
 

 
 
 
 

CARGO: ADMINISTRADOR      
 

Atenção: NÃO ABRA este caderno antes do início da prova. 
 

O tempo total concedido para resolução da prova é de 3 (três) horas, incluindo o tempo 
destinado ao preenchimento do cartão-resposta. 

 
I N S T R U Ç Õ E S 

 

Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu e 
transcreva-os nos campos abaixo. Transcreva também os números correspondentes ao local, setor, 
grupo e ordem. Assine no local indicado. 

Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões, no total de 40 
(quarenta), está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique 
imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.   

Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas (de “A” a “E”), das quais apenas 1 
(uma) é correta. 

A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 
fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas do caderno 
de prova. 

Examine o cartão-resposta e veja se há marcações indevidas no campo destinado às suas 
respostas. Se houver, reclame imediatamente. 

Transcreva com caneta esferográfica de tinta preta (preferencialmente) ou azul as respostas 
para o cartão-resposta, que será o único documento válido para efeito de correção. Em nenhuma 
hipótese haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano 
causado pelo candidato. 

Questões em branco ou que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras não serão 
consideradas. 

Não será permitida, sob pena de eliminação: comunicação entre candidatos, empréstimo entre 
candidatos, consulta a material didático-pedagógico, porte/uso de calculadoras, relógio de qualquer 
modelo, telefone celular, bip, telemensagem ou qualquer tipo de aparelho eletrônico (mesmo 
desligado). 

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova e o cartão-resposta. Você só poderá se 
retirar definitivamente do grupo de realização da prova a partir das 16h 30min (horário oficial de 
Brasília). 

Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última folha, o 
qual poderá ser destacado e levado com você. 
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Texto 1 

 
Psicanálise é linguagem 

 
            A linguagem está tão presente em cada um de nós que, muitas vezes, a consideramos 
um instrumento. Quem a usa com maestria é admirado. São autores que, com a linguagem, 
emocionam em obras da literatura, teatro, poesia e cinema. Mas, quando há uma dúvida, e 
uma palavra é incompreendida, a leitura se interrompe para a busca de um significado. 
            O ser humano, habituado com a linguagem, seja qualquer uma das tantas línguas, 
procura verdades expressas nas declarações que faz sobre si mesmo e o mundo.  
            A palavra também serve como bálsamo para a dor, seja no riso quando se diz algo 
espirituoso, seja no acolhimento ao ouvir sobre o sofrimento do outro. 
            A palavra abriga a diversidade linguística. A imagem bíblica da Torre de Babel, um 
prenúncio das muitas línguas que seriam criadas no mundo hoje globalizado, só errou num 
ponto. De algum modo, os homens se fazem entender, não importa onde nasceram ou vivem. 
            Os seres humanos estão habituados a cantarolar, pedir socorro, demandar, ordenar e 
espantar-se quando falas inusitadas lhes escapam. Fantasias, enganos, mentiras e verdades. 
Há um momento em que o ser acredita ser verdade o que diz, e se julga senhor do 
instrumento, como um pincel, um lápis, um formão, uma arma, um espelho. 
 
Verdades construídas 
            Imersos na linguagem, não percebemos que ela constitui o universo ao nosso redor, a 
comunicação, o onírico e o real, que nomeia o que nos rodeia. É senhora de tudo: ordena o 
pensamento, o devaneio, o projeto e a imaginação. 
            O nome, próprio, é um pedacinho de linguagem, na cadeia da linguagem. Acreditar 
que simplesmente somos os senhores da linguagem é uma ilusão que o ser humano nutre. Eu 
domino a linguagem e vou até fazer um curso de oratória para fascinar o mundo. Eu percebo 
que falo a alguém apenas o que pretendo. Eu percebo que a camuflagem e o engodo são 
atributos que manejo. Eu, assim, imagino que nada escapa se eu não quiser. 
            Sigmund Freud é o médico que, ainda no final do século 19, ousou tratar, por meio da 
linguagem, o sofrimento histérico, fóbico, obsessivo, depressivo. Ousadia vitoriosa. Aplicar a 
linguagem por meio da psicanálise é uma faceta de sua obra que seria resgatada por, dentre 
outros, Jacques Lacan. 
            Cruzamos o século 20 e entramos no século 21 ouvindo o anúncio da morte anunciada 
da psicanálise. E, mesmo assim, essa forma de psicoterapia permanece no campo das 
terapêuticas. Certamente, essa permanência é devida, entre outras referências, à maneira 
como os psicanalistas demonstram que a linguagem, não obstante os labirintos que se 
constroem com ela, transporta pelo menos um pedacinho de verdade. 
            Não a verdade da religião, não a verdade referencial, mas o pedacinho da verdade que 
cada um carrega no coração do seu ser. 
 
(MAZZEI, D. Psicanálise é linguagem. Língua Portuguesa, São Paulo, ano 2, edição 5, p. 8, maio 
2007. Especial Psicanálise & Linguagem.) 
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01) De acordo com o texto 1, é CORRETO afirmar que:  

A(  ) quanto mais proficiente o falante, mais apto estará a controlar a manifestação do conteúdo que 
revela seu mundo interior. 

B(  ) o sucesso no tratamento do sofrimento psíquico é obtido por meio do lógico estabelecimento de 
relações entre as palavras. 

