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INSTRUÇÕES GERAIS AOS CANDIDATOS   

 

Confira se este boletim contém 40 questões:   

 Língua Portuguesa: 10 questões  

 Informática: 10 questões   

 Atualidades: 10 questões 

 Conhecimentos de Administração: 10 questões  

  

Verifique se não há imperfeições gráficas. Caso exista algum problema, comunique imediatamente ao fiscal. Confira se seu nome e o seu número 

e seu CPF constam na Folha de Repostas. Não a dobre e nem a amasse. Esta prova terá duração máxima de 3 horas. Para preenchimento da Folha 

de Respostas, você deverá utilizar caneta esferográfica AZUL ou PRETA. Você deverá, obrigatoriamente, devolver todo o material desta prova ao 

fiscal.   

ATENÇÃO: 

 Preencha somente uma resposta por questão.  

 Mais de uma marcação anulará a questão 

 

 

Assinatura do Candidato: ______________________________________________________________________________________________  

 

 

 

BOA PROVA! 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

GABARITO 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 

 
 

PORTUGUÊS Leia o TEXTO I para responder às questões de 01 a 03 



 

 

TEXTO 1 
 

Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias 

pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro 

lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto 

o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas 

considerações me levaram a adotar diferente 

método: a primeira é que eu não sou propriamente 

um autor defunto, mas um defunto autor, para quem 

a campa foi outro berço; a segunda é que o escrito 

ficaria assim mais galante e mais novo.  
Machado de Assis, in Memórias Póstumas de Brás Cubas 

 

QUESTÃO 01 
 

De acordo com o trecho da obra Memórias 

Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, 

depreende-se que: 

a) O autor personagem está na fase final de sua vida. 

b) O autor personagem não acredita que poderá 

morrer. 

c) O autor personagem já morreu. 

d) O autor personagem não vai morrer. 

e) O autor personagem renasceu para contar sua 

história. 

 

QUESTÃO 02 

 
De acordo com as ideias propostas pelo autor, 

que também é personagem da história, pode-se 

afirmar que se trata de: 

a) Um gênero textual jornalístico 

b) Um gênero textual religioso 

c) Um gênero textual científico 

d) Um gênero textual autobiográfico 

e) Um gênero textual teatral 

 

QUESTÃO 03 

 
A expressão “isto é” empregada no TEXTO I, 

a) É apenas uma locução explicativa da frase anterior 

b) Inicia a tradução adequada de um enunciado 

anterior cuja significação se mostrara bastante 

enigmática. 

c) Inicia uma argumentação em favor da 

simplificação da linguagem, de modo a evitar que o 

leitor fique confuso, em relação ao significado do 

primeiro enunciado. 

d) Inicia uma explicação do autor personagem de 

como descrever sua história. 

e) Funciona como os dois pontos na frase Algum 

tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo 

princípio ou pelo fim: se poria em primeiro lugar o 

meu nascimento ou a minha morte. 

 
Leia o TEXTO II para responder a questão 04 

 

TEXTO II 

 
Disponível em: 

https://paradesenhar.files.wordpress.com/2014/07/falta-de-agua.jpg 

 

QUESTÃO 04 

 
Observe a charge e leia atentamente as seguintes 

sentenças: 

I. Um dos problemas da falta d’água é o 

desperdício praticado pelo consumidor. 

II. O consumidor precisa entender a valor da 

água. 

III. A água desperdiçada por alguém é sempre 

armazenada e reaproveitada por outro sujeito. 

IV. No contexto atual a água vale mais que ouro. 

Com base na observação da charge, é correto 

se afirmar que:  

a) As sentenças I e IV estão corretas 

b) As sentenças II, III e IV estão corretas 

c) Todas as sentenças estão corretas 

d) As sentenças I, III e IV estão corretas 

e) Nenhuma das alternativas está correta 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 05 



 

 

Observe o quadrinho abaixo: 

 
Disponível em: http://3.bp.blogspot.com/-wc4vuWiWLoo/VIepd2dZzUI/AAAAAAAADvU/8EOhwiQfM7A/s1600/quest%C3%A3o3-

