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PROVA DE NOCÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 04

QUESTÃO 01

São considerados procedimentos importantes para a proteção
de senhas, EXCETO:

O primeiro componente de um sistema de computação é o
hardware, que corresponde à parte material, ou seja, aos
componentes físicos do sistema. O hardware é composto por
vários tipos de equipamentos, sendo que uma divisão primária
separa o hardware em sistema central e periféricos. Baseado
nessas informações, assinale a alternativa INCORRETA.
(A) O sistema central é composto por circuitos eletrônicos que
executam determinadas funções. O principal deles é a
Unidade Central de Processamento (UCP) ou Central
Processing Unit (CPU), responsável pelo gerenciamento
de todas as funções no sistema.
(B) O sistema central também é composto por um dispositivo
chamado Memória Principal, cuja característica funcional
é armazenar informações que serão ou foram
processadas na UCP.
(C) O sistema central também é composto pela Memória
Auxiliar (que pode ser chamada de Secundária ou de
Massa), que tem como característica a rapidez e maior
capacidade de armazenamento.
(D) Dentre os equipamentos periféricos, destacam-se as
unidades de entrada e unidades de saída, os quais são
destinados à concretização da comunicação entre as
pessoas e as máquinas.

QUESTÃO 02
Analise as afirmativas a seguir em relação ao conceito de
software.
I.

II.
III.

IV.
V.

O software é o conjunto de instruções arranjadas
logicamente para serem inteligíveis pela Unidade
Central de Processamento (UCP).
O software pode ser dividido em dois grandes grupos de
programas: os básicos e os aplicativos.
Um dos principais tipos de softwares básicos é o
Sistema Operacional, o qual informa ao computador
como ele deve usar seus próprios componentes.
Os softwares aplicativos informam ao computador como
realizar tarefas específicas para o usuário.
Pode-se citar como exemplos de categorias importantes
de softwares aplicativos: aplicações comerciais,
softwares utilitários, aplicações pessoais e softwares de
entretenimento.

Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III, e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 03
A verificação de ortografia e gramática, no Microsoft Word
2010, é acionada através de uma das teclas abaixo. Assinale a
alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

F1
F3
F5
F7
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(A) escolher senhas complexas que sejam suficientemente
longas para minimizar as chances de serem descobertas
por outro usuário.
(B) nunca usar a mesma senha para contas diferentes.
(C) alterar as senhas com frequência.
(D) usar como senha palavras que apareçam no dicionário e
anotá-las em local de fácil acesso ao usuário que a
cadastrou.
QUESTÃO 05
Acerca dos conceitos de segurança na internet, assinale a
alternativa INCORRETA.
(A) É importante que o software instalado no computador seja
atualizado, uma vez que as atualizações mais recentes de
software geralmente consertam alguma falha de
segurança que poderia vir a ser explorada.
(B) O uso de um firewall, bem como sua atualização
frequente é importante para a manutenção da segurança.
(C) Ao clicar em links contidos em mensagens de e-mail o
usuário poderá ser direcionado para um site que solicite
suas informações particulares como senha ou número de
cartão de crédito. Nesses casos, se o e-mail não tiver sido
classificado como SPAM, não há problema no
fornecimento das informações solicitadas.
(D) É importante que o usuário instale proteção contra vírus e
software de proteção contra spyware e os mantenha
atualizados.
QUESTÃO 06
Assinale a alternativa que representa uma sequência
CORRETA de comandos para escrever e enviar uma
mensagem de e-mail.
(A) Clicar no ícone escrever ou botão escrever, Nova ou Nova
Mensagem – Digitar o endereço do destinatário – Digitar o
assunto na caixa de assunto – Clicar no ícone ou botão
enviar – Adicionar algum endereço Cc ou Cco para o qual
o usuário queira enviar a mensagem.
(B) Clicar no ícone escrever ou botão escrever, Nova ou Nova
Mensagem – Digitar o endereço do destinatário – Digitar o
assunto na caixa de assunto – Clicar no ícone ou botão
enviar – Digitar a mensagem.
(C) Clicar no ícone escrever ou botão escrever, Nova ou Nova
Mensagem – Digitar o endereço do destinatário –
Adicionar algum endereço Cc ou Cco para o qual o
usuário queira enviar a mensagem - Digitar o assunto na
caixa de assunto – Digitar a mensagem - Clicar no ícone
ou botão enviar.
(D) Clicar no ícone escrever ou botão escrever, Nova ou Nova
Mensagem – Digitar o endereço do destinatário – Digitar o
assunto na caixa de assunto – Clicar no ícone ou botão
enviar – Clicar no botão arquivar – Renomear a
mensagem.