C(  ) muito da permanência da psicanálise na terapia contemporânea se deve ao fato de a linguagem 
conter algo da verdade que há em nós. 

D(  ) o ponto de vista do autor do texto é de que o ser humano domina a linguagem, e não o 
contrário. 

E(  ) os labirintos que a língua cria se constituem na razão pela qual se cumprirá, no século 21, a 
anunciada morte da psicanálise. 

 
 

02) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao texto 1. 

(  )  O erro mencionado em relação à imagem bíblica da Torre de Babel refere-se ao fato de que, 
apesar da diversidade linguística, os homens, de algum modo, se comunicam. 

(  )  A linguagem, por causa dos labirintos que se constroem com ela, transporta pelo menos um 
pedacinho de verdade. 

(  )  Aplicar a linguagem por meio da psicanálise é uma faceta da obra do pioneiro nessa área: 
Jacques Lacan. 

(  )  O texto coloca em contraste duas ideias acerca da relação entre o homem e a linguagem: ora ele 
a maneja como um instrumento, ora ela o influencia. 

(  )  “Verdades construídas” (linha 17), a que se refere o texto, retoma a ideia da metáfora da Torre 
de Babel (linha 9). 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

A(  ) F – F – F – V – V  
B(  ) F – V – V – F – F  
C(  ) V – F – F – V – V  
D(  ) V – V – V – F – F  
E(  ) V – F – F – V – F  
 
 

03) Analise as ocorrências da palavra que nos períodos abaixo. 

I.  A linguagem está tão presente em cada um de nós que, muitas vezes, a consideramos um 
instrumento. (linhas 1-2) 

II.  O ser humano, habituado com a linguagem, seja qualquer uma das tantas línguas, procura 
verdades expressas nas declarações que faz sobre si mesmo e o mundo. (linhas 5-6) 

III.  Acreditar que simplesmente somos os senhores da linguagem é uma ilusão que o ser humano 
nutre. (linhas 21-22) 

IV.  Sigmund Freud é o médico que, ainda no final do século 19, ousou tratar, por meio da linguagem, 
o sofrimento histérico, fóbico, obsessivo, depressivo. (linhas 26-27) 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(  ) “Que” é conjunção em I e na primeira ocorrência de III. 
B(  ) “Que” é pronome relativo em I, II e IV. 
C(  ) Em I, II e IV, não há vírgula antes de “que” porque se trata de orações adjetivas restritivas. 
D(  ) Em III, “que” é pronome relativo na primeira ocorrência e conjunção integrante na segunda 

ocorrência. 
E(  ) A colocação de vírgula antes de “que” em II e na segunda ocorrência de III é facultativa, uma 

vez que não altera o sentido da frase. 



ADMINISTRADOR 4 

04) De acordo com o texto 1, é CORRETO afirmar que: 
 
A(  ) a locução “não obstante” (linha 33) pode ser substituída, sem prejuízo do sentido, por “em 

detrimento de”. 

B(  ) o pronome “lhes” (linha 13) refere-se a “falas inusitadas” (linha 13). 

C(  ) não há relação semântica entre “somos os senhores da linguagem” (linha 22) e “o ser humano” 
(linha 22), uma vez que este é singular e aquele é plural. 

D(  ) o substantivo “bálsamo” (linha 7) foi usado em sentido conotativo. 

E(  ) no trecho “[...] não obstante os labirintos que se constroem com ela [...]”, (linhas 33-34) a 
próclise é opcional. 

 
 
 

05) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação às palavras 
sublinhadas no excerto do texto 1. 

 
“Mas, quando há uma dúvida, e uma palavra é incompreendida, a leitura se interrompe para a 
busca de um significado” (linhas 3-4). 

 
(  )  de um significado é complemento verbal da palavra busca. 

(  )  quando é conjunção que introduz oração subordinada com ideia de tempo. 

(  )  para é preposição que traz ideia de finalidade. 

(  )  a é preposição que determina a palavra leitura. 

(  )  a vírgula após a palavra incompreendida marca o deslocamento de oração adverbial. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 
A(  ) F – F – F – V – V  

B(  ) F – V – V – F – V  

C(  ) F – V – V – F – F  

D(  ) V – F – F – V – F  

E(  ) V – F – V – F – V  
  
 
 

06) Entre os pares de frases extraídas do texto 1, assinale aquele em que a segunda frase 
estabelece, explicitamente, com a anterior, uma relação de conclusão. 

 
A(  ) “Eu percebo que a camuflagem e o engodo são atributos que manejo.” (linhas 24-25) 

“Eu, assim, imagino que nada escapa se eu não quiser.” (linha 25) 

B(  ) “Há um momento em que o ser acredita ser verdade o que diz e se julga senhor do 
instrumento.” (linhas 14-15) 
“Acreditar que simplesmente somos os senhores da linguagem é uma ilusão que o ser humano 
nutre.” (linhas 21-22) 

C(  ) “A palavra abriga a diversidade linguística.” (linha 9) 
“Não a verdade da religião, não a verdade referencial, mas o pedacinho da verdade que cada 
um carrega no coração do seu ser.” (linhas 35-36)   

D(  ) “Quem a usa [a linguagem] com maestria é admirado.” (linha 2) 
“São autores que, com a linguagem, emocionam em obras da literatura, teatro, poesia e 
cinema.” (linhas 2-3)  

E(  ) “[A linguagem] é senhora de tudo: ordena o pensamento, o devaneio, o projeto e a imaginação.” 
(linhas 19-20) 
“Eu  domino  a  linguagem  e  vou  até  fazer  um  curso  de  oratória  para  fascinar  o  mundo.” 
(linhas 22-23)  
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07) Com base no texto 1, identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo.  
 
