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Atenção: Nesta prova, considera-se uso correta da Língua 
Portuguesa o que está de acordo com a norma padrão 
escrita. Leia o texto a seguir para responder as questões 
sobre seu conteúdo. 

O COLECIONADOR DE PALAVRAS 

Por: Chico Viana. Disponível em: http://revistalingua.com.br/textos/blog-
ponta/o-colecionador-de-palavras-342472-1.asp Acesso em: 22 abr 2016 

 

O hábito começou muito cedo. Dizia "papá" e 
"mãmã" com um prazer especial em jogar com as sílabas. 
"Pa... pá", "mã... mã" - os sons iam e voltavam até que ele 
os guardava para depois, quando quisesse, brincar de 
novo. Com o tempo foi juntando outros fonemas ("bu... bu", 
"pi... pi", "tó...tó"). Um dia teve febre e ouviu "dodói"; 
enamorou-se da palavra e ficou repetindo-a em seu delírio. 

Cresceu e foi refinando as escolhas. Agora 
prestava atenção não apenas aos sons, mas também ao 
casamento que havia entre eles e o sentido. Às vezes a 
união lhe parecia perfeita, como em "croque" (sentia o 
atrito de um fonema no outro), "bafo" (a palavra terminava 
num sopro) ou "empecilho" (pronunciar essa foi um 
obstáculo que venceu a duras penas). 

Noutras vezes, achava que palavra e som eram 
como estranhos. "Erisipela", por exemplo. Ficaria bem para 
designar um metal precioso ("Usava um colar de erisipela 
legítima"), mas não para indicar uma doença. [...] Teve 
pena da tia por ela sofrer de uma doença cujo nome não 
combinava em nada com as ulcerações que havia em suas 
pernas. 

Descompassos como esse lhe deram uma vaga 
ideia das incoerências do mundo. Havia palavras bonitas 
para coisas feias e palavras feias para coisas bonitas, 
assim como havia pessoas lindas com uma alma escura, e 
outras, de rosto nada atraente, com um espírito luminoso. 
O mais das vezes - foi aprendendo - o nome era uma falsa 
aparência das coisas. Isso não o levou a desistir da 
coleção, só que agora ele tinha um critério; passou a dividir 
as palavras conforme a semelhança que tinham com os 
objetos ou seres que designavam. 

Agrupou de um lado, por exemplo, "sanfona", 
"crocodilo", "miosótis", "turmalina" (se bem que essa mais 
parecesse nome de mulher) - e do outro "presidente", 
"cadeira", "promotor", "recurso" (palavras que não 
excitavam a língua e que a gente, quando as ouvia, não 
tinha a curiosidade de saber o que significavam). 

À medida que envelhecia, tornava-se mais 
exigente com a sua coleção. Algumas palavras lhe 
pareciam insípidas, por isso ele resolveu esvaziar parte do 
baú. Uma das primeiras que jogou fora foi "jucundo", cuja 
hipocrisia não mais suportava (parecia designar algo triste, 
mas significava "alegre"). Trocou "jucundo" por 
"meditabundo", palavra mais honesta e de acordo com seu 
atual estado de espírito. Jogou fora também "vagar", 
"flanar", "leviano", e por pouco não se livrava de "paciente" 
("prudência", que ia substituir a outra, aconselhou-o a 
esperar mais um pouco). 

A coleção agora tinha pouquíssimos vocábulos, 
mas cada um pesava tanto que o homem não conseguia 
transportar o baú. Deixou-o embaixo da cama e nele foi 
inserindo, sem muito entusiasmo, as palavras que ainda o 
impressionavam (sabia que, se parasse de colecionar, 
morria). Um dos novos termos foi "achaque", que 
vagamente lhe soou como uma dança fúnebre de tribo 
africana (riu ao perceber que ainda tinha imaginação 
poética). Outro foi "próstata", que lhe pareceu o som de 

uma chicotada (ta-ta). E um dos últimos foi "tumor", que 
ele sem graça botou no lugar de "humor". 