UFT/COPESE
TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO 2018

2018

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 10

Leia o texto a seguir para responder as questões de 07 a 12 e
a questão 14.

Considere o fragmento destacado: “Redobrou de carícias para
a amiga, e quis levá-la; mas o cadáver parece que a retinha
também”.

Texto I:
Olhos de Ressaca
Enfim, chegou a hora da encomendação e da partida. Sancha
quis despedir-se do marido, e o desespero daquele lance
consternou a todos. Muitos homens choravam também, as
mulheres todas. Só Capitu, amparando a viúva, parecia vencerse a si mesma. Consolava a outra, queria arrancá-la dali. A
confusão era geral. No meio dela, Capitu olhou alguns
instantes para o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa,
que não admira lhe saltassem algumas lágrimas poucas e
caladas...
As minhas cessaram logo. Fiquei a ver as dela; Capitu
enxugou-as depressa, olhando a furto para a gente que estava
na sala. Redobrou de carícias para a amiga, e quis levá-la; mas
o cadáver parece que a retinha também. Momento houve em
que os olhos de Capitu fitaram o defunto, quais os da viúva,
sem o pranto nem palavras desta, mas grandes e abertos,
como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar também
o nadador da manhã.
Fonte: ASSIS, Machado. Olhos de ressaca. In: Dom Casmurro. 8. ed. São Paulo, Ática, 1978,
p. 133-134 (adaptado).

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa CORRETA sobre a interpretação do
texto.
(A) O texto descreve o momento de comoção das
personagens após o velório.
(B) O texto descreve um momento triste para Sancha: o
velório de seu marido.
(C) O texto descreve as minúcias da morte do marido de
Capitu.
(D) O texto descreve a vaidade existente nas relações
humanas.

QUESTÃO 08
O episódio contido no texto é narrado em primeira pessoa, ou
seja, o narrador apresenta os fatos, ao mesmo tempo em que
se constitui como personagem. Desse modo, a construção da
narrativa pode acarretar:
(A) ambiguidade, já que o narrador em primeira pessoa pode
comprometer a objetividade da narrativa.
(B) objetividade, só quem participa consegue narrar
imparcialmente a história.
(C) subjetividade, pois o narrador em primeira pessoa é isento
de emoções.
(D) imparcialidade, já que o narrador-personagem demonstra
falta de emoção quando conta uma história.

QUESTÃO 09
Considere o trecho: “As minhas cessaram logo. Fiquei a ver
as dela”. As palavras em destaque referem-se à retomada
anafórica de:
(A)
(B)
(C)
(D)

viúva.
partida.
carícias.
lágrimas.

2

Prova de Assistente em Administração

O mas, no trecho mencionado, é uma conjunção adversativa
que se contrapõe a algo dito anteriormente na sentença.
Portanto, analise as afirmativas abaixo e responda a questão.
I.

O mas se contrapõe ao verbo redobrar, ou seja, Capitu
se redobrou anteriormente e não se redobrará mais.
II. O mas se contrapõe à ideia de Capitu querer levar
Sancha (a amiga) para longe e não conseguir fazer isso
porque o cadáver a retinha.
III. O mas se contrapõe às carícias: Capitu fez carícias à
Sancha e não fará mais.
Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Apenas a afirmativa II está correta.
Apenas a afirmativa III está correta.
Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 11
Na oração: “[...] os olhos de Capitu fitaram o defunto”, o
elemento em destaque, no contexto dessa oração, é
classificado como:
(A)
(B)
(C)
(D)

objeto indireto.
adjunto adnominal.
objeto direto.
predicativo do sujeito.