(  )  No sétimo parágrafo, o referente do pronome eu, mencionado várias vezes, é o autor do texto. 

(  )  Na frase a seguir, há falta de paralelismo sintático entre as orações sublinhadas: “A palavra 
também serve como bálsamo para a dor, seja no riso quando se diz algo espirituoso, seja no 
acolhimento ao ouvir sobre o sofrimento do outro.” (linhas 7-8) 

(  )  O tempo verbal predominante no texto é o presente. 

(  )  Nas quatro palavras a seguir, observa-se um processo de derivação pelo qual um substantivo é 
formado por meio do acréscimo de sufixo a uma base verbal: ousadia (linha 27); permanência 
(linha 32); anunciada (linha 30); linguística (linha 9).   

(  )  Na frase “E, mesmo assim, essa forma de psicoterapia permanece [...]” (linha 31) a expressão 
sublinhada pode ser substituída por apesar disso, sem prejuízo de sentido.   

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 
A(  ) V – F – V – V – V 

B(  ) V – V – F – F – F  

C(  ) F – V – V – F – V 

D(  ) F – F – F – V – V 

E(  ) V – V – V – F – V 
 
 
 
08) Observe os tempos em que estão conjugados os verbos destacados no excerto do texto 1. 
 

“A imagem bíblica da Torre de Babel, um prenúncio das muitas línguas que seriam criadas no 
mundo hoje globalizado, só errou num ponto. De algum modo, os homens se fazem entender, 
não importa onde nasceram ou vivem.” (linhas 9-11) 

 
Leia as afirmativas abaixo. 

 
I.  A locução seriam criadas pode ser substituída, sem prejuízo do sentido, por “viriam a ser criadas”. 

II.  Errou e nasceram apresentam-se no mesmo tempo verbal. 

III.  Podemos substituir nasceram por tenham nascido sem alteração do sentido temporal. 

IV.  Podemos substituir vivem por viveram sem alteração do sentido temporal. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas. 

B(  ) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 

C(  ) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

D(  ) As afirmativas I, II, III e IV são corretas. 

E(  ) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
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Texto 2 

 
SOS Gramatical 

Uma esquina educativa 
 
           Às dez e meia da manhã, o telefone tocou mais uma vez. Do outro lado da linha, uma 
dúvida – a décima segunda do dia. “Você quer saber como se escreve insossa?”, repetiu a 
plantonista. Sim, era o que a pessoa queria. Considerando o nível de dificuldade das 
perguntas que Illiana da Costa Forte enfrenta diariamente, essa poderia entrar na categoria 
bico. Ainda assim, tal como canja de galinha e água-benta, um Aurélio ou um Houaiss nunca é 
demais. Depois de uma espiada no computador, ela responde: “A palavra é com s e ss.” 
           Illiana é a coordenadora do Plantão Gramatical de Fortaleza, um tira-dúvidas linguístico 
mantido há quase trinta anos pela prefeitura da cidade. De segunda a sexta, das 8 às 18 
horas, ela e um grupo de oito professores – seis de português, um de inglês e um de espanhol 
– se revezam em dois turnos para destrinchar, por exemplo, as 27 (dizem alguns) funções 
gramaticais da palavra que (conjunção, pronome, preposição, advérbio etc.). As perguntas são 
feitas por telefone e fax ou “presencialmente” (como dizem os modernos). É a modalidade 
preferida dos moradores do bairro Damas, onde fica o escritório, porque um pulo no plantão 
economiza o telefonema. 
           Além de lançar luz sobre os mistérios dos três idiomas, os mestres fornecem a origem e 
o significado de nomes de pessoa. Circula pelo escritório o polpudo Dicionário de Nomes de 
Bebês, com 8 mil verbetes. “Quer saber o seu?”, Illiana pergunta ao usuário Henrique. “Está 
aqui: ‘príncipe encantador e poderoso.’” Há que [prep. acidental] duvidar um tanto dos rigores 
do dicionário, o que não impediu Henrique de ganhar o dia. De posse da informação, 
certamente apareceu no emprego com a altivez de um cavaleiro medieval. 
          Variando dos 30 aos 50 anos de idade, todos os plantonistas têm curso superior e 
quase todos lecionam nas universidades públicas de Fortaleza (são duas). Com o cargo de 
oráculo gramatical, reforçam o orçamento em 953 reais mensais. 
           Entre uma pergunta e outra sobre ortografia, sintaxe, morfologia ou pontuação, são por 
vezes instados a dirimir dúvidas que [pron. rel. com função de sujeito] extrapolam os precisos 
limites da ciência gramatical. Uma vez, preparada para atender o telefone e fazer, digamos, 
alguma rápida análise sintática – por exemplo, da frase “Vão-se os anéis, ficam os dedos” –, 
Illiana foi surpreendida: “Quem era o ator que [pron. rel. com função de sujeito] fazia O Bem-
Amado?” Meio no reflexo, ela respondeu na bucha: “Paulo Gracindo.” Entusiasmada, a 
consulente prosseguiu: “Já que a senhora foi tão simpática comigo, não teria aí o telefone do 
padre Marcelo Rossi?” Illiana não tinha. 
 

