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LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2.	 Use	 o	 rascunho	 da	 Folha	 de	 Respostas	 reproduzido	 ao	 final	 deste	 caderno	 apenas	 para	 marcar	 

o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:

•	 Confira	seu	nome,	número	de	inscrição	e	o	cargo.
•	 Assine,	A TINTA,	no	espaço	próprio	indicado.

4. ATENÇÃO:	transcreva	no	espaço	apropriado	da	sua	FOLHA DE RESPOSTAS,	com	sua	caligrafia	usual,	
mantendo	as	letras	maiúsculas	e	minúsculas,	desconsiderando	aspas	e	autoria,	a	seguinte	frase:

“É parte da cura o desejo de ser curado.” Sêneca

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5.	 Ao	transferir	as	respostas	para	a	Folha de Respostas:
•	 use	apenas	caneta	esferográfica	azul	ou	preta;
•	 preencha,	 sem	 forçar	 o	 papel,	 toda	 a	 área	 reservada	 à	 letra	 correspondente	 à	
resposta	solicitada	em	cada	questão;

•	 assinale somente uma	alternativa	em	cada	questão.
Sua resposta NÃO	será	computada	se	houver	marcação	de	mais	de	uma	alternativa,	
questões	não	assinaladas	ou	rasuras.	

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não	deve	ser	dobrada,	amassada	ou	rasurada.

ATENÇÃO:	Será	vedado	ao	candidato	o	porte	de	arma(s)	no	local	de	realização	das	provas,	ainda	que	de	posse	de	documento	
oficial	de	 licença	para	o	 respectivo	porte.	As	 instruções	constantes	nos	Cadernos	de	Questões	e	na	Folha	de	Respostas	
da	Prova	Objetiva	Múltipla	Escolha,	bem	como	as	orientações	e	 instruções	expedidas	pela	FUNDEP	durante	a	realização	
das	provas,	complementam	o	Edital	e	deverão	ser	rigorosamente	observadas	e	seguidas	pelo	candidato.	O	candidato,	no	
momento	da	prova,	deverá	estar	munido	de	caneta	esferográfica	de	tinta	azul	ou	preta,	fabricada	em	material	transparente.	
O	tempo	de	duração	das	provas	abrange	a	assinatura	da	Folha	de	Respostas,	a	transcrição	das	respostas	do	Caderno	de	
Questões	para	a	Folha	de	Respostas.	O	candidato	somente	poderá	se	retirar	do	recinto	de	aplicação	de	prova	após	decorridos	
60	(sessenta)	minutos	do	início	da	mesma.	Durante	a	realização	da	Prova	Objetiva	de	Múltipla	Escolha,	não	será	permitida	a	
comunicação	entre	os	candidatos,	bem	como	consulta	de	qualquer	natureza	a	livros,	revistas,	folhetos	ou	anotações	e	nem	
o	uso	de	aparelhos	eletrônicos	ou	eletromecânicos;	como	também	o	uso	de	boné,	boina,	chapéu,	gorro,	lenço	ou	qualquer	
outro	acessório	que	impeça	a	visão	total	das	orelhas	do	candidato;	não	será	permitido,	também,	o	uso	de	óculos	escuros,	
sendo	eliminado	o	candidato	que	descumprir	essas	determinações.	Os	prejuízos	advindos	de	marcações	feitas	incorretamente	
na	Folha	de	Respostas	serão	de	 inteira	responsabilidade	do	candidato.	Ao	terminar	a	Prova	Objetiva	de	Múltipla	Escolha,	 
o	candidato	entregará	ao	fiscal	o	Caderno	de	Provas	e	o	Cartão	de	Respostas,	devidamente	assinada	no	local	apropriado.

O caderno de questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico  
<www.gestaodeconcursos.com.br>  no dia 20 de setembro de 2016.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS



ATENÇÃO
Sr.(a)	Candidato(a),

Antes	 de	 começar	 a	 fazer	 a	 prova,	 confira	 se	 este	 caderno	 contém,	 ao	 todo,	 
40 (quarenta) questões de múltipla escolha,	 cada	 uma	 constituída	 de	 
4	 (quatro)	 alternativas	 de	 respostas,	 assim	 distribuídas:	 10	 (dez) questões 
de Língua Portuguesa,	 5	 (cinco) questões de Informática básica, 5	 (cinco) 
questões de Legislação e 20	 (vinte) questões de Conhecimento Específico,  
todas	perfeitamente	legíveis.

Havendo	algum	problema,	informe	imediatamente ao aplicador de provas para que ele 
tome	as	providências	necessárias.

