêm-se cada vez mais 

rígidas nas organizações; 
II. As estruturas formais foram criadas para que as 

empresas pudessem dividir e executar as funções 
administrativas básicas; 

III. A estrutura informal é aquela que estabelece as 
relações de hierarquia e comando, responsabilidades 
e papeis funcionais, visando a interação e 
operacionalização dos diversos processos existentes 
em uma organização; 

IV. A estrutura formal é aquela descrita nos 
organogramas. 

 
É correto afirmar que: 
 
A) Todos os itens são verdadeiros; 
B) Somente os itens I, II e IV são verdadeiros; 
C) Somente os itens II e III são verdadeiros; 
D) Somente os itens II e IV são verdadeiros. 
 
QUESTÃO 22 
 “Atos administrativos compreendem a toda manifestação 
unilateral de vontade da administração pública que, 
agindo nesta qualidade, tenha por fim imediato 
resguardar, adquirir, modificar, extinguir e declarar 
direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si 
própria” (Hely Lopes Meirelles). A respeito dos atos 
administrativos, analise as afirmativas: 
 
I. Atos normativos visam disciplinar o funcionamento da 

Administração e a conduta de seus agentes; 
II. Atos negociais consistem na declaração de vontade da 

Administração coincidente com interesses do 
particular; 

III. Atos ordinários emanam atos gerais e abstratos 
visando a correta aplicação da lei; 

IV. Atos enunciativos a Administração certifica ou atesta 
um fato sem vincular seu conteúdo; 

V. Atos punitivos emanam punições aos particulares e 
servidores. Assim, podem ser originados do Poder de 
Polícia ou do Poder Disciplinar. 

 
É correto afirmar que: 
 
A) Somente as afirmações I, II, III e V são verdadeiras; 
B) Somente as afirmações II, III e V são verdadeiras; 
C) Somente as afirmações II, IV e V são verdadeiras; 
D) Somente as afirmações I, III e V são verdadeiras. 
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QUESTÃO 23 
Assinale a opção que não corresponde a requisito ou 
elemento do Ato Administrativo: 
 
A) Sujeito competente ou competência; 
B) Forma; 
C) Objeto ou conteúdo; 
D) Impessoalidade. 
 
QUESTÃO 24 
A ética, em seu conceito, compreende a teoria ou ciência 
do comportamento moral dos homens na sociedade, tendo 
como objeto de estudo constituído por vários tipos de atos 
humanos: atos conscientes e voluntários do indivíduo que 
afetam outros indivíduos, determinados grupos sociais ou 
a sociedade em seu conjunto (Adolfo Sánchez Vázquez). 
Assinale a opção CORRETA a respeito da Ética Profissional: 
 
A) A ética profissional é individual e independente da 

profissão; 
B) O indivíduo que tem ética profissional cumpre com as 

atividades de sua profissão, seguindo os princípios 
determinados pela sociedade e seu grupo de trabalho; 

C) Elementos da ética profissional como honestidade, 
responsabilidade são aplicados em caráter individual; 

D) O Código de Ética Profissional é o conjunto de normas 
éticas que devem ser seguidas e aplicadas por qualquer 
cidadão. 

 
QUESTÃO 25 
Os documentos editados que não forem descartáveis 
precisam ser arquivados em disco para posterior utilização 
ou mesmo reedição. A opção do menu de comandos do 
Word que “lida” com arquivos é a Arquivos. Assinale o item 
que consta um recurso desta opção: 
 
A) Inserir tabela; 
B) Colar; 
C) Referências; 
D) Imprimir. 
 
