
CONCURSO PÚBLICO

21. PROVA OBJETIVA

ANALISTA ADMINISTRATIVO

� VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO 50 QUESTÕES OBJETIVAS.

� PREENCHA COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTE CADERNO.

� LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.

� RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.

� MARQUE, NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS, QUE SE ENCONTRA NO VERSO DESTA PÁGINA, A LETRA CORRESPONDENTE À ALTERNATIVA 
QUE VOCÊ ESCOLHEU.

� TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, TODAS AS RESPOSTAS ANOTADAS NA FOLHA INTERME-
DIÁRIA DE RESPOSTAS.

� A DURAÇÃO DA PROVA É DE 3 HORAS.

� A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA OBJETIVA.

� AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO DE QUESTÕES, PODENDO DESTACAR ESTA CAPA PARA 
FUTURA CONFERÊNCIA COM O GABARITO A SER DIVULGADO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

20.12.2009
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FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de números 01 a 06.

O que distingue os milhares de anos de história do que 
consideramos os tempos modernos? A resposta transcende em 
muito o progresso da ciência, da tecnologia, do capitalismo e da 
democracia.

O passado remoto foi repleto de cientistas brilhantes, de ma-
temáticos, de inventores, de tecnólogos e de filósofos políticos. 
Centenas de anos antes do nascimento de Cristo, os céus haviam 
sido mapeados, a grande biblioteca de Alexandria fora construída 
e a geometria de Euclides era ensinada. A demanda por inovações 
tecnológicas para fins bélicos era tão insaciável quanto atualmente. 
Carvão, óleo, ferro e cobre estiveram a serviço dos seres humanos 
por milênios, e as viagens e comunicações marcaram os primórdios 
da civilização conhecida.

A ideia revolucionária que define a fronteira entre os tempos 
modernos e o passado é o domínio do risco: a noção de que o 
futuro é mais do que um capricho dos deuses e de que homens e 
mulheres não são passivos ante a natureza. Até os seres humanos 
descobrirem como transpor essa fronteira, o futuro era um espelho 
do passado ou o domínio obscuro de oráculos e adivinhos que de-
tinham o monopólio sobre o conhecimento dos eventos previstos.

(Peter L. Bernstein, Desafio aos Deuses)

01. De acordo com o texto,

(A) apesar do avanço da ciência, o futuro hoje é tão incerto 
quanto na época de Cristo.

(B) a geometria de Euclides era ensinada na biblioteca de 
Alexandria.

(C) o capitalismo e a democracia dependem do progresso da 
ciência e da tecnologia.

(D) em quase todas as épocas da história humana, há demanda 
por tecnologia bélica.

(E) o óleo e o ferro superaram o carvão e o cobre no progresso 
da tecnologia humana.

02. Segundo o texto,

(A) o mapeamento dos céus ocorreu graças aos sábios de 
Alexandria.

(B) a civilização que se conhece teve seu início nas viagens 
e comunicações.

(C) os acontecimentos futuros eram manipulados, antiga-
mente, por cientistas.

(D) homens e mulheres eram passivos, desde que começou 
a haver domínio do risco.

(E) a democracia é fruto de tecnólogos e de filósofos políticos.

03. Assinale a alternativa em que há um sinônimo de primórdio, 
com o mesmo sentido empregado no texto.

(A) princípio.

(B) primavera.

(C) primeiro.

(D) desenlace.

(E) remate.

04. Assinale a alternativa em que as vírgulas são usadas pelos 
mesmos motivos por que são utilizadas no trecho: Carvão, 
óleo, ferro e cobre estiveram a serviço dos seres humanos...
(A) Distantes da mídia, diz Lyra, muitos brasileiros criaram 

empresas rentáveis.
(B) A fruticultura, no Vale do São Francisco, atende à de-

manda internacional.
(C) Drummond surpreende pela linguagem, humor, senti-

mento de mundo.
(D) Rubem Braga, inventor da crônica moderna, cobriu a 2ª 

Guerra Mundial.
(E) Conheça o Brasil que você, felizmente, não viveu quando 

jovem.