Depois que morreu, os amigos e parentes ficaram 
intrigados com aquele baú embaixo da cama. Abriram-no e 
nada encontraram em seu interior. "Ele era meio tantã", 
comentou a mulher. "Passava horas diante desse baú 
vazio." Resolveu guardá-lo, como lembrança, e aos 
poucos foi metendo nele os objetos inúteis da casa. 

 

Chico Viana é doutor em Teoria Literária pela UFRJ, professor de português e 
redação e assina no site de “Língua” o blog “Na ponta do lápis”. www.chicoviana.com 

 

1. Assinale a alternativa correta. “Ele era meio tantã”. 
Essa afirmação da mulher indica que: 

a) Ele tinha hábitos diferentes dos da mulher, os quais, 
aos olhos dela, eram esquisitice. 

b) Ele não tinha problema algum; ela simplesmente 
não o compreendia. 

c) Ele tinha alguns surtos de insanidade, os quais 
sempre eram observados por ela.  

d) Ele sempre apresentava comportamentos estranhos 
aos olhos da mulher. 

  
2. Sobre ideias que podem ser confirmadas pelo texto, 

leia com atenção as proposições a seguir. Depois 
assinale a alternativa que contenha a análise 
totalmente correta sobre as mesmas. 

I. Ele acostumou-se, desde cedo, a ouvir e repetir 
palavras, concentrando-se em seus sons. 

II. Ele não só ouvia e repetia palavras, como também 
analisava a relação que elas tinham com seus 
sentidos.   

III. Ele só se interessava por palavras que tinham 
semelhança com o objeto ou ser que nominavam; e 
eram apenas essas que ele guardava.  

IV. O hábito de guardar palavras o acompanhou por 
toda a vida, mas o passar dos anos tornou-o menos 
seletivo. 

 

a) Apenas a proposição II está correta.  
b) Apenas as proposições I e II estão corretas. 
c) Apenas as proposições II e III estão corretas. 
d) Apenas as proposições I, II e IV estão corretas.  
 

3. A partir do sexto parágrafo, o texto é permeado por 
metáforas. Leia com atenção as proposições a seguir e 
depois assinale a alternativa que contenha a análise 
correta sobre as mesmas. 

I. O “baú” representa, metaforicamente, a memória do 
personagem. 

II. “jogou fora”, no contexto, significa a exclusão, das 
palavras mencionadas, de seus guardados, ou seja, 
que ele as apagou de sua memória. 

III. “a coleção agora tinha pouquíssimos vocábulos” 
remete à ideia de que o personagem naquele 
momento pouco falava ou fazia uso das palavras. 

IV. “jucundo”, “flanar”, “vagar” foram intencionalmente 
usadas para demonstrar o avançar da idade do 
personagem, pois são palavras pouco utilizadas na 
atualidade.  

V. A palavra “meditabundo”, no contexto, faz referência 
ao estado de saúde do personagem, que ocupa-se 
apenas de contemplar o que o cerca, sem se 
expressar. 

 

a) Estão corretas apenas as proposições I, II e V. 
b) Estão corretas apenas as proposições II e III.  
c) Estão corretas apenas as proposições III e IV. 
d) Estão corretas apenas as proposições I, III e IV.  
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4. Coloque V para afirmações Verdadeiras ou F para as 
Falsas, nas proposições abaixo, de acordo com o texto.  

(  ) O texto é narrado em terceira pessoa, ou seja, o 
narrador não participa dos fatos narrados, mas sabe 
muito sobre o personagem. 

(  ) Há predominância de dois tempos verbais: pretérito 
perfeito, para indicar que as ações foram concluídas 
pelo personagem no passado; e pretérito mais-que-
perfeito, que referem-se à ações habituais, 
realizadas pelo personagem, também no passado. 

(  ) O personagem principal (colecionador) não tem 
nome próprio, é chamado simplesmente de “ele”, o 
que denota certa intencionalidade, pois qualquer 
homem pode ocupar o papel desse personagem, 
haja vista haver a possibilidade de verossimilhança 
dos fatos narrados com a realidade de muitos 
homens, que são, todos, colecionadores de palavras 
ao longo de suas vidas. 

(  ) O título do texto não é coerente, pois no final, há a 
revelação de que o baú está vazio, ou seja, para ser 
colecionador, deveria, obrigatoriamente, haver 
palavras guardadas em seu interior. 