QUESTÃO 12
Considere o trecho: “[...] olhando a furto para a gente que
estava na sala”. Assinale a alternativa CORRETA que pode
substituir o elemento grifado sem prejuízo de mudança do
sentido no contexto.
(A)
(B)
(C)
(D)

Esperançosamente.
Orgulhosamente.
Finalmente.
Furtivamente.

Leia o texto a seguir para responder as questões 13 e 14.
Texto II:
Momento num café
Quando o enterro passou
Os homens que se achavam no café
Tiraram o chapéu maquinalmente
Saudavam o morto distraídos
Estavam todos voltados para a vida
Absortos na vida
Confiantes na vida.
Um no entanto se descobriu num gesto largo e demorado
Olhando o esquife longamente
Este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade
Que a vida é traição
E saudava a matéria que passava
Liberta para sempre da alma extinta.
Fonte: BANDEIRA, Manuel. In: Estrela da Manhã. 1936. Disponível em:
<https://autoreselivros.wordpress.com/2012/04/13/momento-num-cafe-de-manuel-bandeira/>.
Acesso em 16 abril de 2018 (adaptado).
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QUESTÃO 13

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa CORRETA sobre a interpretação do texto
II.

Quanto à administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, analise quais afirmativas referem-se aos princípios
que o servidor obedecerá:

(A) O eu lírico sugere que a vida é passageira e a morte se
constitui como libertária.
(B) O eu lírico compreende que a morte, de certa forma,
retém a matéria e a alma.
(C) O texto retrata a dificuldade vivenciada pelos parentes em
lidar com falecimentos inesperados.
(D) O texto destaca a ausência de vontade de viver do eu
lírico, uma vez que há o indicativo de que toda matéria
será eterna.
QUESTÃO 14
Sobre os textos I e II, assinale a alternativa CORRETA que
estabelece a conexão temática predominante entre ambos.
(A) Os textos I e II retratam o tema ‘morte’ e o modo como os
indivíduos lidam com isso.
(B) Os textos I e II evidenciam a alegria de viver presente nos
indivíduos,
principalmente
quando
percebem
a
efemeridade da vida.
(C) Os textos I e II apresentam o pessimismo humano e a
falta de vontade de viver dos indivíduos diante da morte
de um ente querido.
(D) Os textos I e II retratam o amor existente entre um homem
e uma mulher, mas que foram separados pelo falecimento
de um deles.

PROVA
DE
LEGISLAÇÃO

FUNDAMENTOS

EM

EDUCAÇÃO

E

QUESTÃO 15
Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se
inscreverem em concursos públicos para o provimento de
cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência
que apresentam. Em relação às reservas de vaga para
pessoas com deficiência, assinale a alternativa CORRETA.
(A) Serão reservadas até 15% (quinze por cento) das vagas
oferecidas no concurso.
(B) Serão reservadas até 30% (trinta por cento) das vagas
oferecidas no concurso.
(C) Serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas
oferecidas no concurso.
(D) Inexistirão reservas de vagas para as pessoas com
deficiência em concurso.

I.
II.
III.
IV.
V.

Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Referindo-se aos cargos que integram o Plano de Carreira,
sem prejuízo das atribuições específicas e observados os
requisitos de qualificação e competências, dentre as
alternativas a seguir, no que tange à função do servidor
técnico-administrativo em educação, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A) Planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades
inerentes ao apoio técnico-administrativo e ao ensino.
(B) Planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades
acadêmicas e científico-pedagógicas inerentes à pesquisa
e à extensão nas Instituições Federais de Ensino.
(C) Planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades
técnico-administrativas inerentes à pesquisa e à extensão
nas Instituições Federais de Ensino.
(D) Executar tarefas específicas, utilizando-se de recursos
materiais, financeiros e outros de que a Instituição Federal
de Ensino disponha, a fim de assegurar a eficiência, a
eficácia e a efetividade das atividades de ensino,
pesquisa e extensão das Instituições Federais de Ensino.