05. Assinale a alternativa que apresenta a voz passiva da frase: 
viagens e comunicações marcaram os primórdios da civili-
zação...
(A) ... os primórdios da civilização eram marcados por via-

gens e comunicações...
(B) ... os primórdios da civilização são marcados por viagens 

e comunicações...
(C) ... os primórdios da civilização seriam marcados por 

viagens e comunicações...
(D) ... os primórdios da civilização vêm sendo marcados por 

viagens e comunicações...
(E) ...os primórdios da civilização foram marcados por via-

gens e comunicações...

06. Assinale a alternativa em que a concordância está correta, na 
modificação do trecho: O que distingue os milhares de anos 
de história...
(A) O que distingue as milhares de épocas de história...
(B) O que distingue os milhares de épocas de história...
(C) O que distingue os mil épocas na história...
(D) O que distingue a mil épocas de história...
(E) O que distingue o mil século de história...

Leia o texto para responder às questões de números 07 a 10.

Que coreanos comam cachorros é um fato antropológico 
que não deveria causar maior surpresa nem revolta. Franceses 
deliciam-se com cavalos e rãs, chineses devoram tudo o que se 
mexe – aí inclusos escorpiões e gafanhotos – e boa parte das 
coisas que não se mexem também. Os papuas da Nova Guiné, 
até algumas décadas atrás, fartavam-se no consumo ritual dos 
miolos de familiares mortos. Só pararam porque o hábito estava 
lhes passando o kuru, uma doença neurológica grave.

Nosso consolidadíssimo costume de comer vacas configura, 
aos olhos dos hinduístas, nada menos do que deicídio.

A não ser que estejamos prontos a definir e impor um universal 
alimentar, é preciso tolerar as práticas culinárias alheias, por mais 
exóticas ou repugnantes que nos pareçam.

(Hélio Schwartsman, Folha de S.Paulo, 14.11.2009)

07. No texto, Schwartsman critica
(A) a diversidade culinária mundial.
(B) os chineses, por serem amplamente onívoros.
(C) os que criticam práticas culinárias heterodoxas.
(D) a tradição judaico-cristã ocidental.
(E) a culinária coreana, em especial.
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08. Deicídio significa um ato de

(A) matar um deus.

(B) homenagear um ancestral.

(C) matar-se por amor divino.

(D) confessar-se ateu.

(E) imaginar-se vegetariano.

09. Assinale a alternativa em que um adjetivo no superlativo está 
formado como em consolidadíssimo.

(A) crudivorismo.

(B) adventício.

(C) utilitarismo.

(D) boníssimo.

(E) absentismo.

10. Assinale a alternativa em que o verbo parecer esteja empre-
gado com a mesma regência com que aparece em: ... por mais 
exóticas ou repugnantes que nos pareçam.

(A) Parecia que as novas remessas tinham atrasado.

(B) Parecia impossível que houvesse um novo apagão.

(C) Jennifer Lopez parecia estar em dia de glória.

(D) Neschling se parece muito a Karajan em temperamento.

(E) Parecia-me triste aquela garota sentada ao canto.

Leia o texto para responder às questões de números 11 a 15.

Troquei a máquina de escrever pelo computador há 21 anos, 
o que provavelmente já me salvou a vida algumas vezes, mas 
não pense que minhas relações com ele são uma maravilha. A 
cada aperfeiçoamento no funcionamento da caranguejola, tenho 
um motivo para sobressalto, até me acostumar com a novidade 
e passar a dominá-la também. Uma delas é um novo e infernal 
corretor automático de texto.

Ao perceber que as teclas estão sendo acionadas para formar 
determinada palavra, o corretor, ligeiro que nem raposa, antecipa-
se e termina de escrevê-la por mim. Não sei se, com isso, está 
apenas querendo se exibir ou se acha que errarei na grafia e 
oferece-se para completá-la. Até aí tudo bem. Só que, ao fazer 
isso, ele se atrapalha com os acentos, escreve o que não é para 
escrever e me obriga a teclar retrocessos e humilhá-lo com uma 
correção mecânica, o que faço com sádico prazer.