QUESTÃO 26 
Para execução de uma atividade administrativa, o 
funcionário de um departamento necessita utilizar um 
programa de computador do pacote Microsoft Office capaz 
de manter planilhas categorizadas de acordo com as 
funções. Este funcionário deverá recorrer ao: 
 
A) Word; 
B) Excel; 
C) Power Point; 
D) Correio Eletrônico. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 27 
Os poderes da Administração Pública são instrumentos 
que o Estado tem para preservar o interesse público. 
Portanto, são prerrogativas que ela possui para atingir a 
finalidade pública. Analise as seguintes afirmações a 
respeito dos Poderes Administrativos: 
 
I. Os poderes da Administração segundo a necessidade 

podem ser vinculados e discricionários; 
II. Poder disciplinar é o de que dispõe o Executivo para 

organizar e distribuir as funções de seus órgãos, 
estabelecendo a relação de subordinação entre os 
servidores do seu quadro de pessoal; 

III. O poder hierárquico tem como objetivo ordenar, 
coordenar, controlar e corrigir as atividades 
administrativas, no âmbito interno da Administração 
Pública. 

 
É correto afirmar que: 
 
A) Todos os itens são verdadeiros; 
B) Todos os itens são falsos; 
C) Somente os itens I e III são verdadeiros; 
D) Somente os itens II e III são verdadeiros. 
 
QUESTÃO 28 
Analise as seguintes afirmações a respeito dos Servidores 
públicos: 
 
I. Cargo público é aquele ocupado por servidor público; 
II. Função é aquele ocupado por empregado público que 

pode atuar em entidade privada ou pública da 
Administração indireta; 

III. Emprego público é um conjunto de atribuições 
destinadas aos agentes públicos, abrangendo à função 
temporária e a função de confiança. 

 
É correto afirmar que: 
 
A) Somente o item I é verdadeiro; 
B) Somente o item II é verdadeiro; 
C) Somente os itens I e II são verdadeiros; 
D) Somente os itens II e III são verdadeiros. 
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QUESTÃO 29 
Marque a opção que representa, na sequência, o correto 
preenchimento das lacunas no texto a seguir: 
 
Nas rotinas administrativas de uma empresa, um 
documento, geralmente passa por três momentos na 
gestão documental. Tem-se, então, que os _______ são 
documentos em curso, de uso com maior frequência, já os 
_______ são documentos que “perderam” seu valor 
administrativo, ou seja, não são utilizados na rotina 
administrativas, mas devem ser mantidos para finalidade 
de provas, e os _______ são documentos que não são 
mais utilizados com frequência na rotina, mas devem ser 
guardados temporariamente durante o tempo 
estabelecido pelas normas. 
 
A) Arquivos correntes; Arquivos temporários; Arquivos 

permanentes; 
B) Arquivos correntes; Arquivos permanentes; Arquivos 

temporários; 
C) Arquivos permanentes; Arquivos correntes; Arquivos 

temporários; 
D) Arquivos temporários; Arquivos permanentes; Arquivos 

correntes. 
 
QUESTÃO 30 
Downsizing diz respeito a reestruturação administrativa 
com propósito de eliminar processos burocráticos e 
correntes hierárquicas, potencializar as atividades das 
organizações. A respeito da Downsizing é CORRETO 
afirmar que: 
 
A) Downsizing compreende a decisões relativas à 

estabilização do tamanho, a fazer internamente ou a 
contratar a produção com um terceiro e a 
desinvestimento voltadas a manutenção da empresa 
oferecendo risco moderado; 

B) Downsizing compreende a decisões relativas ao 
aumento do tamanho, a fazer internamente ou a 
contratar a produção com um terceiro e ao investimento 
voltadas ao crescimento da empresa oferecendo risco 
moderado; 

C) Downsizing compreende a decisões relativas à redução 
do tamanho, a fazer internamente ou a contratar a 
produção com um terceiro e a desinvestimento voltadas 
a manutenção da empresa oferecendo baixo risco; 

D) Downsizing compreende a decisões relativas à redução 
do tamanho, a fazer internamente ou a contratar a 
produção com um terceiro e a desinvestimento voltadas 
ao enxugamento da empresa oferecendo risco elevado. 
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