Futuro%2Bdo%2BPresente%2B-%2BHagar.gif 

Qual a predominância do tempo verbal das falas acima: 

a) Presente do indicativo 

b) Pretérito perfeito simples 

c) Futuro do presente 

d) Futuro do pretérito composto 

e) Presente do subjuntivo 

_______________________________________________________________________________

QUESTÃO 06 
 

Na frase “Um projeto de lei que corre na Câmara 

dos Vereadores da cidade de Pernambuco quer 

impor para as instituições privadas e públicas de 

ensino infantil, fundamental e médio que somente 

sejam vendidos e oferecidos ao público docente 

alimentos saudáveis”. O termo em destaque pode 

ser substituído, sem prejuízo para o sentido do 

texto, por: 

a) Decretar 

b) Incutir 

c) Desonerar 

d) Imputar 

e) Instituir 

 
Leia o TEXTO III para responder a questão 07 

 

TEXTO III 

 

O TELEFONE CELULAR 

 

A história do celular é recente, mas remonta ao 

passado – e às telas de cinema. A mãe do telefone 

móvel é a austríaca Hedwig Kiesler (mais conhecida 

pelo nome artístico Hedy Lamaar), uma atriz de 

Hollywood que estrelou o clássico Sansão e Dalila 

(1949). Hedy tinha tudo para virar celebridade, mas 

pela inteligência. Ela foi casada com um austríaco 

nazista fabricante de armas. O que sobrou de uma 

relação desgastante foi o interesse pela tecnologia. 

Já nos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra 

Mundial, ela soube que alguns torpedos teleguiados 

da Marinha haviam sido interceptados por inimigos. 

Ela ficou intrigada com isso, e teve a ideia: um 

sistema no qual duas pessoas podiam se comunicar 

mudando o canal, para que a conversa não fosse 

interrompida. Era a base dos celulares, patenteada 

em 1940. 

Disponível em: 

http://www.canalkids.com.br/tecnologia/invencoes/curiosidades.htm 

 

QUESTÃO 07 

 

Sobre a tipologia desse texto, pode-se dizer que 

a organização predominante é: 

a) Descritiva 

b) Narrativa 

c) Expositiva 

d) Argumentativa 

e) Injuntiva 

 

 

QUESTÃO 08



 

 

Assinale a alternativa cuja acentuação gráfica 

está condizente ao novo acordo ortográfico. 

a) Assembléia, crêem, enxagüe 

b) Jóia, pêlo, pólo 

c) Bocaiúva, feiúra, heróico 

d) Idéia, café, voo  

e) Véu, herói, provéns 
 

QUESTÃO 09 
 

I. Assembléia, platéia, idéia, colméia 

II. Papéis, troféu, céu, chapéu 

III. Enjoo, vôo, perdoo, abençôo 

IV. Bilíngüe, consequência, cinqüenta, frequência 

É correto afirmar que: 

a) As alternativas II e IV estão corretas, pois estão de 

acordo com o novo acordo ortográfico de 

acentuação. 

b) As alternativas I, II, estão corretas, pois segundo o 

novo acordo ortográfico os ditongos abertos “ei” e “oi” 

podem ser ou não ser acentuados em palavras 

paroxítonas. 

c) A alternativa IV está correta, pois em alguns casos 

do novo acordo ortográfico o trema ainda deverá ser 

mantido. 

d) A alternativa III está correta, pois, em alguns 

casos, os hiatos ainda devem ser acentuados. 

e) A alternativa IV é a única sentença que não condiz 

ao novo acordo ortográfico. 
 

QUESTÃO 10 
 

I. Anti-rugas, ante-sala, ultra-sonografia; 

II. Auto-aprendizagem, auto-avaliação, co-autor; 

III. Micro-orgânico, arqui-inimigo, micro-ondas; 

IV. Amor-perfeito, terça-feira, boa-fé. 

É CORRETO afirmar que: 

a) A alternativa I está correta, pois o hífen ainda é 

utilizado em palavras formadas de prefixos ou falsos 

prefixos, terminados em vogais mais palavras 

iniciadas por 'r' ou 's' sendo que essas devem ser 

dobradas. 

b) A alternativa II está correta, pois segundo o novo 

acordo de ortografia o hífen permanece quando o 

prefixo terminar em vogal e a segunda palavra 

começar por uma letra diferente. 

c) Apenas a alternativa III está correta, pois quando 

há repetição de letras o uso do hífem é obrigatório. 

d) A Alternativa IV está incorreta, pois não se usa 

hífem nas palavras compostas comuns, sem 

preposições, quando o primeiro elemento for 

substantivo, adjetivo ou numeral. 

e) A alternativa II é a única sentença que não condiz 

ao novo acordo ortográfico. 
 