Se quero me referir, por exemplo, ao grande sambista do 
Estácio Alcebiades Barcellos, co-autor de “Agora é Cinza”, in-
ventor do surdo e mais conhecido como Bide, ele intromete um 
cretiníssimo circunflexo e transforma Bide em Bidê. O arquiteto 
francês Le Corbusier torna-se Lê Corbusier. (...)

(Ruy Castro, Folha de S.Paulo, 16.11.2009)

11. Segundo Ruy Castro, seu computador

(A) faz correções de modo completamente aleatório.

(B) não tem no programa as regras de acentuação.

(C) procura “adivinhar” as palavras que Ruy vai escrever.

(D) foi programado por uma pessoa exibicionista.

(E) é sádico, muitas vezes, como um escritor.

12. Pondo foco no contexto textual, o que o compositor Alcebia-
des Barcellos inventou foi

(A) um novo gênero musical.

(B) um instrumento musical.

(C) uma máquina de escrever.

(D) um objeto chamado Bide.

(E) um aparelho de audição.

13. O sentido de caranguejola no texto é

(A) crustáceo artrópode com carapaça.

(B) espécie de realejo movido à manivela.

(C) instrumento musical improvisado.

(D) estrutura instável sem sustentação confiável.

(E) placa-mãe com apenas um giga de memória.

14. Assinale a alternativa que apresenta sentido figurado de pa-
lavras.

(A) ...a teclar retrocessos e humilhá-lo com uma correção 
mecânica, ...

(B) Troquei a máquina de escrever pelo computador...

(C) ...até me acostumar com a novidade...

(D) Se quero me referir, por exemplo, ao grande sambista...

(E) O arquiteto francês Le Corbusier torna-se Lê Corbusier.

15. Assinale a alternativa que contém duas palavras que se dife-
renciam da mesma forma que Bide e bidê.

(A) ânimo e animar.

(B) favorável e favoravelmente.

(C) corrigir e corrigido.

(D) rubrica e rubricado.

(E) fábrica e fabrica.
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LÍNGUA INGLESA

Para responder às questões de números 16 a 21, leia o texto.

The Disappearing Deal
American obstacles in Copenhagen

By R.K. Pachauri

This December representatives from around the world will 
meet in Copenhagen under U.N. auspices to hammer out a new 
agreement for reducing greenhouse gas emissions and taking 
other measures to tackle climate change. The deal is expected to 
include a commitment by developed countries to pay for measures 
in developing states to adapt to the impact of climate change and 
to cut emissions, as well as providing them with easy access to 
clean technologies.

If there is a deal, that is. In recent months, the prospects that 
states will actually agree to anything in Copenhagen are starting 
to look worse and worse. Although the Obama administration 
initially raised hopes by reengaging in the negotiation process, 
the U.S Congress has since emerged as a potential spoiler. While 
the European Union has resolved to reduce emissions 20 percent 
(from 1990 levels) by 2020, and Japan’s newly elected government 
has set an even higher target of 25 percent.

All this matters because the effects of climate change are 
very real. They are also diverse, and will likely hit hardest in the 
most vulnerable and poorest regions of the world. These areas 
can expect an increase in the frequency, intensity, and duration 
of floods, droughts, heat waves, and extreme precipitation. 
Agricultural yields will decline, with some countries in Africa 
losing up to half of their farm output by 2020. Food security will 
get worse, and malnutrition and hunger will grow.

(Newsweek, october 26, 2009. Adaptado)

16. According to the text,

(A) neither Obama administration nor the U.S Congress will 
be interested in the new agreement.

(B) the Obama administration has intended to negotiate 
whereas the U.S Congress has not.

(C) there is a consensus between Obama administration and 
the U.S Congress concerning cutting emissions.

(D) both the Obama administration and the U.S Congress are 
being flexible to accept more ambitious targets.