 

A sequência correta está em qual das alternativas a 
seguir? Assinale-a: 
 

a) V – V – F – V 
b) F – F – V – F 
c) V – F – V – V 
d) V – F – V – F 
 

5. As palavras “erisipela” e “exigência”, utilizadas no texto, 
apresentam o som de “z” indicados pelas letras “s” e 
“x”, respectivamente. Os espaços em branco nas 
palavras a seguir têm, todos, som de “z”. Assinale a 
alternativa em que a primeira palavra seja grafada com 
“s”; e a segunda, com “x”. 

a) Canali_ado, e_ílio. 
b) Catali_ador;  e_alar. 
c) Ê_ito, e_pectro. 
d) Proe_a, e_altar. 

 
6. Releia: “[...] (a palavra terminava num sopro) ou 

"empecilho" (pronunciar essa foi um obstáculo que 
venceu a duras penas).” Assim como as palavras 
destacadas (artigo e preposição, respectivamente), há 
inúmeros casos de palavras homônimas em língua 
portuguesa. Por isso, ao escrever, precisamos prestar 
muita atenção. Assinale a alternativa que completa 
corretamente o período a seguir: 

A ideia da obra na __________ era negativa, foi 
__________ como __________, por isso não houve a 
________ dos recursos. 

 

a) explanada – tachada - insipiente – seção.  
b) esplanada – tachada - insipiente – cessão.  
c) explanada – taxada - incipiente – seção. 
d) esplanada – taxada - incipiente – cessão. 

 
7. Na frase “Não nos restam dúvidas a essa questão: 

quais de nós podem afirmar não ser colecionador de 
palavras?” existe uma inadequação. Aponte-a, 
assinalando a alternativa que a contenha: 

a) Colocação pronominal. 
b) Regência. 
c) Crase. 
d) Concordância.  

 

8. “À medida que envelhecia, tornava-se mais exigente 
com a sua coleção”. A crase foi corretamente 
empregada nesse período. As frases a seguir estão 
todas sem o acento indicativo de crase, mesmo as em 
que este sinal deveria, obrigatoriamente, aparecer. 
Observe: 

I. A forma como os dados deveriam ser apresentados, 
não houve a devida atenção. 

II. Era obrigado a se expor a severas restrições. 
III. A pessoa, a quem me referia, havia acabado de 

adentrar. 
IV. A igreja é atribuída a função de levar a pessoa a 

repensar a sua conduta. 
 

Assinale a alternativa correta quanto à análise das 
proposições em observação: 

 

a) A crase é necessária em apenas duas das 
proposições. 

b) A crase não é necessária em proposição alguma. 
c) A crase é necessária em todas as proposições. 
d) A crase é necessária em apenas três das 

proposições. 
 

9. A frase “Descompassos como esse lhe deram uma 
vaga ideia das incoerências do mundo” está na voz 
ativa. Assinale a alternativa em que essa frase tenha 
sido transposta corretamente e de acordo com a ideia 
presente no texto, para a voz passiva. 

a) Uma vaga ideia das incoerências do mundo ser-lhe-
ia dada por descompassos como esse.  

b) Uma vaga ideia das incoerências do mundo lhe foi 
dada por descompassos como esse. 

c) Uma vaga ideia das incoerências do mundo lhe é 
dada por descompassos como esse.  

d) Uma vaga ideia das incoerências do mundo lhe era 
dada por descompassos como esse.   

 
10. Sobre a colocação pronominal, assinale a única 

alternativa totalmente INCORRETA: 

a) Em: “Trata-se de uma informação importante”, a 
ênclise ocorre porque o verbo está iniciando a 
oração. Se, em lugar de “trata-se”, o verbo fosse 
“tratará”, a mesóclise seria opcional. 

b) Em: “A crítica o considera um gênio”, o emprego da 
próclise é opcional. 

c) Em: “Eu equivoquei-me a esse respeito”, ocorre 
ênclise, mas a próclise também poderia ser 
corretamente aplicada. 

d) Em: “A informação que me passaram estava 
equivocada”, a próclise é obrigatória devido à 
presença do pronome relativo. 