INFORMÁTICA 

QUESTÃO 11 

 
A concorrência entre os navegadores de internet 

aumenta a cada instante, pois a todo momento, 

novos recursos são lançados para conquistar 

ainda mais usuários. Quem se beneficia com isso 

é o internauta, que tem acesso à navegadores 

mais rápidos e mais seguros. Das opções abaixo, 

marque aquele que NÃO é um navegador de 

internet: 

a) Safari 

b) Mozilla Firefox 

c) Internet Explorer 

d) Google Chrome 

e) Opera 
 

QUESTÃO 12 
 

Marque a opção CORRETA: 

a) O termo Spam, consiste em e-mails não solicitados 

que são enviados normalmente apenas para uma 

única pessoa e têm sempre conteúdo comercial. 

Essa mensagem não transporta vírus de computador 

ou links na Internet. 

b) Um computador em uso na Internet é vulnerável 

ao ataque de vírus, razão pela qual a instalação e a 

constante atualização de antivírus são de 

fundamental importância para se evitar 

contaminações. 

c) A transferência de arquivos para pen 

drives constitui uma forma segura de se realizar 

Backup, uma vez que esses equipamentos não são 

suscetíveis a malwares. 

d) Malwares são mecanismos utilizados para evitar 

que técnicas invasivas, como phishing e spams, 

sejam instaladas nas máquinas de usuários da 

Internet 

e) Para evitar a infecção em um computador por 

vírus, deve-se primeiramente instalar uma versão 

atualizada de um antivírus, e somente depois abrir os 

arquivos suspeitos anexados a e-mails. 

 

http://0.r.msn.com/?ld=d3qFM1sBWZW9MlcZBVrUFpdDVUCUxAgegxOJrdrmj_XUMaUvA3N8alqOim7VAzuYfCLwrk6wtnXVL-TefDDROSFh2d7VmEWcBgvPLxHiOHF86_rKQWcOCb7v9QHnBc7LHkcwuSIO3ov6C88UoDdmTn0_A0MO0&u=http%3a%2f%2fwww.indeed.com.br%2fempregos-de-Backup%3fkw%3dBackup%26sid%3dbr_msnsrchlwtt-Backup-lwtt%26utm_source%3dadcenter%26utm_medium%3dcpc%26utm_term%3dBackup%26utm_campaign%3dBR-lowtarget-Search%26utm_content%3dBackup-lwtt


 

QUESTÃO 13 

 
Considerando que a tela apresentada abaixo esteja em execução no Microsoft Word 2016, assinale a 

opção INCORRETA. 

 
a) O título do texto está em NEGRITO. 

b) É possível selecionar todo o texto através da tecla de atalho: CTRL + T 

c) Utilizando as combinações CTRL + R e depois CTRL + J, todo texto será selecionado e depois alinhado à 

esquerda. 

d) O Microsoft Word 2016 permite inserir vídeos do YouTube para serem assistidos diretamente no 

documento. 

e) Exceto no título, o restante do texto está justificado. 

 

QUESTÃO 14 

 
Considerando a tela abaixo, que ilustra uma página eletrônica, assinale a opção CORRETA com 

relação ao uso do Internet Explorer (IE) da Microsoft.  

 

 



 

a) Após digitar o endereço de uma página a ser 

acessada, o botão  permite conferir se esse 

endereço está ou não correto.  

b) A partir do menu  do IE, é possível salvar 

a página exibida no computador. 

c) Para se acessar determinado site, é necessário 

inserir seu endereço na URL do navegador, ou então, 

utilizando-se de um mecanismo de busca (conforme 

o da figura mostrada), buscar um local por palavra-

chave ou então por um nome específico do SITE 

desejado. 

d) A figura acima apresenta a página principal do site 

do Departamento de Educação a Distância-DEaD da 

UNIFAP, que pode ser utilizado para pesquisas na 

Internet, caso o computador esteja conectado, ou 

permite a busca de informações localmente, se o 

computador do usuário não estiver conectado à rede.  

e) O botão disponibiliza funcionalidades 

que permitem visualizar uma lista de páginas mais 

acessadas pelo IE na Internet 

 

QUESTÃO 15 

No Sistema Operacional Microsoft Windows 7, ao 

clicar com o botão direito do mouse sobre a pasta 

“EAD" e selecionar a opção propriedades, é 

exibida a seguinte tela: 

 

Diante do exposto, analise. 