(E) by cutting carbon emissions at the same level of Japan’s 
goal, Americans will reengage in the process.

17. The terms hammer out in – This December representatives 
from around the world will meet in Copenhagen under 
U.N. auspices to hammer out a new agreement for reducing 
greenhouse gas emissions and taking other measures to tackle 
climate change. – mean

(A) avoid.

(B) change.

(C) refuse.

(D) define.

(E) remove.

18. According to the text, the deal includes that investments and 
the access to technology will be

(A) provided by developed countries.

(B) sponsored by developing countries.

(C) overseen by the Obama administration.

(D) in charge of the poorest African countries.

(E) afforded by the U.S Congress by 2020.

19. The term likely in – All this matters because the effects of 
climate change are very real. They are also diverse, and will 
likely hit hardest in the most vulnerable and poorest regions 
of the world. – implies

(A) denial.

(B) optimism.

(C) acceptance.

(D) contrast.

(E) propension.

20. According to the text, the agreement in Copenhagen is

(A) advancing.

(B) hindered.

(C) concluded.

(D) evolving.

(E) useless.

21. The term yields in – Agricultural yields will decline, with 
some countries in Africa losing up to half of their farm output 
by 2020. Food security will get worse, and malnutrition and 
hunger will grow. – refers to the gains through the

(A) crops.

(B) workers.

(C) droughts.

(D) government policies.

(E) new technologies.
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Leia o texto para responder às questões de números 22 a 24.

3 Homemade Natural Cleaning Products

One of my earliest memories is of my mother cleaning with 
what looked to me like cooking ingredients. She would be listening 
to the radio as she poured baking soda, lemon, and vinegar 
combinations on the surfaces of our home. Magically these natural 
cleaning products kept our home clean and smelling fresh, without 
stretching an already thin household budget. Here are a few basic 
household ingredients and items you can use to clean your home.

Vinegar naturally cleans like an all-purpose cleaner. Mix a 
solution of 1 part water to 1 part vinegar in a new store bought 
spray bottle and you have a solution that will clean most areas of 
your home. Vinegar is a great natural cleaning product as well as 
a disinfectant and deodorizer. Always test on an inconspicuous 
area. It is safe to use on most surfaces and has the added bonus of 
being incredibly cheap. Improperly diluted vinegar is acidic and 
can eat away at tile grout. Never use vinegar on marble surfaces. 
Don’t worry about your home smelling like vinegar. The smell 
disappears when it dries.

Lemon juice is another natural substance that can be used to 
clean your home. Lemon juice can be used to dissolve soap scum 
and hard water deposits. Lemon is a great substance to clean and 
shine brass and copper. Lemon juice can be mixed with vinegar 
and or baking soda to make cleaning pastes. Cut a lemon in half 
and sprinkle baking soda on the cut section. Use the lemon to 
scrub dishes, surfaces, and stains.

Baking soda can be used to scrub surfaces in much the same 
way as commercial abrasive cleansers. Baking soda is great as a 
deodorizer. Place a box in the refrigerator and freezer to absorb 
odors. Put it anywhere you need deodorizing action. Try these three 
kitchen ingredients as natural cleaning products in your home.

(http://housekeeping.about.com/cs/environment/a/alternateclean.30.10.2009. 
Adaptado)

22. According to the text, the natural cleaning products are

(A) controversial.

(B) inconvenient.

(C) inneficient.

(D) harmful.

(E) cheaper.

23. According to the text, vinegar must be avoided

(A) as a disinfectant.

(B) because it is acidic residue.

(C) on marble surfaces.

(D) for its bad smell.

(E) when mixed with other products.

24. The term as in – She would be listening to the radio as she 
poured baking soda, lemon, and vinegar combinations on the 
surfaces of our home. – can be correctly replaced by

(A) therefore.

(B) but.

(C) instead of.

(D) while.

(E) by.

A questão número 25 refere-se à campanha reproduzida a seguir.