(Adaptado de SOS Gramatical. Piauí, Rio de Janeiro, ano 3, n. 30, p. 12-13, mar. 2009) 
 

 
 
09) Com base no texto 2, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) O texto é predominantemente organizado em torno de opiniões e não de fatos.  

B(  ) A ideia principal do texto é enfatizar a necessidade de o indivíduo ter conhecimento de regras 
gramaticais para ser bem-sucedido no emprego.   

C(  ) No texto aparecem expressões típicas de registro informal, tais como “bico” (linha 5), “depois de 
uma espiada” (linha 6), “um pulo no plantão” (linha 13), “na bucha” (linha 29), as quais  
comprometem a credibilidade do Plantão Gramatical.  

D(  ) No primeiro parágrafo, o pronome você (linha 2) e a palavra pessoa (linha 3) remetem ao 
mesmo referente.  

E(  ) O autor da matéria faz uma crítica à coordenadora do Plantão Gramatical por ela não saber 
responder à pergunta mencionada ao final do último parágrafo.  
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10) Leia o excerto e assinale a alternativa CORRETA. 

“Do outro lado da linha, uma dúvida – a décima segunda do dia. ‘Você quer saber como se 
escreve insossa?’ [...] Considerando o nível de dificuldade das perguntas que Illiana da Costa Forte 
enfrenta diariamente, essa poderia entrar na categoria bico.” (linhas 1-5) 

 
A(  ) A palavra bico está em itálico porque se trata de um neologismo. 

B(  ) A palavra “essa” refere-se a “dificuldade”. 

C(  ) O nível de dificuldade das consultas ao SOS Gramatical era alto em relação à pergunta que 
Illiana acabara de receber. 

D(  ) As palavras “nível” e “categoria” apresentam o mesmo sentido no texto. 

E(  ) A palavra “Considerando” pode ser substituída por “Descartando” sem perda das relações 
sintático-semânticas. 

 
 

11) Considere a relação semântica estabelecida entre as orações de cada frase abaixo. 
 

1. “Tal  como  canja  de  galinha  e  água-benta, um  Aurélio  ou  um  Houaiss  nunca  é  demais.” 
(linhas 5-6) 

2. “Já que a senhora foi tão simpática comigo, não teria aí o telefone do padre Marcelo Rossi?” 
(linhas 30-31) 

3. “De segunda a sexta, das 8 às 18 horas, ela e um grupo de oito professores [...] se revezam em 
dois turnos para destrinchar, por exemplo, as 27 (dizem alguns) funções gramaticais da palavra 
que.”  (linhas 8-11) 

4. “Além de lançar luz sobre os mistérios dos três idiomas, os mestres fornecem a origem e o 
significado de nomes de pessoa.” (linhas 15-16) 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA das relações semânticas, de cima 
para baixo. 

 
A(  ) causalidade / concessão / temporalidade / adição 

B(  ) comparação / causalidade / finalidade / adição 

C(  ) comparação / oposição / temporalidade / adição 

D(  ) condicionalidade / causalidade / explicação / alternância 

E(  ) alternância / concessão / finalidade / restrição  
 
 
12) Assinale a alternativa que apresenta a reescrita CORRETA da frase abaixo, do ponto de vista da 

norma culta da língua portuguesa, sem prejuízo do significado da frase extraída do texto.   

“IIliana é a coordenadora do Plantão Gramatical de Fortaleza, um tira-dúvidas linguístico mantido 
há quase trinta anos pela prefeitura da cidade.” (linhas 7-8) 

 
A(  ) A prefeitura da cidade mantém, há quase trinta anos, um tira-dúvidas linguístico, o Plantão 

Gramatical de Fortaleza, do qual Illiana é coordenadora. 

B(  ) Há quase trinta anos, Illiana coordena o Plantão Gramatical de Fortaleza, um tira-dúvidas 
linguístico que a prefeitura da cidade mantém.  

C(  ) A prefeitura da cidade mantém um tira-dúvidas linguístico, o Plantão Gramatical de Fortaleza, 
sendo que o mesmo é coordenado por Illiana há quase trinta anos.  

D(  ) Illiana é a coordenadora de um tira-dúvidas linguístico, o cujo é mantido pela prefeitura da 
cidade há quase trinta anos: o Plantão Gramatical de Fortaleza.   

E(  ) A prefeitura da cidade de Fortaleza mantém, há quase trinta anos, o Plantão Gramatical que é 
um tira-dúvidas linguístico aonde Illiana é coordenadora. 
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13) Analise as frases abaixo e identifique as que expressam a opinião do autor. 
 
I.  “Às dez e meia da manhã, o telefone tocou mais uma vez”. (linha 1) 

II.  “Ainda assim, tal como canja de galinha e água-benta, um Aurélio ou um Houaiss nunca é 
demais”. (linhas 5-6) 

III.  “Além de lançar luz sobre os mistérios dos três idiomas, os mestres fornecem a origem e o 
significado de nomes de pessoa”. (linhas 15-16) 

IV.  “Considerando o nível de dificuldade das perguntas que Illiana da Costa Forte enfrenta 
diariamente, essa poderia entrar na categoria bico”. (linhas 3-5) 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A(  ) Somente as frases I e IV expressam a opinião do autor. 