 
11. Se uma mercadoria foi vendida por $ 6.600,00 com 

lucro de 20%, qual foi o lucro obtido pelo vendedor? 

a) $ 1.250,00 
b) $ 1.100,00 
c) $ 5.280,00 
d) $ 1.320,00 

 
12. Uma aplicação financeira é feita no regime dos juros 

simples com taxa de 3,5% ao mês. Qual seria o valor 
dos juros obtidos sabendo-se que um capital de $ 
2.500,00 foi aplicado por cinco meses? 

a) $ 437,50 
b) $ 469,22 
c) $ 2.969,22 
d) $ 2.937,50 
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13. Dados os conjuntos A = {0, 1, 2, 3, 4, 6}  e   

                                 B = {1, 3, 5, 7} 
 

I. A intersecção entre A e B é {1, 3}. 
II. A união entre os conjuntos A e B é {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7}. 
III. O conjunto vazio não está contido no conjunto A. 
IV. O complementar de A em B é igual a B - A, ou seja, 

{5, 7}. 

A sequência correta é:  

a) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
b) Apenas a assertiva II está correta. 
c) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

 
14. Em uma empresa com 1.400 funcionários a razão entre 

homens e mulheres é de ¾. Qual é o número de 
mulheres que trabalham nessa empresa? 

a) 1.050 
b) 800 
c) 950 
d) 600 

 
15. Quinze trabalhadores fazem 72 metros de um muro 

trabalhando 9 horas/dia durante 32 dias. Quantos dias 
são necessários para que sejam feitos 180 metros do 
muro com 18 operários trabalhando 8 horas/dia? 

a) 45 dias 
b) 85 dias 
c) 75 dias 
d) 90 dias 

 
16. O novo navegador web introduzido pela Microsoft em 

seu sistema operacional Windows 10 é o: 

a) Safari. 
b) Firefox. 
c) Edge. 
d) Chrome. 

 
17. Qual dos números IP´s abaixo pertence a uma classe 

IP privada, usualmente configurada para uso em redes 
privativas de empresas? 

a) 192.168.0.1 
b) 186.192.82.163 
c) 200.192.176.65 
d) 8.8.8.8 

 
18. Em uma impressora laser colorida padrão, serão 

encontrados cilindros de toner em todas as cores 
abaixo, EXCETO: 

a) Magenta. 
b) Ciano. 
c) Preto. 
d) Vermelho. 

 
19. No Microsoft Excel, a função NPER retorna o número 

de períodos para investimento de acordo com 
pagamentos constantes e periódicos e uma taxa de 
juros constante. São argumentos constantes da função 
NPER todos os seguintes, EXCETO: 

a) Pgto 
b) Vp 
c) Vencimento 
d) Taxa 

 

20. Usando-se do conceito de certificados digitais, a 
Receita Federal do Brasil tem exigido, para a 
transferência de alguns arquivos empresariais ao fisco, 
a obtenção, por parte do administrador responsável 
pela empresa, de um certificado comercial apropriados 
para assinaturas digitais, criptografia e controle de 
acesso em transações onde uma prova de identidade 
deve ser exigida. Estes certificados, usualmente 
emitidos na forma de tokens ou cartões são 
certificados: 

a) Classe 3. 
b) Classe 1. 
c) PKI Corporativos. 
d) Classe 2. 

 
21. Segundo a Lei 4.769/65, o exercício da profissão de 

Técnico de Administração é privativo: 

I. Dos bacharéis em Administração Pública ou de 
Empresas, diplomados no Brasil, em cursos 
regulares de ensino superior, oficial, oficializado ou 
reconhecido, cujo currículo seja fixado pelo 
Conselho Federal de Educação, nos termos da Lei 
nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. 

II. Dos diplomados no exterior, em cursos regulares de 
Administração, após a revalidação do diploma no 
Ministério da Educação e Cultura, bem como dos 
diplomados, até à fixação do referido currículo, por 
cursos de bacharelado em Administração, 
devidamente reconhecidos. 