(designforu.blogspot.com.30.10.2009. Adaptado)

25. The blank in – how __________ can you live? – is correctly 
filled with

(A) long

(B) far

(C) come

(D) high

(E) many
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. Frederick W. Taylor foi o idealizador da Organização Científi-
ca do Trabalho e seus estudos pioneiros sobre Administração 
alcançaram rapidamente sucesso em todo o mundo empre-
sarial. Os EUA eram, no início do século XX, o laboratório 
ideal para os estudos de Taylor devido

(A) à falta de organização sindical, ausência de legislação 
trabalhista e abundância de mão-de-obra.

(B) ao interesse do governo americano em superar a crise de 
1929, ao interesse da indústria americana em melhorar 
seus índices de produtividade e falta de mão-de-obra.

(C) à necessidade de eliminar os processo manuais que ca-
racterizavam o mundo do trabalho, à disponibilidade de 
máquinas automáticas e à concorrência europeia.

(D) ao interesse dos sindicatos em qualificar a mão-de-obra 
operária, às pressões por aumento de produtividade e à 
concorrência europeia.

(E) ao estímulo dado pela legislação trabalhista americana a 
esse tipo de estudo, ao interesse do governo americano 
em superar a crise de 1929 e à abundância de mão-de-
obra.

27. Considerado, ao lado de Taylor, um dos grandes nomes dos 
primórdios da Administração, Henry Fayol foi fundador da 
Teoria Clássica cuja ênfase estava no(a)

(A) tarefa realizada pelo operário.

(B) homem e suas necessidades.

(C) estrutura da organização.

(D) ambiente externo.

(E) concorrência.

28. A Teoria das Relações Humanas nasceu da necessidade de 
corrigir a forte tendência à desumanização do trabalho surgida 
com a aplicação de métodos rigorosos, científicos e precisos, 
aos quais os trabalhadores deveriam submeter-se. Sobre as 
suas conclusões pode-se afirmar, corretamente, que

(A) foram imediatamente aceitas pelos industriais interes-
sados em ampliar a eficiência e a produtividade nas 
fábricas.

(B) contribuíram para o desenvolvimento da psicologia ao 
apontar a existência dos grupos informais, até então não 
estudados.

(C) foram bem recebidas pelo movimento sindical devido a 
sua abordagem humanista e favorável ao trabalhador.

(D) nasceram da reelaboração teórica dos conceitos admi-
nistrativos oriundos da Escola Clássica.

(E) foram criticadas pelo fato de representar a evitação e a 
negação, no sentido psicanalítico, em nível institucional 
do conflito de classes.

29. As contribuições de Joan Woodward para o desenvolvimento 
da teoria organizacional são inúmeras e importantes. Ganham 
destaque entre as suas contribuições as resultantes de incur-
sões pelo campo da tecnologia e estrutura organizacional. Para 
melhor entender as correlações entre tecnologia e estrutura 
ela subdividiu os sistemas produtivos em três grandes grupos:
(A) sistema de corporações, putting-out-system e sistema de 

produção fabril.
(B) sistema de produção unitária, sistema de produção em 

massa e sistema de produção por processo.
(C) sistema de produção mecânico, sistema de produção 

automático e sistema de produção automatizado.
(D) sistema de produção informatizado simples, sistema de 

produção informatizado integrado e sistema de produção 
informatizado autônomo.

(E) sistema de produção de baixa tecnologia, sistema de 
produção de massa ou tecnologia consolidada e sistema 
de produção de alta tecnologia.

30. Os estruturalistas fenomenológicos dão maior ênfase aos as-
pectos estruturais e internos da organização. De acordo com 
essa concepção, as relações entre as partes da organização 
são de grande importância, o que os leva a dar um destaque 
especial às relações entre a organização formal e informal, 
dando sempre preferência à abordagem comparativa. Nesse 
esforço de comparação, Etzione classifica as organizações em
(A) associações de beneficiários mútuos, de interesses co-

merciais, de serviço e de Estado.
(B) para a produção econômica, para objetivos políticos, 

integrativas e de manutenção de padrão.
(C) burocracias de pessoal, burocracias de fluxo de trabalho, 

burocracias nascentes e burocracias totais.
(D) coercitivas, utilitárias, normativas e híbridas.
(E) simples, em rede, matricial e integradas.