I - Para alterar o ícone da pasta deve-se selecionar a 

guia Personalizado. 

II - As opções para modificar as permissões da pasta 

estão na guia Compartilhamento. 

III - O local onde a pasta está armazenada pode ser 

visualizado na guia Geral. 

Está(ão) correta(s) apenas a( s) afirmativa(s): 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I e II 

e) I e III 

 

QUESTÃO 16 

 
Considerando que a planilha apresentada abaixo 

esteja em execução no Microsoft Excel 2016, 

assinale a opção CORRETA. 

 

a) A média aritmética dos elementos A1, B2 e C3 

pode ser calculada utilizando-se a expressão 

={A1+B2+C3}/3.  

b) Utilizando-se a expressão =MED(E3)+ABS(C3-

B3-A3)!SOMA(A5), o resultado obtido será igual a 0. 

c) O resultado obtido utilizando-se a expressão 

=MAXIMO(A1:E1)/E1+A1 será igual a 11. 

d) A média aritmética de todos os elementos da linha 

4 pode ser calculada utilizando-se a expressão 

=MED(A4;B4;C4;D4;E4). 

e) A soma de todos os elementos da coluna A pode 

ser obtida utilizando-se a expressão =SOMA(A1+A5). 
 

QUESTÃO 17 

 

Como é chamada a ação de enviar um arquivo da 

máquina do usuário para a Internet: 

a) Hyperlink 

b) Download 

c) Upload 

d) Site  

e) Hipertexto 

 

 

 

 



 

QUESTÃO 18 
 

A imagem abaixo mostra uma apresentação no 

Powerpoint 2016 em tela normal e em seguida em 

tela cheia. Das opções abaixo, qual é a tecla de 

atalho para iniciar uma apresentação de slides em 

tela cheia:  

 
 

 

 

 

a) F2 

b) Ctrl + T 

c) F1 

d) F5 

e) Ctrl + U 

 

QUESTÃO 19 

 

Segundo Marteleto (2001), redes sociais  são: 

“[...] um conjunto de participantes autônomos, 

unindo ideias e recursos em torno de valores e 

interesses compartilhados”. Nesse sentindo, das 

opções abaixo, marque aquele que NÃO é uma 

rede social: 

a) Skype 

b) Facebook 

c) WordPad 

d) Instagram 

e) Twitter 

 

 

QUESTÃO 20 
 

I. A URL digitada na barra de Endereço é usada 

pelos navegadores da Web  para localizar páginas 

da Internet (Como por Exemplo: 

http://www2.unifap.br/ead); 

II. Download significa descarregar ou baixar; é a 

transferência de dados de um servidor ou 

computador remoto para um computador local; 

III. Upload é a transferência de dados de um 

computador local para um servidor ou 

computador remoto; 

IV. Anexar um arquivo em mensagem de e-mail 

significa movê-lo definitivamente da máquina 

local, para envio a um destinatário, com endereço 

eletrônico. 

Estão corretas apenas as afirmativas:  

a) I, II, III, IV 

b) I, II 

c) I, II, III 

d) I, II, IV 

e) I, III, IV 
 

ATUALIDADES 
 

QUESTÃO 21 
 
“Os britânicos decidiram em referendo, por mais 
de 1,2 milhão de votos de diferença, deixar a 
União Europeia (UE). O resultado da consulta, 
divulgado na madrugada de 24 de junho de 2016, 
empurra para uma profunda crise o bloco 
econômico e político criado após a Segunda 
Guerra Mundial”. 
(Disponível em: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/reino-
unido-decide-deixar-eu-e-agora.html - adaptado, acessado em 
14/10/2016) 

Como passou a ser chamada a possibilidade de o 
Reino Unido deixar a União Europeia: 
a) Brexits 
b) Benelux  
c) Grexit 
d) Brics 
e) Caricom 

 

QUESTÃO 22 

 
“Atleta do Amapá se classificou no taekwondo 

para a Olimpíada de 2016 após vencer a seletiva 

nacional, pelo bom rendimento em competições 

nacionais e internacionais. Medalhista de bronze 

no mundial Cheliabisk em 2015, é natural da 

cidade de Laranjal do Jari, no Estado do Amapá”.  
(Disponível em http://diariodoamapa.com.br/2016/08/17/amapaense-venilton-teixeira-

estreia-com-vitoria-nas-olimpiadas-do-rio/ -adaptado) Acessado em 14/10/2016. 