III. Dos diplomados no exterior, em cursos regulares de 
Administração, independente de revalidação do 
diploma no Ministério da Educação e Cultura, desde 
que, tenham seus currículos coerentes com os 
cursos de bacharelado em Administração, 
devidamente reconhecidos no território nacional. 

IV. Dos bacharéis em Administração Pública ou de 
Empresas, diplomados no Brasil, em quaisquer 
cursos de ensino superior, independente de 
reconhecimento oficial. 

A sequência correta é:  

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
d) As assertivas II e IV estão incorretas. 

 
22. O Conselho Federal de Técnicos de Administração, 

com sede em Brasília, Distrito Federal, terá por 
finalidade: 

I. Orientar e disciplinar o exercício da profissão de 
Técnico de Administração. 

II. Promover estudos e campanhas em prol da 
racionalização administrativa do País. 

III. Examinar, modificar e aprovar os regimentos 
internos dos Conselhos Regionais. 

IV. Dirimir dúvidas suscitadas nos Conselhos Regionais. 

A sequência correta é:  

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
d) As assertivas III e IV estão incorretas. 
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23. Aos Membros dos Conselhos Federal e Regionais de 
Técnicos de Administração incumbe: 

I. Participar das sessões sem dar o seu voto. 
II. Relatar, matérias e processos, quando designados 

pelo Presidente. 
III. Integrar comissões e grupos de trabalho, quando 

designados pelo Presidente ou pelo Plenário. 
IV. Cumprir a Lei, o Regulamento, o Regimento Interno 

e as Resoluções do Conselho. 

A sequência correta é:  

a) As assertivas I e IV estão incorretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 

 
24. Assinale a alternativa que apresenta o dispositivo legal 

que aprova o Código de Ética dos Profissionais de 
Administração (CEPA) e o Regulamento do Processo 
Ético do Sistema CFA/CRAs, e dá outras providências: 

a) Resolução normativa CFA nº 377, de 13 de 
novembro de 2009. 

b) Resolução normativa CFA nº 393, de 06 de 
dezembro de 2010. 

c) Resolução normativa CFA nº 471, de 16 de outubro 
de 2015. 

d) Resolução normativa CFA nº 360, de 14 de 
novembro de 2008. 

 
25. Assinale a alternativa correta: 

a) As eleições dos Conselheiros Federais e Regionais 
de Administração serão realizadas a cada 04 
(quatro) anos, para renovação de 1/4 (um quarto) e 
3/4 (três quartos) dos mandatos, alternadamente, e 
regular-se-ão pelo presente Regulamento. 

b) As eleições dos Conselheiros Federais e Regionais 
de Administração serão realizadas a cada 02 (dois) 
anos, para renovação de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois 
terços) dos mandatos, alternadamente, e regular-se-
ão pelo presente Regulamento. 

c) As eleições dos Conselheiros Federais e Regionais 
de Administração serão realizadas a cada 03 (três) 
anos, para renovação de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois 
terços) dos mandatos, alternadamente, e regular-se-
ão pelo presente Regulamento. 

d) As eleições dos Conselheiros Federais e Regionais 
de Administração serão realizadas a cada 02 (dois) 
anos, para renovação de 1/4 (um quarto) e 3/4 (três 
quartos) dos mandatos, alternadamente, e regular-
se-ão pelo presente Regulamento. 

 
26. Assinale a alternativa INCORRETA. Não poderão 

integrar as Comissões Permanentes Eleitorais dos 
CRAs: 

a) Os candidatos, sendo liberada a participação de 
seus empregados nas comissões eleitorais dos 
CRAs. 

b) Os candidatos e seus parentes consanguíneos ou 
afins, até o segundo grau. 

c) Os candidatos e seus cônjuges. 
d) Os candidatos e seus Delegado e Representantes. 