31. Entre as principais técnicas de administração de materiais, 
encontra-se aquela que busca a eliminação de tudo o que não 
agrega valor ao produto ou serviço, utilizando-se de baixos 
inventários desde o fornecedor até o produto acabado posto 
no cliente. Assinale a alternativa que, corretamente, denomina 
essa técnica.
(A) Just-in-time.
(B) Fornecedor preferencial.
(C) Programação de fornecedores.
(D) Kanban.
(E) Seis sigma.

32. A definição de uma estratégia correta de compras pode dar à 
empresa uma grande vantagem competitiva. Se por um lado 
ela decidir pela verticalização, ou seja, produzir internamente, 
ganha independência, mas perde flexibilidade. Se a decisão for 
pela horizontalização, ou seja, comprar de terceiros, tem-se a 
seguinte vantagem:
(A) aumento da estrutura da empresa.
(B) maiores lucros.
(C) redução de custos.
(D) maior autonomia.
(E) maior exposição.
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33. A modalidade conhecida como arrendamento mercantil 
ou leasing envolve o cliente (arrendatário) e a empresa de 
leasing (arrendador) e, dependendo do contrato, o cliente, ao 
encerramento do prazo contratual, poderá exercer o direito de 
compra do bem em pauta. Assinale a alternativa que aponta, 
corretamente, uma vantagem dessa modalidade.

(A) O arrendatário pode depreciar o bem e, consequentemen-
te, aproveitar os benefícios tributários.

(B) O risco de obsolescência do bem é do arrendador.

(C) Usar o valor residual que normalmente o bem terá ao 
término do contrato.

(D) Os pagamentos efetuados a título de aluguel são de-
dutíveis como despesas do exercício, com reflexos na 
liquidez da empresa.

(E) Alterações e melhorias no bem não necessitam de apro-
vação do arrendador.

34. A lei que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios prevê que, em igualdade 
de condições, como critério de desempate, será assegurada 
preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
 I. produzidos ou prestados por empresas brasileiras de 

capital nacional;
 II. produzidos no País;
 III. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
 IV. produzidos ou prestados por empresas que invistam em 

pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.

Assinale a alternativa que, corretamente, aponta a ordem de 
preferência.

(A) I, III, IV e II.

(B) II, III, I e IV.

(C) IV, III, II e I.

(D) I, II, III e IV.

(E) III, I, II e IV.

35. Uma das condições necessárias para a realização de licitação 
de obras e serviços é

(A) a demonstração da urgência da obra e/ou serviço a ser 
licitado.

(B) o produto esperado estar previsto na Lei de Orçamento.

(C) a existência de orçamento detalhado e demonstrativo 
financeiro que expressem a composição do seu custo 
global.

(D) a previsão de recursos orçamentários que assegurem o 
pagamento das obrigações trabalhistas e contratuais.

(E) a existência de projeto básico aprovado pela autoridade 
competente e disponível para exame dos interessados em 
participar do processo licitatório.

36. Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os 
contratos para a prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados deverão, preferencialmente, ser celebrados 
mediante a realização de , com estipulação prévia 
de remuneração. Assinale a alternativa que, corretamente, 
preenche a lacuna da frase.

(A) tomada de preço

(B) concurso

(C) carta convite

(D) pregão

(E) leilão

37. Assinale a alternativa que, corretamente, aponta documento 
necessário para a habilitação jurídica em licitações.
(A) Cadastro de pessoas físicas (CPF).

(B) Registro comercial, no caso de empresa individual.

(C) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
por ações.

(D) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades 
anônimas.

(E) Decreto de autorização, em se tratando de cooperativas.

38. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contra-
tos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente 
examinadas e aprovadas pelo(a)

(A) Assessoria Jurídica da Administração.

(B) Secretaria de Obras, no caso da esfera municipal.

(C) Tribunal de Contas da esfera de poder responsável.