QUESTÃO 19
Para a garantia da ética profissional do servidor público civil do
poder executivo federal, a legislação dispõe o que segue:

I.

QUESTÃO 16

III.

Quanto ao tempo para a estabilidade dos servidores nomeados
para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso
público, assinale a alternativa CORRETA.

IV.
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Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
Apenas as afirmativas II e V estão corretas.
Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 18

II.

(A) São estáveis após cinco anos de efetivo exercício em
serviço público.
(B) São estáveis após três anos de efetivo exercício de
serviço público.
(C) São estáveis assim que nomeados para o cargo ao qual
fez concurso público.
(D) São estáveis somente a partir da sua aposentadoria por
tempo de serviço e contribuição.

legalidade
pessoalidade
moralidade
sigilo
eficiência

V.

a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência
dos princípios morais são primados maiores que devem
nortear o servidor público.
o servidor público não poderá jamais desprezar o
elemento ético de sua conduta.
o servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens
legais de seus superiores.
o servidor deverá evitar conduta negligente em relação
às ordens legais de seus superiores.
a ausência injustificada do servidor de seu local de
trabalho não desmoralizará o serviço público.

Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I e V estão corretas.
Apenas as afirmativas III e V estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Quanto à finalidade da educação superior, a legislação da
educação brasileira assim define:

QUESTÃO 23

2018

Sobre a gestão arquivística, analise as afirmativas a seguir.

I.
II.
III.
IV.
V.

estimular a criação cultural.
estimular o desenvolvimento do espírito científico.
estimular o pensamento reflexivo.
formar
diplomados
nas
diferentes
áreas
de
conhecimento.
formar diplomados aptos para a participação no
desenvolvimento da sociedade brasileira.

Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I e V estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

I.
II.

III.

IV.

Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

QUESTÃO 21
Da legislação que trata do Plano de Carreira dos Cargos
Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das
Instituições Federais de Ensino, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A) Plano de carreira é o conjunto de princípios, diretrizes e
normas que regulam o desenvolvimento profissional dos
servidores titulares de cargos que integram determinada
carreira.
(B) Função é o conjunto de atribuições e responsabilidades
previstas na estrutura organizacional que são cometidas a
um servidor.
(C) Cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidades
previstas na estrutura organizacional que são cometidas a
um servidor.
(D) Usuários são pessoas ou coletividades internas ou
externas à Instituição Federal de Ensino que usufruem
direta e indiretamente dos serviços por ela prestados.

Documento é a unidade de registro de informações,
qualquer que seja o suporte ou o formato.
Documento arquivístico é aquele recebido e/ou
produzido por uma entidade no desenvolvimento de
suas atividades.
São qualidades dos documentos arquivísticos:
unicidade, organicidade, confiabilidade, autenticidade e
acessibilidade.
A guarda de documentos segue padrões institucionais,
não havendo previsão legal para tabelas de
temporalidade.

Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.

QUESTÃO 24
Sobre os métodos de arquivamento, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A) O método alfabético é o que arquiva os documentos, que
se referem a pessoas, assuntos ou lugares, em sequência
alfabética.
(B) O método numérico arquiva os documentos em sequência
numérica.
(C) O método geográfico organiza as unidades de acordo
com a origem de quem está arquivando os documentos.
(D) Os métodos por assuntos são mais aconselhados para
casos de grande volume de documentos e de assuntos
variados.
QUESTÃO 25
Ao conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes
à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em
fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou
recolhimento para guarda permanente é dado o nome de:

QUESTÃO 22
Quanto ao afastamento de ocupante de cargo do Plano de
Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação,
assinale a alternativa INCORRETA.
(A) Poderá afastar-se de suas funções para prestar
colaboração a outra Instituição Federal de Ensino.
(B) Poderá afastar-se de suas funções para prestar
colaboração a outra instituição de pesquisa.
(C) Poderá afastar-se de suas funções para prestar
colaboração ao Ministério da Educação.
(D) O afastamento não se limita a um tempo definido.