 
 
 
 

27. Segundo o Artigo 4º da Resolução Normativa CFA Nº 
471, de 16 de outubro de 2015, são elegíveis o 
Administrador e o Tecnólogo que satisfaçam os 
seguintes requisitos na data do pedido de registro da 
chapa eleitoral da qual seja integrante, EXCETO: 

a) Esteja em pleno gozo de seus direitos profissionais, 
aí incluída a quitação de suas anuidades ou, na 
hipótese de parcelamento de débitos, esteja quite 
com todas as parcelas vencidas até a data prevista 
no caput deste artigo. 

b) Não tenha exercido, no período de 06 (seis) meses 
imediatamente antecedente à data mencionada no 
caput deste artigo, atividade remunerada pelo CFA 
ou pelos CRAs, não podendo exercê-la até a 
homologação dos resultados da eleição. 

c) Administrador, independentemente de sua de 
cidadania. 

d) Possua registro principal e domicílio de, no mínimo, 
02 (dois) anos, no CRA para o qual esteja se 
candidatando, comprovado através da Carteira de 
Identidade Profissional ou outro documento hábil 
emitido pelo CRA. 

 
28. O CRA-SC possui a seguinte estrutura organizacional, 

EXCETO: 

a) Órgão de formação. 
b) Órgãos de direção. 
c) Órgão deliberativo. 
d) Órgãos de representação. 

 
29. Ludwig von Bertalanffy, Daniel Katz e Robert L. Kahn, 

através de seus estudos, contribuíram de forma 
significativa para o pensamento administrativo, 
fundamentado na percepção da organização como um 
todo organizado ou complexo, um conjunto ou 
combinação de coisas ou partes. A Teoria da 
Administração referenciada acima é a: 

a) Teoria Geral de Sistemas. 
b) Teoria das Relações Humanas. 
c) Teoria Comportamental. 
d) Teoria da Administração Científica. 

 
30. O que durante muito tempo em administração foi uma 

barreira ao processo de tomada de decisão, que era a 
obtenção de dados para extração de informações e 
consequente obtenção de conhecimento, hoje não mais 
o é. Ao contrário, a grande dificuldade do momento 
tecnológico atual reside na separação de dados úteis 
daqueles que não são verdadeiros ou não servem aos 
propósitos dos processos decisórios. Neste sentido, o 
estudo da “Inteligência de Negócio” ou Business 
Intelligence é fundamental ao Administrador para que o 
mesmo desenvolva habilidade na manipulação de 
dados, obtenção de informações e, consequentemente 
na orientação da redução do nível de erro inerente ao 
processo decisório. Partindo-se dos conceitos de 
modelagem dimensional de dados utilizados em BI, ao 
fato de sairmos de um nível mais alto da hierarquia e 
buscarmos informações mais detalhadas em níveis 
menores dentro de uma mesma dimensão, dar-se-á o 
nome de: 

a) Data Mart. 
b) Drill-Through. 
c) Data Warehouse. 
d) Drill-Down. 
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31. Dentre os encargos mensais a serem retidos dos 
empregados contratados sob o regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, encontra-se o 
recolhimento referente ao INSS. Esta retenção é 
calculada através de uma tabela de contribuição 
mensal, a ser utilizada para consulta sobre as faixas de 
salários e respectivas alíquotas de incidência para o 
cálculo da contribuição a ser paga ao INSS. Sabendo-
se desta tabela, um colaborador que receba neste mês 
(junho de 2016) como salário de contribuição o 
equivalente a R$ 3.605,00, terá como alíquota de 
retenção o percentual de: 

a) 15% 
b) 8% 
c) 11% 
d) 9% 

 
32. Em se tratando do ato administrativo, quando se 

discorre sobre a competência, é correto afirmar, 
EXCETO: 

a) Todo ato administrativo é, em princípio, formal e 
emanado pelo agente competente. 

b) O ato emanado de agente incompetente, quando 
realizado dentro do limite de que dispõe a 
autoridade incumbida de sua prática é considerado 
válido. 

c) Competência administrativa é o poder atribuído ao 
agente da Administração para o desempenho 
específico de suas funções. 

d) A competência resulta da lei e por ela é delimitada. 
 
33. Conforme os preceitos da Lei n.º 4.320/1964, em 

especial pela redação dada pelo Decreto Lei 
1.939/1982, são receitas tributárias todas as seguintes, 
EXCETO: 

a) Alienação de Bens. 
b) Impostos. 
c) Taxas. 
d) Contribuições de Melhoria. 