A reportagem acima trata-se de um amapaense 

que disputou as olimpíadas de 2016 realizada na 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Instagram
https://br.search.yahoo.com/yhs/search;_ylt=A0LEVi73EPRXQDoAEmAf7At.;_ylu=X3oDMTEwcTc4aWkwBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNxc3MtcXJ3?type=hdr_s_16_28_wncy_kmplyins_16_25&hspart=elm&hsimp=yhs-001&param1=1&param2=f%3D4%26b%3Dchmm%26cc%3Dbr%26pa%3DHodor%26cd%3D2XzuyEtN2Y1L1QzuyD0C0Czy0DtAtC0C0DzztB0AtB0ByDyEtN0D0Tzu0StCyCyDtAtN1L2XzutAtFtBtBtFtAtFtDtN1L1Czu1M1Q1CtByDtFtCtFtCtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2SyBzy0BtC0EzzzzyBtGtB0BtDtBtGtCyDtC0BtGyByDyBtAtG0FyB0DzytByD0EtDtA0FyEtB2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2S0EtByDyCyD0DyEyCtGyEzy0AtAtGyE0ByB0CtGzz0A0DtCtGyBtA0B0FyDzzyB0FtAyEyBtB2QtN0A0LzuyE%26cr%3D1648712307%26a%3Dhdr_s_16_28_wncy_kmplyins_16_25%26os_ver%3D10.0%26os%3DWindows%2B10%2BPro&fr=yhs-elm-001&ei=UTF-8&p=twitter&fr2=12642


 

cidade do Rio de Janeiro. Qual no nome desse 

atleta: 

a) Iris Tang Sing 
b) Venilton Teixeira 
c) Julia Vasconcelos  
d) Maicon Siqueira 
e) Gabriel Nascimento 

 

QUESTÃO 23 
 
O Boko Haram é um grupo terrorista que 
atualmente é liderado por Abubakar Shekau, 
chamado de Bin Laden negro, que é um dos 
terroristas mais procurados do mundo. Em qual 
país esse grupo surgiu: 
a) Camarões 
b) Síria 
c) Paquistão 
d) Níger 
e) Nigéria 

 

QUESTÃO 24 

 
Abaixo, estão todos os vencedores do prêmio 
Nobel no ano de 2016. A qual deles foi 
conferido o prêmio Nobel de Literatura: 
a) Juan Manuel Santos Calderón 
b) Bengt Robert Holmström 
c) Bob Dylan 
d) Yoshinori Ohsumi 
e) Oliver Simon D'Arcy Hart 
 

QUESTÃO 25 
 
Desde 2010, a Cúpula de Segurança Nuclear já 
reuniu mais de 50 líderes internacionais para 
discutir políticas sobre questões nucleares. Nos 
últimos seis anos, 260 acordos já foram 
assinados entre diferentes nações. Em 2016, o 
encontro é marcado pela preocupação com 
as seguintes questões: 
(Disponível em http://oglobo.globo.com/mundo/cinco-pontos-da-
cupula-de-seguranca-nuclear-18992727-adaptado) Acessado em 
15/10/2016). 
 
a) Terrorismo nuclear, Coreia do Norte e Irã. 
b) Terrorismo nuclear, Coreia do sul e o Irã 
c) Terrorismo nuclear, Coreia do Norte e Síria 
d) Coreia do norte, Irã e Síria  
e) Coreia do Norte, Rússia e Síria 

 

QUESTÃO 26 

 
Qual o nome do mascote dos jogos 
Paraolímpicos de 2016, que ocorreram no Rio de 
Janeiro: 
a) Vinicius 
b) Tom 

c) Fuleco 
d) Zabivaka 
e) Esquindim 

 

QUESTÃO 27 

 
No ano de 2016 houveram eleições municipais 
para escolha de prefeito e vereadores, no 
município de Vitória do Jari qual candidato 
venceu as eleições para Prefeito: 
a) Raimundo de Alcimar Ney de Souza  
b) Francisco Alves Gomes 
c) Walter Monteiro Benathar 
d) Ary Duarte da Costa 
e) Jorgileno do Carmo Vieira 

 