(A)
(B)
(C)
(D)

arquivo permanente.
guarda documental.
gestão de documentos.
arquivo intermediário.

QUESTÃO 26
Sobre tabela de temporalidade, analise as afirmativas a seguir.
I.

No âmbito do Ministério da Educação, há duas tabelas
de temporalidade: a de atividades meio e a de
atividades fim.
II. As tabelas de temporalidade não utilizam os conceitos
de fases corrente e intermediária para os prazos de
guarda.
III. O acervo acadêmico, no âmbito das instituições de
ensino superior, não é contemplado na tabela de
temporalidade editada pelo Ministério da Educação.
Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
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Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.
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IV.

Quanto ao ciclo de vida, os arquivos classificam-se em
corrente, intermediário e permanente. Sobre esse tema, analise
as afirmativas a seguir.

V.

I.
II.

III.

O arquivo corrente é o conjunto de documentos em
curso ou de uso frequente.
O arquivo intermediário é o conjunto de documentos
que são preservados, respeitada a destinação
estabelecida, em decorrência de seu valor probatório e
informativo.
O arquivo permanente, também chamado de arquivo
morto, é o conjunto de documentos procedentes
exclusivamente de arquivo corrente.

Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas a afirmativa II está correta.
Apenas a afirmativa III está correta.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

(A)
(B)
(C)
(D)

Analise as afirmativas a seguir em relação ao conceito de
orçamento público.
I.

II.

III.

IV.

V.
QUESTÃO 29

(A) nos termos do art. 27, inciso XXI, da Constituição Federal,
institui-se a modalidade de licitação denominada
concurso, para a aquisição de bens e serviços comuns.
(B) o pregão não poderá ser realizado por meio da utilização
de recursos de tecnologia da informação, mesmo se for
antecedido de regulamentação específica.
(C) na fase preparatória do pregão, a equipe de apoio poderá
ser integrada por servidores ocupantes de cargo efetivo
ou emprego da administração, obrigatoriamente
pertencentes ao quadro permanente do órgão ou entidade
promotora do evento.
(D) as normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 são
aplicadas de modo complementar, para a modalidade
pregão.

QUESTÃO 30
Analise as afirmativas a seguir em relação à ideia de cidadania.
I.
II.

III.

A origem da palavra cidadania vem do latim civitas, que
quer dizer civilização.
Juridicamente, cidadão é o indivíduo no gozo dos
direitos civis e políticos de um Estado, entretanto numa
acepção mais ampla, cidadania é a qualidade de ser
cidadão, portanto, sujeito de direitos e deveres.
A relação do cidadão com o Estado é dúplice: de um
lado, os cidadãos participam da fundação do Estado, e,
portanto, estão sujeitos ao pacto que o criou, no nosso
caso a Constituição Federal de 1988.
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Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
Apenas as afirmativas I e V estão corretas.

QUESTÃO 31

Sobre os temas SIAFI e SICAF é CORRETO afirmar que:

É CORRETO afirmar relativamente à Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002 que:

Os agentes estatais, como cidadãos investidos de
funções públicas, têm o dever de atuar com base nos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade, prestando contas de todos os seus atos.
É dever de todo cidadão responsável colocar o interesse
privado em primeiro lugar e atuar sempre que possível
para promovê-lo.

Assinale a alternativa CORRETA.

QUESTÃO 28

(A) SIAFI é uma ferramenta para executar, acompanhar e
controlar com eficiência e eficácia a correta utilização dos
recursos estaduais.
(B) A sigla SICAF quer dizer: Sistema de Capacitação e
Aperfeiçoamento Financeiro.
(C) O cadastramento no SICAF é gratuito.
(D) SIAFI é o Sistema Integrado de Administração Financeira
do Governo Federal.