(D) Controladoria Geral do Estado.

(E) Assembleia Legislativa.

39. A expansão ultramarina, iniciada no século XV, dá inicio 
ao processo de globalização da economia abrindo as portas 
da América, África e Ásia aos europeus. Num segundo mo-
mento, a Revolução Industrial vai universalizar o sistema 
capitalista, estabelecendo relações comerciais marcadas 
pela troca de produtos manufaturados europeus por produtos 
primários do restante do mundo. Hoje, vivemos o terceiro 
ciclo da globalização, em que as práticas comerciais entre as 
nações detentoras de tecnologias sofisticadas e aquelas que 
não controlam essas tecnologias aumentam as desigualdades 
provocadas por esse processo. Um fator que contribui para o 
aprofundamento dessas desigualdades é a existência de

(A) tarifas alfandegárias elevadas para a importação de pro-
dutos primários oriundos dos países desenvolvidos.

(B) blocos econômicos que facilitam a integração e coope-
ração econômica apenas entre os países desenvolvidos.

(C) políticas econômicas marcadas pelo liberalismo dos 
países desenvolvidos.

(D) subsídios governamentais aos produtores agrícolas dos 
países desenvolvidos.

(E) políticas econômicas marcadas pelo nacionalismo e 
xenofobia dos países em desenvolvimento.
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40. Pode ser considerado como o conjunto de mecanismos e 
procedimentos que levam os dirigentes governamentais a 
prestarem contas dos resultados de suas ações, garantindo-se 
a maior transparência e a exposição das políticas públicas:
(A) Governança.
(B) New Public Management.
(C) Accountability.
(D) Gestão por objetivos.
(E) Administração Pública Burocrática.

41. O controle dos gastos públicos se orienta por uma série de 
princípios, delineados em diferentes dispositivos da Consti-
tuição Federal, de acordo com as disposições que o instituem 
e o regem. O princípio que garante que as ações de controle 
devam ser implementadas sem que se permita a intromissão 
de questões de ordem política no desenvolvimento de suas 
atividades é o princípio da
(A) universalidade.
(B) legalidade.
(C) imparcialidade.
(D) legalidade.
(E) moralidade.

42. Trata-se de um sistema de informações baseado em computa-
dor, introduzido nos EUA nos anos 1970, que apresentou um 
novo mecanismo para calcular eficientemente que materiais 
ou componentes são necessários, quando são necessários e 
qual a quantidade mais econômica. Esta ferramenta de pla-
nejamento é conhecida como
(A) TQM.
(B) SIM.
(C) CAD.
(D) MRP.
(E) B2C.

43. Na utilização do método CPM (Critical Path Method), um 
dos critérios para a identificação de uma atividade crítica é:
(A) PDI = UDI.
(B) PDI > UDI.
(C) PDI < UDI.
(D) PDI = ZERO.
(E) UDI = ZERO.

44. Proporciona benefícios específicos aos gerentes de todos os 
níveis da organização porque os capacita a recuperar, ma-
nipular e exibir informações de bancos de dados integrados 
para tomar decisões específicas. Essa aplicação do uso da 
tecnologia da informação é conhecida como sistema de
(A) controle de processo.
(B) registro de informações.
(C) informações executivo.
(D) processamento de transações.
(E) apoio à decisão.

45. O Sistema de Planejamento, Programação e Controle da Produção 
(PPCP) pode apresentar diferentes visões em função da definição 
do ambiente de manufatura. Pode-se identificar 4 (quatro) am-
bientes – fabricação para estoque, montagem sob encomenda, 
fabricação sob encomenda e engenharia sob encomenda. No caso 
da fabricação sob encomenda, o PPCP deverá voltar-se para a
(A) previsão a respeito das matérias-primas e dos compo-

nentes mais críticos, adquiri-los e estocá-los.
(B) previsão dos componentes e subconjuntos e programar 

a fabricação e a compra daqueles componentes.
(C) previsão de vendas dos produtos acabados e programação 

de compra de matéria-prima.
(D) utilização de técnicas específicas de redes e observar 

a capacidade instalada para a manutenção dos prazos 
contratados.