Caso	não	observe	essa	recomendação,	não	lhe	caberá	qualquer	reclamação	ou	recursos	
posteriores.
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÃO: Leia	o	 texto	a	 seguir	 para	 responder	às	
questões de 1 a 10.

A importância da família estruturada

Um	levantamento	do	Ministério	Público	de	São	Paulo	traz	
um	dado	revelador:	dois	 terços	dos	 jovens	 infratores	da	
capital	paulista	fazem	parte	de	famílias	que	não	têm	um	
pai	dentro	de	casa.	Além	de	não	viverem	com	o	pai,	42%	
não	têm	contato	algum	com	ele	e	37%	têm	parentes	com	
antecedentes criminais.

Ajudam	a	engrossar	essas	estatísticas	os	garotos	Waldik	
Gabriel,	de	11	anos,	morto	em	Cidade	Tiradentes,	Zona	
Leste	 de	 São	 Paulo,	 depois	 de	 fugir	 da	 Guarda	 Civil	
Metropolitana,	 e	 Italo,	 de	 10	 anos,	 envolvido	 em	 três	
ocorrências	 de	 roubo	 só	 em	 2016,	 morto	 pela	 Polícia	
Militar	 no	 início	 de	 junho,	 depois	 de	 furtar	 um	 carro	 na	
Zona	Sul	da	cidade.	O	pai	de	Waldik	é	caminhoneiro	e	
não	vivia	com	a	mãe.	O	de	 Italo	está	preso	por	 tráfico.	 
A	mãe	já	cumpriu	pena	por	furto	e	roubo.

É	 certo	 que	 um	 pai	 presente	 e	 próximo	 ao	 filho	 faz	
diferença.	Mas,	mais	que	a	figura	masculina	propriamente	
dita,	faz	falta	uma	família	estruturada,	independentemente	
da	configuração,	que	dê	atenção,	carinho,	apoio,	noções	
de	continência	e	limite,	elementos	que	protegem	os	jovens	
em	fase	de	desenvolvimento.

A	mãe	e	a	avó,	nessa	família	brasileira	que	cresce	cada	vez	
mais	matriarcal,	desdobram-se	para	tentar	cumprir	esses	
requisitos	e	preencher	as	lacunas,	mas	são	“atropeladas”	
pela	rotina	dura.	Muitas	vezes,	não	têm	tempo,	energia,	
dinheiro	 e	 voz	 para	 lidar	 com	 esses	 garotos	 e	 garotas	
que	 crescem	 na	 rua,	 longe	 da	 escola,	 em	 bairros	 sem	
equipamentos	de	esporte	e	cultura,	próximos	de	amigos	e	
parentes que podem estar envolvidos com o crime.

A	criança	precisa	ter	muita	autoestima	e	persistência	para	
buscar nesse horizonte nebuloso um projeto de vida. 
Sem	apoio	emocional,	sem	uma	escola	que	estimule	seu	
potencial,	sem	ter	o	que	fazer	com	seu	tempo	livre,	sem	
enxergar	uma	luz	no	fim	do	túnel,	ela	fica	muito	mais	perto	
da	droga,	do	tráfico,	do	delito,	da	violência	e	da	gestação	
na	adolescência.	É	nessa	mesma	família,	sem	pai	à	vista,	
de	 baixa	 renda,	 longe	 da	 sala	 de	 aula,	 nas	 periferias,	
que	 pipocam	os	 quase	 15%	das	 jovens	 que	 são	mães	
na	adolescência,	taxa	alarmante	que	resiste	a	baixar	nas	
regiões	mais	carentes.

E	 o	 que	 acontece	 com	 essa	 menina	 que	 engravida	
porque	 enxerga	 na	 maternidade	 um	 papel	 social,	 uma	
forma	 de	 justificar	 sua	 existência	 no	 mundo?	 Iludidas	
com a perspectiva de estabilizar um relacionamento 
(a	 família	 estruturada	 que	 não	 têm?),	 elas	 ficam,	
usualmente,	sozinhas,	ainda	mais	distantes	da	escola	e	
de	seu	projeto	de	vida.	O	pai	da	criança	some	no	mundo,	 
e	são	elas	que	arcam	com	o	ônus	do	filho,	sobrecarregando	
um	lar	que	já	vivia	no	limite.	Segue-se	um	ciclo	que	parece	
não	ter	fim.

Sem	 políticas	 públicas	 que	 foquem	 nessa	 família	 mais	
vulnerável,	no	apoio	emocional	e	social	para	esses	jovens,	
em	uma	escola	mais	atraente,	em	projetos	de	vida,	em	
alternativas	 de	 lazer,	 a	 realidade	 diária	 na	 vida	 desses	
jovens	 continuará	 a	 ser	 a	 gravidez	 na	 adolescência,	 
a violência e a criminalidade.