QUESTÃO 28 

 
Abaixo, estão fatos que ocorreram no ano de 
2016 com exceção de: 
a) Rompimento da barragem do Fundão, localizada 
na cidade histórica de Mariana (MG) 
b) O impeachment de Dilma Rousseff  
c) Os jogos olímpicos do Rio de Janeiro 
d) A morte do ator Domingos Montagner por 
afogamento. 
e) O governo anuncia que o Brasil terá teste de HIV 
em farmácias a partir de 2017 

 

QUESTÃO 29 

 
“Um caminhão avançou sobre uma multidão 
durante as comemorações do feriado nacional de 
14 de julho de 2016 no sul da França, deixando 
mais de 80 mortos e dezenas de 
feridos. Segundo as autoridades locais, que 
classificam o incidente como um atentado 
terrorista, havia armas, granadas e explosivos no 
interior do caminhão. O motorista foi morto 
depois de trocar tiros com a polícia”.  
Disponível em:http://veja.abril.com.br/mundo/caminhao-atinge-
multidao-que-celebrava-feriado-nacional-na-franca/ -adaptado). 
Acessado em 09/10/2016. 

Esse ataque citado no texto ocorreu em que 
cidade da França: 
a) Paris  
b) Nice  
c) Nates 
d) Chantilly 
e) Annecy 

 

QUESTÃO 30 

 
Abaixo estão fatos que ocorreram no Estado do 
Amapá ano de 2016, com exceção de: 
a) Rio sobe e invade ruas em Ferreira Gomes 
b) PF deflagra operação contra fraude de R$267 mil 
no seguro defeso no AP 



 

c) GEA decide não renovar vigilância e PMs farão 
segurança em escolas 
d) Governo do AP anuncia parcelamento de salários 
dos servidores públicos 
e) AP faz primeira exportação de soja, com 25 mil 
toneladas para a Europa 
 

CONHECIMENTOS EM ADMINISTRAÇÃO 
 

QUESTÃO 31 

 
Assinale a opção que indica corretamente as 

principais funções do processo administrativo. 

a) Planejamento, organização, direção e controle 

b) Planejamento, verificação, execução e ação 

c) Comunicação, ação, correção e fiscalização 

d) Execução, organização, direção e verificação 

e) Fiscalização, comunicação, correção e controle 

 

QUESTÃO 32 
 

A habilidade de influenciar pessoas de forma 

ética e positiva, para que contribuam com 

entusiasmo a alcançarem os objetivos da equipe 

e da organização, caracteriza a função de: 

a) planejamento 

b) liderança 

c) coordenação 

d) avaliação 

e) controle 

 

QUESTÃO 33 

 
Os estudos sobre a Comunicação Organizacional 

atualmente estão se ampliando; e  a tendência é 

levar em consideração cada vez mais os  

aspectos políticos e econômicos das instituições. 

Neste sentido, a comunicação organizacional 

pode ser definida como: 

a) o processo de conduzir um grupo de pessoas. 

b) atitudes que estimulam a criatividade nas 

organizações. 

c) o processo de comunicação que ocorre no 

contexto de uma organização, seja esta pública ou 

privada. 

d) a habilidade de motivar e influenciar os liderados 

para que contribuam, voluntariamente, com os 

objetivos do grupo ou da organização. 

e) interpretar a missão e estabelecer os objetivos da 

organização 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 34 

 
A função administrativa que defini as atividades a 

serem realizadas e os resultados a serem 

alcançados é: 

a) coordenar 

b) controlar 

c) organizar 

d) planejar 

e) comandar 

 

QUESTÃO 35 
 

Quanto à sua forma, existem dois tipos de 

decisão: a decisão programada e a não-

programada. A não programada é aquela que: 

a) que caracterizam pela rotina e repetitividade 

b) adotada mediante uma regra, com dados 

evidentes, condições estáticas, certeza e 

previsibilidade 

c) que caracteriza pela não-estruturação, dados 

inadequados, únicos e imprevisíveis e tendem a ser 

tomada dentro de julgamentos improvisados 

d) que acontece com menor frequência na 

organização 

e) de menor nível de importância dentro da 

organização 

 

QUESTÃO 36 
 

A avaliação de desempenho pessoal pode ser 

definida como: 

a) o método mais utilizado nas organizações 

b) objetivo geral justificar punições 

c) método que não avalia o desempenho por meio de 

indicadores definidos 

d) a racionalização do processo de promoção para 

seleção de colaboradores a serem promovidos a 

cargos mais elevados 

e) mecanismo ou ferramenta que busca conhecer e 

medir o desempenho dos indivíduos na organização, 

estabelecendo uma comparação entre o 

desempenho esperado e o apresentado por esses 

indivíduos 

 