B(  ) Somente as frases II e III expressam a opinião do autor. 

C(  ) Somente as frases III e IV expressam a opinião do autor. 

D(  ) Somente as frases II e IV expressam a opinião do autor. 

E(  ) Somente as frases I e III expressam a opinião do autor. 
 
 
 
14) Assinale a alternativa em que o vocábulo à direita é SINÔNIMO do termo transcrito do texto 2. 
 
A(  ) destrinchar (linha 10)  =  esmiuçar 

B(  ) oráculo (linha 23)  = pregador 

C(  ) polpudo (linha 16)  =  vultuoso 

D(  ) altivez (linha 20)  =  alteridade 

E(  ) instados (linha 25)  =  intencionados 
 
 
 
15) Observe os fragmentos abaixo.  

(Adaptado de MACHADO, J. Pisando no “Z”. Língua Portuguesa, São Paulo, ano 3, n. 30, abr. 2008). 
 
(  )  Não há nada de mal nisso, porque em português há regras ortográficas algo movediças e as 

exceções são muitas. 

(  )  Mesmo assim, sempre haverá dúvidas. 

(  )  No entanto, é bom que as haja, para que se consulte o dicionário. 

(  )  Muita gente, inclusive bem escolarizada, tem dificuldade com a grafia de certas palavras. 

(  )  Afinal, quem não tem dúvidas não aprende. 

(  )  Só a leitura e a escrita constantes podem dar alguma segurança ao escriba. 
 

Considerando a ordenação numérica apresentada nas alternativas a seguir, assinale a 
alternativa CORRETA em que os fragmentos constituem um parágrafo coeso e coerente.  

 
 

A(  ) 6,  3,  2,  1,  4,  5 

B(  ) 2,  3,  5,  4,  6,  1 

C(  ) 6,  5,  4,  3,  2,  1 

D(  ) 5,  4,  3,  2,  6,  1 

E(  ) 2,  4,  5,  1,  6,  3 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
16) De acordo com o disposto na Lei n° 8.112/90, assinale a alternativa que preenche 

CORRETAMENTE as lacunas.  
 

A ____________ para cargo ____________ ou cargo isolado de provimento efetivo depende de 

prévia habilitação em ____________ de provas ou de provas e títulos. 

 
A(  ) nomeação – de carreira – concurso público 

B(  ) readaptação – de carreira – concurso público 

C(  ) nomeação – de confiança – concurso público 

D(  ) recondução – de confiança – processo seletivo simplificado 

E(  ) readaptação – de confiança – processo seletivo simplificado 
 
 
17) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo, de acordo com o disposto 

na Lei n° 8.112/90. 
 
(  )  O concurso público terá validade de até três anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por 

igual período. 

(  )  A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. 

(  )  É de trinta dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, 
contados da data da posse. 

(  )  Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a 
estágio probatório por período de dezoito meses. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 
A(  ) V – V – F – F 

B(  ) F – F – V – F 

C(  ) F – V – F – F 

D(  ) F – V – F – V 

E(  ) F – F – V – V 
 
 
 
18) Assinale a alternativa CORRETA. 

Com base no disposto na Lei n° 8.112/90, pode-se afirmar que: 

 
A(  ) vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em 

portaria ministerial. 

B(  ) remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, 
com ou sem mudança de sede. 

C(  ) a ajuda de custo destina-se a indenizar as parcelas de despesa extraordinária com pousada, 
alimentação e locomoção urbana. 

D(  ) ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de chefia ou assessoramento não é 
devida retribuição pelo seu exercício. 

E(  ) o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 100% (cem por cento) em relação 
à hora normal de trabalho. 
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19) De acordo com o disposto na Lei n° 8.112/90, identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as 
afirmativas abaixo.  

 
(  )  É dever do servidor cumprir as ordens superiores, mesmo que manifestamente ilegais. 

(  )  Ao servidor é proibido recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. 

(  )  O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas funções. 

(  )  Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de trinta 
dias consecutivos. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 
A(  ) F – V – F – V 

B(  ) V – F – V – V 

C(  ) V – V – V – V 

D(  ) V – V – V – F 

E(  ) F – V – V – V 

 
 
 
20) Assinale a alternativa CORRETA. 

Com base no disposto na Lei n° 9.784/99, pode-se afirmar que a administração pública 
obedecerá, dentre outros, aos princípios da: 

 
A(  ) Legalidade, Unilateralidade e Formalidade. 

B(  ) Formalidade, Defesa Restrita e Parcialidade. 

C(  ) Defesa Restrita, Proporcionalidade e Informalidade. 

D(  ) Motivação, Razoabilidade e Proporcionalidade. 

E(  ) Legalidade, Interesse Privado e Razoabilidade. 
 
 
 
21) Com base no disposto na Lei n° 9.784/99, analise as afirmativas abaixo. 
 
I.   É vedada à administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o 

servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. 

II.   Não são legitimadas como interessadas no processo administrativo as organizações e 
associações representativas, mesmo no tocante a direitos e interesses coletivos. 

III.   Não pode ser objeto de delegação a edição de atos de caráter normativo. 

IV.   Pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade 
notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e 
afins até o terceiro grau. 