2018

É um instrumento de planejamento governamental em
que constam as despesas da administração pública
para um ano, em equilíbrio com a arrecadação das
receitas previstas.
É o documento onde o governo reúne todas as receitas
arrecadadas e programa o que de fato vai ser feito com
esses recursos.
Aloca os recursos destinados a hospitais, manutenção
das estradas, construção de escolas, pagamento de
professores.
É um mecanismo que permite que parte das receitas de
impostos e contribuições não seja obrigatoriamente
destinada a determinado órgão, fundo ou despesa. É
necessário para enfrentar o problema do elevado grau
de vinculações de receitas no Orçamento Geral da
União.
Trata-se de uma ferramenta que permite ao governo
quitar a dívida, sem prejudicar a execução do
Orçamento da União, dos Estados ou dos Municípios.

Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
Apenas as afirmativas I e V estão corretas.

QUESTÃO 32
Sobre o Processo Administrativo a partir da Lei Nº 9.784/1999
e atualizações posteriores é INCORRETO afirmar que:
(A) o administrado tem o direito de formular alegações e
apresentar documentos antes da decisão, os quais serão
objeto de consideração pelo órgão competente, sem
prejuízo de outros que lhe sejam assegurados.
(B) não agir de modo temerário, é dever do administrado
perante a Administração, sem prejuízo de outros previstos
em ato normativo.
(C) mesmo quando os pedidos de uma pluralidade de
interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos,
não poderão ser formulados em um único requerimento,
visando preservar o princípio da individualidade biológica.
(D) para fins de processo administrativo, são capazes, os
maiores de dezoito anos, ressalvada previsão especial em
ato normativo próprio.
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QUESTÃO 33

V.

Sobre Receitas e Despesas a partir da Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964 e atualizações posteriores é INCORRETO
afirmar que:
(A) tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de
direito público, compreendendo os impostos, as taxas e
contribuições nos termos da Constituição e das leis
vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu
produto ao custeio de atividades gerais ou especificas
exercidas por essas entidades.
(B) são Receitas de Capital as receitas tributária, de
contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de
serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos
financeiros recebidos de outras pessoas de direito público
ou privado.
(C) consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas
mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se
as processadas das não processadas.
(D) o regime de adiantamento é aplicável aos casos de
despesas expressamente definidos em lei e consiste na
entrega de numerário a servidor, sempre precedida de
empenho na dotação própria para o fim de realizar
despesas, que não possam subordinar-se ao processo
normal de aplicação.

QUESTÃO 34
No Brasil, a reforma do Estado tem início em meio a uma
grande crise econômica, cujo apogeu ocorre nos anos de 1990
com a hiperinflação. A partir de então a reforma do Estado se
torna imprescindível. Sobre a Administração Pública Gerencial
no Brasil é correto afirmar, EXCETO:
(A) tem como pressuposto de que existe um nível cultural e
político em que o patrimonialismo e o burocratismo estão
condenados, e que é possível desenvolver estratégias
administrativas baseadas na ampla delegação de
autoridade e na cobrança a posteriori de resultados.
(B) no Brasil a ideia é muito recente. Começou a ser
delineada nos anos de 1990 quando os princípios da
administração burocrática clássica foram introduzidos via
DASP - Departamento Administrativo do Serviço Público.
(C) a Constituição de 1988 ignorou as novas orientações da
administração pública. Os constituintes e a sociedade
perceberam apenas que a administração burocrática
clássica não havia sido plenamente instaurada.
(D) concebe a sociedade como um campo de conflito,
cooperação e incerteza, na qual cidadãos defendem seus
interesses e afirmam suas posições ideológicas, que
afinal se expressam na administração pública.

QUESTÃO 35
Analise as afirmativas a seguir em relação ao conceito,
fundamentos e funções da administração.
I.

II.

III.

IV.

O planejamento tático é o mais amplo e abrange toda a
organização, é responsabilidade exclusiva da alta
direção.
Na função organizar, dentro do processo administrativo
cabe, dividir o trabalho, designar as pessoas para a sua
execução e alocar recursos.
A direção é a função administrativa que se refere às
relações interpessoais dos administradores em todos os
níveis da organização e os respectivos colaboradores.
A função controle é um processo cíclico composto de
duas fases: o estabelecimento de padrões ou critérios e
a observação do desempenho.
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A função organização pode ser estruturada em três
níveis
diferentes:
institucional,
intermediário
e
operacional.

Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas III e V estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas.

QUESTÃO 36
Em relação a sistemas, organização e métodos é INCORRETO
afirmar que:
(A) no sistema de informações gerenciais a coleta de
informações e sua transformação em dados exige maior
grau de centralização de decisões na empresa.
(B) ambiente de um sistema é o conjunto dos fatores que,
dentro de um limite específico, se possa conceber como
tendo alguma influência sobre a operação do sistema
considerado.
(C) sistema de informações gerenciais pode oportunizar
melhoria no acesso a informações, propiciando relatórios
mais precisos e rápidos e com menor esforço.
(D) sistema é um conjunto de partes integrantes e
interdependentes que, conjuntamente, formam um todo
unitário com determinado objetivo e efetuam determinada
função.

QUESTÃO 37
Em relação à atividade de marketing nas organizações é
INCORRETO afirmar que:
(A) o marketing é uma atividade de comercialização que teve
sua base no conceito de troca.
(B) os quatro elementos do composto de marketing são:
produto, propaganda, ponto-de-venda e promoção.
(C) os períodos mais curtos do ciclo de vida dos produtos têm
sido uma dificuldade encontrada na aplicação dos
conceitos de marketing.
(D) nas atividades de marketing existem as variáveis
controláveis, em que os executivos podem ter certo grau
de controle.

QUESTÃO 38
São desafios da gestão de pessoas, EXCETO:
(A) ajudar os colaboradores a descobrirem quais são seus
interesses de realização, proporcionando as condições
necessárias para que o trabalho seja executado em
consonância com seus interesses.
(B) ser responsável pela promoção do encontro dos
interesses dos colaboradores, patrões e clientes.
(C) exercer os quatro papéis a serem desempenhados pela
gestão de pessoas: parceiro estratégico, agente de
mudanças, especialista administrativo e defensor dos
colaboradores.
(D) implantar um modelo flexibilizado de gestão de pessoas,
com pouca, ou nenhuma, participação dos membros do
grupo e manutenção de controle e responsabilidade sobre
os projetos.
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QUESTÃO 39
Sobre a gestão de materiais é correto afirmar, EXCETO:
(A) o princípio da eficiência aproxima-se muito da noção de
economicidade, ou seja, da consecução do melhor custobenefício no trabalho da administração pública, evitandose o desperdício do dinheiro público.
(B) o objetivo central da administração de recursos materiais
é otimizar e ampliar os resultados por meio da geração de
lucratividade e do aumento do patrimônio financeiro. Por
meio de análise e avaliação do fluxo de entrada e saída
de capitais, promovendo estabilidade financeira e
crescimento.
(C) suprir a organização dos materiais necessários ao seu
desempenho, no momento certo, com a qualidade
requerida, praticando preços econômicos, recebendo e
armazenando os bens de modo apropriado e distribuir aos
setores demandantes, evitando estoques desnecessários
e mantendo rotinas de controle efetivas são objetivos
secundários da gestão de materiais
(D) a gestão de materiais engloba atividades tais como
compras (suprimento), recebimento, armazenagem,
distribuição e controle, moldando-se ao gerencialismo e
servindo de suporte a políticas públicas de
desenvolvimento nacional sustentável.

QUESTÃO 40
Em relação à Administração Financeira é INCORRETO afirmar
que:
(A) a função financeira compreende um conjunto de
atividades relacionadas com a gestão dos fundos
movimentados por todas as áreas da organização.
(B) esta função é responsável pela obtenção dos recursos
necessários e pela formulação de uma estratégia voltada
para a otimização do uso desses fundos.
(C) a função financeira não é encontrada nas empresas
públicas.
(D) a atividade financeira do Estado destina-se à obtenção e
ao emprego dos materiais e de serviços para a realização
das necessidades da coletividade, de interesse geral,
atendidas por meio do serviço público.
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