QUESTÃO 37 
 

A padronização de materiais em uma organização 

é uma forma de normatização e constitui um 

conjunto de métodos e de condições a serem 

alcançadas. Um dos objetivos da padronização é: 

a) permitir a aquisição de pequenos lotes de 

materiais com preço fixo, independentemente da 

quantidade comprada 



 

b) adquirir materiais de diversos fornecedores e com 

níveis de qualidade variáveis 

c) proporcionar o aumento do número de 

concorrências e de fornecedores 

d) permitir a diminuição do custo de estocagem, 

possibilitando maior variabilidade no arranjo físico do 

almoxarifado 

e) diminuir a variedade de materiais de mesma 

classe, racionalizando o número de itens no estoque 

 

QUESTÃO 38 

 
O Planejamento de Recursos Humanos consiste 

de quatro fases: 

I. Planejamento para as necessidades futuras: 

um profissional de RH estima de quantas pessoas 

– e com que habilidades – a organização irá 

necessitar para operar num futuro previsível; 

II.  Planejamento para a rotatividade futura: o 

profissional prevê quantos funcionários atuais 

permanecerão na empresa e, a diferença entre 

este número e o número de empregados 

necessários, o levará à próxima etapa; 

III. Planejamento para recrutamento, seleção e 

demissões: a organização não precisa se 

envolver em atividades de recrutamento, seleção 

e demissões a fim de alcançar o número 

necessário de empregados, pois, a organização 

receberá  naturalmente nova demanda; 

IV. Planejamento para treinamento e 

desenvolvimento: uma empresa sempre precisa 

de trabalhadores experientes e competentes e, 

esta etapa, envolve o planejamento e as 

providências para programas de treinamento e de 

desenvolvimento que assegurem o suprimento 

contínuo de pessoas com habilidades 

adequadas. 

Estão corretas: 

a) I, II e IV 

b) I, II e III 

c) II, III e IV 

d) I, III e IV 

e) Todas as afirmativas 

 

QUESTÃO 39 

 
Na Logística, como podemos definir 

armazenagem: 

a) Gerenciamento de um local qualquer, não é 

necessário ser seguro, colocado à disposição para a 

guarda de mercadorias que serão movimentadas 

rápida e facilmente, com técnicas compatíveis às 

respectivas características. 

b) Gerenciar eficazmente o espaço tridimensional de 

um local adequado e seguro, colocado à disposição 

para a guarda de mercadorias que serão 

movimentadas rápida e facilmente, com técnicas 

compatíveis às respectivas características, 

preservando a sua integridade física e entregando-a 

a quem de direito no momento aprazado. 

c) Espaço de um local para a guarda de mercadorias 

que serão movimentadas sem suas características, 

não sendo preciso preservar a sua integridade física. 

d) Gerenciamento eficazmente o espaço 

tridimensional de um local adequado e seguro, 

colocado à disposição para a guarda de serviços que 

serão negociados rapidamente. 

e) Um local adequado e seguro, colocado à 

disposição para a guarda de mercadorias que serão 

movimentadas a cada ano, sem a preocupação de 

datas e características. 

 

QUESTÃO 40 
 

No seu principal livro, “Os Princípios da 

Administração Científica”, publicado em 1911, 

Taylor afirma a necessidade de executar o 

trabalho administrativo em bases científicas e 

objetivas. Sua grande contribuição teórica reside 

nas diretrizes que fixou para a racionalização do 

trabalho industrial e na divisão de autoridade e 

supervisão ao nível de linha (autoridade vertical).  

Assinale qual dos pontos abaixo não 

correspondem a sua teoria: 

a) princípios científicos em substituição ao 

empirismo: com o objetivo de instituir a prática 

administrativa científica, baseada em princípios e não 

no processo de tentativa sob risco 

b) divisão de autoridade e responsabilidade: 

distinguindo as tarefas de planejamento e direção 

daquelas referentes à execução do trabalho 

c) Não divisão do trabalho: determinando, através 

das regras básicas, a ausência de divisão em 

diferentes etapas das diversas atividades 

d) treinamento e seleção do trabalhador: permitindo 

a qualificação do trabalhador mediante seleção e 

aperfeiçoamento técnico 

e) coordenação entre as atividades: articulação da 

atuação dos trabalhadores com os supervisores e 

administradores 