V.   A autenticação de documentos exigidos não poderá ser feita pelo órgão administrativo. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) Somente as afirmativas II e V estão corretas. 

B(  ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

C(  ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

D(  ) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 

E(  ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
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22) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo, de acordo com o disposto 
na Lei n° 8.666/93. 

 
(  )  As obras e serviços poderão ser executados na forma de execução direta. 

(  )  Consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a pareceres, 
perícias e avaliações em geral. 

(  )  As compras poderão ser feitas sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos 
recursos orçamentários para o seu pagamento. 

(  )  As licitações serão efetuadas no local onde se situar a repartição interessada, salvo por motivo de 
interesse público, devidamente justificado. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 
A(  ) V – V – F – V 

B(  ) V – V – V – V 

C(  ) F – F – V – V 

D(  ) V – F – F – V 

E(  ) F – V – F – F 
 
 
 
23) Com base no disposto na Lei n° 8.666/93, é CORRETO afirmar que: 
 
A(  ) a garantia prestada em dinheiro pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do 

contrato, sem atualização monetária. 

B(  ) é permitido o contrato com prazo de vigência indeterminado. 

C(  ) a minuta do futuro contrato nunca integrará o edital ou ato convocatório da licitação. 

D(  ) os contratos nunca poderão ser alterados unilateralmente pela administração. 

E(  ) são cláusulas necessárias em todo contrato administrativo, dentre outras, as que estabeleçam o 
objeto e seus elementos e os casos de rescisão. 

 
 
 
24) De acordo com o disposto na Constituição Federal de 1988, no capítulo que trata da 

Administração Pública, é CORRETO afirmar que: 
 
A(  ) o prazo de validade do concurso público será de quatro anos, prorrogável uma vez, por igual 

período. 

B(  ) é permitida a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de 
remuneração de pessoal do serviço público. 

C(  ) é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. 

D(  ) os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público serão computados e acumulados 
para fins de acréscimos ulteriores. 

E(  ) é permitida a acumulação remunerada de dois cargos técnico-administrativos, mesmo havendo 
incompatibilidade de horários. 
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25) Com base no disposto na Constituição Federal de 1988, no capítulo que trata da Administração 
Pública, analise as seguintes afirmativas. 

 
I. São estáveis após dois anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de 

provimento efetivo em virtude de concurso público. 

II. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. 

III. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. 

IV. As pessoas jurídicas de direito público não responderão pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A(  ) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 

B(  ) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

C(  ) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

D(  ) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 

E(  ) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
 
 
 
26) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo, de acordo com o disposto 

na Lei n° 8.429/92. 
 
(  )  Reputa-se agente público todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem 

remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de 
investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em qualquer dos Poderes da União. 

(  )  No caso de enriquecimento ilícito, o agente público ou terceiro beneficiário não perderá os bens e 
valores acrescidos ao seu patrimônio. 

(  )  Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito receber para si 
dinheiro a título de comissão de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido 
ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições de agente público. 

(  )  Não constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário frustrar a licitude de 
processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 
A(  ) V – V – V – F 

B(  ) F – F – V – F 

C(  ) V – F – F – V 

D(  ) F – V – V – F 

E(  ) V – F – V – F 
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27) Analise as afirmativas abaixo. 
 
I. Toda organização tem um propósito e é composta por pessoas agrupadas de determinada 

maneira. O propósito de uma organização é geralmente expresso em termos de uma meta ou um 
conjunto de metas. 

 

II. Nenhum propósito ou meta pode ser alcançado sem pessoas tomando decisões para estabelecer 
o propósito e desempenhar várias atividades a fim de transformar a meta em realidade. 

 

III. Todas as organizações desenvolvem uma estrutura sistemática que define e limita o 
comportamento das pessoas que as compõem. 

 

IV. Todas as organizações possuem uma estrutura de divisão de trabalho linear que define a 
amplitude de atuação nos ambientes em que atuam. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
 

A(  ) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
 

B(  ) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 
 

C(  ) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
 

D(  ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
 

E(  ) Nenhuma das afirmativas está correta. 
 
 
28) Numere a coluna 2 de acordo com a coluna 1. 
 

Coluna 1 Coluna 2 

1. Eficácia (  )  envolve a habilidade em trabalhar com outras pessoas, 
entendê-las, orientá-las e motivá-las, tanto individualmente 
quanto em grupos. 

2. Eficiência 
 

(  )  refere-se à capacidade mental de analisar e diagnosticar 
situações complexas, entendendo como se relacionam as 
situações e facilitando o processo decisório. 

3. Processos administrativos 
 

(  )  significa executar corretamente a tarefa, obtendo o resultado 
máximo possível em tal tarefa. 

4. Habilidades conceituais 
 

(  )  significa executar a tarefa necessária à organização, obtendo 
o resultado que mais aproxima a organização de sua meta. 

5. Habilidades interpessoais 
 

(  )  são as atividades administrativas essenciais e geralmente são 
agrupadas em planejamento, organização, direção e controle. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 
 

A(  ) 5, 4, 1, 2, 3 
 

B(  ) 4, 5, 2, 1, 3 
 

C(  ) 5, 4, 2, 1, 3 
 

D(  ) 3, 4, 1, 2, 5 
 

E(  ) 4, 3, 5, 1, 2 
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29) Numere a coluna 2 de acordo com a coluna 1. 
 