 
34. Durante muito tempo produtores de bens e serviços 

tinham a perspectiva limitada da conclusão de suas 
atividades quando do encerramento da produção do 
bem/serviço que se pré-dispunham a entregar. Com o 
passar todo tempo, começaram a perceber que todo 
bem ou serviço destina-se, em última análise, ao uso 
ou consumo por um cliente final e que, da satisfação 
deste cliente final dependia o sucesso ou insucesso do 
produto ou serviço ofertado. Como muitos processos 
produtivos dependem de múltiplos produtores, servindo 
o produto final de um como insumo do outro, eis que 
surgiu a necessidade do acompanhamento e 
otimização de todo o processo produtivo, desde seu 
produto primário até o consumidor final, de forma a que 
se tivesse a certeza de que o produto ou serviço 
atendesse as necessidades deste consumidor final. Em 
logística, o gerenciamento integral deste processo, do 
produtor original ao consumidor final recebe o nome de: 

a) Supply Chain Management. 
b) Balanced ScoreCard. 
c) Enterprise Application Integration. 
d) Enterprise Resource Planing. 

 
 
 
 
 
 

35. Dentre os fundos de investimento apresentados, qual 
apresenta menor risco e menor retorno? 

a) Renda Variável. 
b) Misto de Renda Fixa e Renda Variável. 
c) Renda Fixa 90 dias. 
d) Renda Fixa DI. 

 
36. Nas licitações para aquisição de bens e serviços 

comuns será obrigatória a modalidade ___________, 
sendo preferencial a utilização da sua forma 
____________. As palavras correspondentes as 
lacunas, em ordem, são? 

a) Convite e Presencial. 
b) Leilão e Presencial. 
c) Concorrência e Eletrônica. 
d) Pregão e Eletrônica. 

 
37. Dentre as ferramentas disponíveis à Administração de 

Recursos Humanos, uma extremamente importante é a 
Avaliação de Desempenho. Sobre esta ferramenta, 
podemos afirmar que: 

I. Tem como objetivo diagnosticar e analisar o 
desempenho individual e grupal dos funcionários, 
promovendo o crescimento pessoal e profissional. 

II. É um processo que serve para julgar ou estimar o 
valor, a excelência e as qualidades de uma pessoa 
e, sobretudo, a sua contribuição para o negócio da 
organização. 

III. Permite conhecer quais as necessidades de 
treinamento e orientar ações e programas de 
desenvolvimento. 

IV. Proporciona informações para aumentos salariais, 
promoções e transferências. 

Em atenção as assertivas acima, podemos afirmar que: 

a) Apenas I, II e IV estão corretas. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas II, III e IV estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 

 
38. A Teoria da Burocracia nas Organizações, de Max 

Weber, tem como princípio fundamental a busca da 
racionalidade. Como forma de atingir esta 
racionalidade, temos como características desta escola 
a existência de regras escritas ___________________, 
do constante uso da comunicação _______________ e 
da _______________ nas relações. As palavras 
correspondentes as lacunas, em ordem, são?: 

a) implícitas – formal – impessoalidade. 
b) implícitas – informal – pessoalidade. 
c) exaustivas – formal – impessoalidade. 
d) exaustivas – informal – pessoalidade. 

 
39. São princípios orçamentários todos os seguintes, 

EXCETO: 

a) Periodicidade. 
b) Publicidade. 
c) Exclusividade. 
d) Dinamicidade. 
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40. Em relação à Classificação ABC de materiais, pode-se 
afirmar: 

I. A Classe A é formada por um pequeno número de 
itens. 

II. Para as atividades de Normalização de Materiais, o 
valor gasto no ano para cada material pode ser um 
dos critérios usados para efetuar uma classificação 
ABC. 

III. Uma alternativa que atende a várias funções da 
Administração de Material é efetuar a Classificação 
ABC em função do custo unitário dos itens. 

IV. O conjunto de itens da Classe C tem uma pequena 
participação no resultado global objeto da 
classificação. 

Em atenção as assertivas acima, podemos afirmar que: 

a) Apenas I e III estão corretas. 
b) Apenas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas I, II e IV estão corretas. 
d) Apenas II e IV estão corretas. 

 
 
 
 
 
 