(E) utilização de técnicas de PERT/CPM e TQC.

46. A Câmara de Comércio Exterior – Camex, do Conselho de 
Governo, tem por objetivo a formulação, a adoção, a imple-
mentação e a coordenação de políticas e atividades relativas 
ao comércio exterior de bens e serviços, incluindo o turismo. 
O Conselho de Ministros é o órgão de deliberação superior e 
final da Camex, presidido pelo Ministro do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior.
 I. Chefe da Casa Civil da Presidência da República;
 II. Ministro das Relações Exteriores;
 III. Ministro dos Transportes;
 IV. Ministro da Fazenda;
 V. Ministro do Trabalho e Emprego;
 VI. Ministro da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento;
 VII. Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão;
 VIII. Ministro da Ciência e Tecnologia.

Assinale a alternativa que, entre as autoridades elencadas, 
aponta apenas aquelas que fazem parte do Conselho de 
Ministros.
(A) I, II, III, VII e VIII.
(B) I, II, IV, VI e VII.
(C) III, IV, V, VI e VII.
(D) II, IV, VI, VII e VIII.
(E) II, III, V, VI e VII.

47. Na implementação da política de comércio exterior, o Con-
selho de Ministros da Camex deverá ter presente os compro-
missos internacionais firmados pelo País, em particular na(o)
(A) Organização Mundial do Comércio – OMC, na Comu-

nidade Econômica Europeia – CEE e na Associação 
Latino-Americana de Integração – Aladi.

(B) Área de Livre Comércio das Américas – ALCA, no Mercosul 
e na Associação Latino-Americana de Integração – Aladi.

(C) Área de Livre Comércio das Américas – ALCA, Tratado 
Norte-Americano de Livre Comércio – NAFTA e na 
Associação Latino-Americana de Integração – Aladi.

(D) Mercosul, na Comunidade Econômica Europeia – CEE 
e na Área de Livre Comércio das Américas – ALCA.

(E) Organização Mundial do Comércio – OMC, no Mercosul 
e na Associação Latino-Americana de Integração – Aladi.
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48. O Comitê Econômico e de Comércio Conjunto – JETCO, tem 
o propósito de criar um mecanismo formal entre governos 
para promover a relação econômica estratégica e desenvolver 
processos para estimular o comércio e investimento bilate-
rais. Proposto ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior, em 2006 ele aproxima o Brasil

(A) da França.

(B) dos EUA.

(C) da Alemanha.

(D) do Reino Unido.

(E) da Itália.

49. Na lógica proposicional, uma tautologia é uma fórmula pro-
posicional que

(A) é falsa para todas as possíveis valorações de suas variá-
veis proposicionais.

(B) é verdadeira para todas as possíveis valorações de suas 
variáveis proposicionais.

(C) pode ser falsa ou verdadeira para todas as possíveis 
valorações de suas variáveis proposicionais.

(D) é falsa para algumas das possíveis valorações de suas 
variáveis proposicionais.

(E) é verdadeira para algumas das possíveis valorações de 
suas variáveis proposicionais.

50. Observe as seguintes definições:
 I. O desvio padrão indica a dispersão dos dados dentro da 

amostra, isto é, o quanto os dados em geral diferem da 
média. Ele é igual à variância ao quadrado.

 II. A mediana é o valor que divide a série ordenada em dois 
conjuntos com o mesmo número de valores.

 III. A moda é o valor que ocorre com mais frequência na 
distribuição. Ela é igual à raiz quadrada da variância.

 IV. Amostragem é a técnica especial de escolher amostras 
que garante o acaso na escolha.

 V. Amostragem casual ou aleatória simples é o tipo de 
amostragem que é baseado no sorteio da amostra.

Assinale a alternativa que aponta, apenas, definições corretas.

(A) I, II e III.

(B) II, III e IV.

(C) III, IV e V.

(D) II, IV e V.

(E) I, II e IV.