Coluna 1 Coluna 2 

1. Departamentalização funcional 
 
 

 
 

(  ) utiliza  a unidade natural que já existe na organização 
com o propósito de alcançar algum objetivo e pode 
existir em função das metas fundamentais da 
organização ou em função dos projetos de curto 
prazo. 

2. Departamentalização por produto 
 

 

(  ) é  a  utilizada  para  identificar as principais unidades 
organizacionais, como Marketing e Produção, entre 
outras. 

3. Departamentalização por localização 
 

 
 

(  ) é concebida a partir do ambiente externo, em função 
de características e comportamentos muito diferen-
ciados entre aqueles que são atendidos pela 
organização. 

4. Departamentalização por processo 
 
 
 

(  ) é  concebida  em  função  da  especialização que os 
diferentes setores organizacionais têm naquelas 
organizações que costumam ter uma diversificação 
significativa de produtos. 

5. Departamentalização por cliente 
 
 

(  ) é concebida de acordo com a proximidade entre as 
atividades desempenhadas. Os fatores operacionais 
são preponderantes na definição. 

6. Departamentalização por objetivo 
 
 
 

(  ) é definida em função da área geográfica, indepen-
dentemente do serviço prestado, e é um critério muito 
utilizado em organizações multidivisionais, caracte-
rizadas como organizações de grande porte. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 
A(  ) 6, 1, 5, 2, 4, 3 
 

B(  ) 6, 1, 2, 5, 4, 3 
 

C(  ) 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 

D(  ) 2, 4, 6, 3, 5, 1 
 

E(  ) 4, 1, 2, 5, 6, 3 
 
 
30) Analise as afirmativas abaixo. 
 

I.   SKU é a abreviatura de “stock keeping unit” e significa itens distintos guardados em estoque. 
Assim, cada item em estoque é um SKU e os procedimentos de classificação, codificação e 
especificações devem ser realizados para cada SKU. 

 

II.   Normalização de materiais são os procedimentos adotados por uma empresa para diminuir a 
diversidade de itens em estoque. 

 

III.   Especificação dos materiais são os requisitos que identificam e distinguem os materiais uns dos 
outros. A definição precisa e correta das especificações dos materiais é fundamental para a 
compra e a armazenagem dos materiais. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
 

A(  ) Apenas a afirmativa I está correta. 
 

B(  ) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
 

C(  ) Apenas a afirmativa II está correta. 
 

D(  ) Apenas a afirmativa III está correta. 
 

E(  ) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
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31) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. 
Quais as principais etapas no ciclo de um pedido de materiais? 

 

A(   ) Negociação do pedido, definição dos pontos de armazenagem, definição do sistema de 
lançamento de pedidos, definição do modal de transporte, embalagem e expedição do pedido. 

B(   ) Preparação do pedido, transmissão do pedido, definição da área de recepção do pedido, 
conferência das notas fiscais, inspeção de qualidade nos materiais e endereçamento ao 
almoxarifado. 

C(   ) Definição do lote econômico, definição dos prazos de atendimento, reserva dos materiais no 
estoque, análise do crédito do comprador, apartamento dos itens no almoxarifado, definição do 
regime de tributação dos impostos e expedição do pedido. 

D(   ) Preparação do pedido, definição dos pontos de armazenagem, transmissão do pedido, 
definição dos prazos de atendimento, confirmação do crédito do comprador, inspeção de 
qualidade e expedição do pedido. 

E(   ) Preparação do pedido, transmissão do pedido, entrada do pedido no sistema de 
processamento, confirmação do crédito do comprador, confirmação da disponibilidade de 
fornecimento, separação, embalagem e expedição do pedido. 

 
32) Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(   ) Estoque é o lugar onde estão guardadas as peças que serão utilizadas no processo 
operacional da organização. Este lugar deve ser de acesso limitado e com procedimentos 
específicos de entradas e saídas de materiais. 

B(   ) Estoque é a situação contábil do patrimônio físico de uma organização. 
C(   ) Estoque é um conceito ultrapassado nas organizações prestadoras de serviços e naquelas que 

adotam o sistema Just in Time. 
D(   ) Estoque é o resultante da combinação dos conceitos de lote econômico, cadeia de suprimento 

(supply chain) e gestão de compras. 
E(   ) Estoque é o material armazenado em um determinado local, com expectativa de utilização 

futura, cuja função é absorver as oscilações previstas para a demanda dos materiais ou 
atender a objetivos mercadológicos e financeiros de uma organização. 

 
33) Com relação ao custo do estoque, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(   ) O custo total do estoque é obtido pela soma do custo do lote econômico de aquisição e do 
custo da falta de material. 

B(   ) O custo total do estoque é obtido pela soma do custo total de armazenagem, no qual é 
considerado o custo do local onde é armazenado o material, e do custo total dos pedidos, no 
qual é considerado o custo da rotina de aquisição dos materiais. 

C(   ) O custo total do estoque é obtido pela soma do custo total de armazenagem e do custo da falta 
de material. 

D(   ) O custo total do estoque é obtido pela soma do custo total dos pedidos e do custo do lote 
econômico de aquisição. 

E(   ) O custo total do estoque é obtido através da avaliação da carga tributária que incide sobre o 
local da armazenagem e sobre o transporte dos materiais. 

 
34) Em relação a um dos principais indicadores de desempenho do estoque, assinale a alternativa 

CORRETA. 
 