BOUER,	Jairo.	A	importância	da	família	estruturada.	 
11 jul. 2016. Época.	Disponível	em:	<http://zip.net/bytp2y>.	 

Acesso	em:	19	jul.	2016	(Adaptação).

QUESTÃO 1

Analise	 a	 proposição	 e	 sua	 respectiva	 justificativa,	 
a	seguir.

O	texto	lido	é,	predominantemente,	um	artigo	de	opinião,

PORQUE

seu	 autor	 escreve	 de	 acordo	 com	 as	 inclinações	
ideológicas	da	revista	Época,	veículo	no	qual	esse	texto	
circulou.

Em	 relação	 à	 proposição	 e	 à	 justificativa,	 assinale	 a	
alternativa CORRETA.

A)	 A	 proposição	 é	 verdadeira	 e	 é	 explicada	
corretamente	pela	justificativa.

B)	 A	proposição	é	verdadeira,	mas	não	é	explicada	
corretamente	pela	justificativa.

C)	 A	 proposição	 é	 falsa,	 mas	 a	 justificativa,	
considerada	isoladamente,	está	correta.

D)	 A	proposição	e	a	justificativa	estão	incorretas.

QUESTÃO 2

Analise	as	afirmativas	a	seguir.

I.	 A	falta	de	investimentos	governamentais	ajuda	a	
manter	um	círculo	social	vicioso.

II.	 O	alicerce	de	uma	família	bem	estruturada	pode	
não	ser	o	pai.

III.	 Algumas	 vezes,	 a	 adolescente	 engravida	 na	
expectativa	de	manter	unida	sua	nova	família.

De	 acordo	 com	 o	 texto	 e	 as	 opiniões	 do	 autor,	 estão	
corretas	as	afirmativas:

A)	 I	e	II,	apenas.

B)	 I	e	III,	apenas.

C)	 II	e	III,	apenas.

D)	 I,	II	e	III.



4

QUESTÃO 3

Releia	o	trecho	a	seguir.

A	mãe	e	a	avó,	nessa	 família	brasileira	que	
cresce	cada	vez	mais	matriarcal,	desdobram-
se para tentar cumprir esses requisitos e 
preencher	as	lacunas,	mas	são	“atropeladas”	
pela rotina dura. 

Em	relação	ao	uso	das	aspas	nesse	trecho,	assinale	a	
alternativa CORRETA.

A)	 Relativizam um conceito.

B)	 Marcam	uma	transcrição.

C)	 Sinalizam ironia por parte do autor.

D)	 Destacam	uma	pausa	no	texto.

QUESTÃO 4
Releia	a	passagem	a	seguir.
“Iludidas	 com	 a	 perspectiva	 de	 estabilizar	 um	
relacionamento (a família estruturada que não têm?),	
elas	ficam,	usualmente,	sozinhas,	ainda	mais	distantes	
da escola e de seu projeto de vida.”
Em	relação	ao	trecho	destacado	dessa	passagem,	não é 
possível	depreender	que	o	autor	pretendeu:

A)	 explicar	um	fato.

B)	 fazer	um	comentário	pessoal.

C)	 levantar	uma	hipótese.

D)	 conjeturar uma possibilidade.

QUESTÃO 5
Assinale a alternativa em que a palavra destacada não 
pertence	à	mesma	classe	gramatical	das	demais.

A)	 “Além	de	não	viverem	com	o	pai,	42%	não	têm	
contato	algum	com	ele	e	37%	têm	parentes	com	
antecedentes	criminais.”

B)	 “[…]	 sobrecarregando	 um	 lar	 que	 já	 vivia	 no	
limite.”

C)	 “É	certo	que	um	pai	presente	e	próximo	ao	filho	
faz	diferença.”

D)	 “É	certo	que	um	pai	presente	e	próximo	ao	filho	
faz	diferença.”

QUESTÃO 6
Releia	o	trecho	a	seguir.
“[…]	a	realidade	diária	na	vida	desses	jovens	continuará	
a	 ser	 a	 gravidez	 na	 adolescência,	 a	 violência	 e	 a	
criminalidade.”

Assinale a alternativa em que a palavra destacada 
não	foi	formada	pelo	mesmo	processo	de	formação	de	
palavras	daquele	que	originou	a	palavra	destacada	no	
trecho anterior.

A)	 “O	 pai	 de	Waldik	 é	 caminhoneiro	 e	 não	 vivia	
com	a	mãe.”

B)	 “[…]	 taxa	 alarmante	 que	 resiste	 a	 baixar	 nas	
regiões	mais	carentes.”