A(  ) Cobertura dos estoques é a medida da rotatividade dos materiais armazenados e é um 
indicador de quantas vezes o capital investido em estoques é recuperado através do consumo. 

B(  ) Lote econômico de compra é a medida da rotatividade dos materiais armazenados e é um 
indicador de quantas vezes o capital investido em estoques é recuperado através do consumo. 

C(  ) Classificação ABC é a medida da rotatividade dos materiais armazenados e é um indicador de 
quantas vezes o capital investido em estoques é recuperado através do consumo. 

D(  ) Giro dos estoques é a medida da rotatividade dos materiais armazenados e é um indicador de 
quantas vezes o capital investido em estoques é recuperado através do consumo. 

E(  ) Ponto de reposição é a medida da rotatividade dos materiais armazenados e é um indicador de 
quantas vezes o capital investido em estoques é recuperado através do consumo. 
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35) Analise as afirmativas abaixo. 
 

I.   As estratégias mais simples são as adotadas por fornecedores de produtos padronizados, 
chamados de commodities. 

II.   Commodities são produtos de preço elevado que se caracterizam por proporcionar lucratividade 
elevada.  

III.   Como as estratégias de commodities são bastante limitadas e a rentabilidade costuma ser baixa, 
recomenda-se explorar a possibilidade de transformar o produto em algo único, diferenciado, na 
visão de quem compra ou usa tal produto. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
 

A(  ) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
 

B(  ) Somente a afirmativa II está correta. 
 

C(  ) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
 

D(  ) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
 

E(  ) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
 
 
 
36) O Orçamento Público pode ser classificado quanto à periodicidade, à categoria econômica e à 

destinação de recursos.  
 

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE sua classificação e respectivo 
detalhamento. 

 
 

A(  ) Quanto à categoria econômica, pode ser funcional, pois corresponde às operações relativas à 
manutenção e ao funcionamento de serviços já existentes. 

 

B(  ) Quanto à destinação de recursos financeiros, pode ser de capital ou de investimentos, 
representando a espécie de orçamento em que os recursos se relacionam aos objetivos, às 
metas e aos projetos de um plano de governo. 

 

C(  ) Quanto à periodicidade, pode ser classificado como orçamento-programa, no qual se estimam e 
autorizam as despesas por funções. 

 

D(  ) Quanto à periodicidade, pode ser anual, considerado como operativo, pois é executável. 
 

E(  ) Quanto à categoria econômica, pode ser classificado por desempenho, correspondendo às 
operações relativas à aquisição ou à realização de obras produtivas. 

 
 
 
37) A Constituição Federal de 1988 estabelece o Sistema de Planejamento e Orçamento, mediante a 

definição de três instrumentos de iniciativa do Poder Executivo. Assinale a alternativa que 
apresenta CORRETAMENTE os instrumentos e respectiva ordem hierárquica. 

 
 

A(  ) Lei Orçamentária Anual, Orçamento Fiscal e Orçamento da Seguridade Social. 
 

B(  ) Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. 
 

C(  ) Orçamento de Investimentos das Estatais, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
 

D(  ) Lei de Diretrizes Orçamentárias, Orçamento Fiscal e Lei Orçamentária Anual. 
 

E(  ) Plano Plurianual, Orçamento da Seguridade Social e Lei Orçamentária Anual.   
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38) Os princípios orçamentários disciplinam o cumprimento dos fins a que se propõe o orçamento 
público. Consistem de regras norteadoras do processo de elaboração, aprovação, execução e 
controle do orçamento.  

 
Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta o princípio e o conceito 
CORRETAMENTE. 

 
A(  ) Uniformidade – o orçamento deve manter uma padronização ou uniformização de seus dados a 

fim de possibilitar que os usuários possam realizar comparações entre os distintos exercícios. 
 

B(  ) Unidade – a lei orçamentária possui periodicidade anual, coincidindo com o ano civil. 
 

C(  ) Universalidade – define a prescrição legal de subordinação da Administração Pública aos 
preceitos constitucionais. 

 

D(  ) Equilíbrio – torna o conteúdo orçamentário público para o conhecimento da sociedade e eficácia 
de sua validade. 

 

E(  ) Exclusividade – no âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa incluirá a realização de 
debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do Plano Plurianual, da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual. 

 
 
39) Assinale a alternativa CORRETA. 
 

Dentre os estágios da despesa pública, assinale a alternativa que representa a etapa ou fase em 
que a autoridade competente cria para o Estado a obrigação de pagamento. 

 
 

A(  ) Liquidação. 
 

B(  ) Restos a pagar. 
 

C(  ) Transferência de capital. 
 

D(  ) Empenho. 
 

E(  ) Ordem bancária. 
 
 
40) A implementação das estratégias de intervenção do governo na economia pode se realizar 

mediante o emprego de diferentes instrumentos e recursos.  
 

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE a classificação da política econômica 
que abrange a administração das receitas, do orçamento e da despesa pública, assim como dos 
ativos e passivos do governo. 

 
A(  ) Política monetária. 
B(  ) Política regulatória. 
C(  ) Política fiscal. 
D(  ) Política estabilizadora. 
E(  ) Política tributária. 
 
 
 
 
GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada) 

QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

RESPOSTAS                     
 

QUESTÕES 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

RESPOSTAS                     
 



ADMINISTRADOR 18 

 