C)	 “A	 criança	 precisa	 ter	 muita	 autoestima e 
persistência para buscar nesse horizonte 
nebuloso	um	projeto	de	vida.”	

D)	 “A	 mãe	 e	 a	 avó,	 nessa	 família	 brasileira	 que	
cresce cada vez mais matriarcal	[…].”

QUESTÃO 7
São	estratégias	que	reforçam	a	argumentação	do	autor	
e	estão	presentes	no	texto,	EXCETO:

A)	 Uso	 de	 dados	 estatísticos	 para	 balizar	 o	
argumento.

B)	 Uso de ironia para envolver o leitor.

C)	 Argumentos	 coerentes	 com	 a	 intenção	 de	
convencer o leitor sobre um determinado ponto 
de vista.

D)	 Apresentação	de	alternativas	para	solucionar	os	
problemas	apresentados	no	texto.

QUESTÃO 8

Releia	o	trecho	a	seguir.

“É	nessa	mesma	família,	sem	pai	à	vista,	de	baixa	renda,	
longe	da	sala	de	aula,	nas	periferias,	que	pipocam os 
quase	15%	das	jovens	que	são	mães	na	adolescência,	
taxa	 alarmante	 que	 resiste	 a	 baixar	 nas	 regiões	 mais	
carentes.”

De	acordo	com	o	contexto	em	que	aparece,	a	palavra	
destacada não	pode	ser	substituída	por:

A)	 surgem.

B)	 sobrevêm.

C)	 advêm.

D)	 mantêm.
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QUESTÃO 9

Releia	o	trecho	a	seguir.

“E	 o	 que	 acontece	 com	 essa	 menina	 que	 engravida	
porque	enxerga	na	maternidade	um	papel	social,	uma	
forma	de	justificar	sua	existência	no	mundo?”

Assinale a alternativa incorreta	 em	 relação	 à	 palavra	
destacada,	de	acordo	com	a	norma	padrão.

A)	 Está	grafada	incorretamente,	posto	que	se	trata	
de	uma	sentença	interrogativa.

B)	 Confere	ao	trecho	uma	ideia	de	causalidade.

C)	 Nesse	 contexto,	 pode	 ser	 substituída	 por	
“porquanto”.

D)	 Indica	algo	em	razão	de	que	uma	determinada	
situação	ocorre.

QUESTÃO 10

Releia	o	trecho	a	seguir.

“Um	levantamento	do	Ministério	Público	de	São	Paulo	
traz	um	dado	revelador	[…].”

Assinale a alternativa em que a palavra destacada não 
é acentuada pelo mesmo motivo daquela no trecho 
anterior.

A)	 “Sem	 políticas	 públicas	 que	 foquem	 nessa	
família	mais	vulnerável	[...].”

B)	 “[...]	 ela	 fica	 muito	 mais	 perto	 da	 droga,	 do	
tráfico,	do	delito	[…]”.

C)	 “[...]	que	dê	atenção,	carinho,	apoio,	noções	de	
continência	e	limite	[…].”

D)	 “Ajudam	 a	 engrossar	 essas	 estatísticas os 
garotos	[...].”

INFORMÁTICA BÁSICA

QUESTÃO 11

Analise	a	afirmativa	a	seguir.

O(A)	            é um dispositivo que encaminha pacotes 
de dados entre redes	 de	 computadores,	 criando	 um	
conjunto	de	redes	de	sobreposição.

Assinale a alternativa que completa corretamente essa 
lacuna.

A)	  hub

B)	  modem

C)	  roteador

D)	  switch

QUESTÃO 12

As	figuras	1	e	2	foram	geradas	pela	planilha	eletrônica	
Calc.

Figura	1 Figura	2

Assinale a alternativa que apresenta corretamente a 
função	que	transforma	a	figura	1	na	figura	2.

A)	  Formatar

B)	 	Classificar

C)	 	Consolidar

D)	  Selecionar

QUESTÃO 13

Analise	a	afirmativa	a	seguir.

A(O)	           	é	o	componente	de	um	sistema	de	computação	
cuja	 função	 é	 armazenar	 as	 informações	 que	 são	 
(ou	serão)	manipuladas	por	esse	sistema.

Assinale a alternativa que completa corretamente essa 
lacuna.

A)	  dispositivo de entrada

B)	 	memória

C)	 	registrador

D)	 	UCP

QUESTÃO 14

São	opções	de	alinhamento	de	texto	do	editor	de	texto	
Writer,	EXCETO:

A)	 	Centro

B)	 	Direita

C)	 	Justificado

D)	  Simples

QUESTÃO 15

Assinale	 a	 alternativa	 que	 apresenta	 o	 utilitário	 do	
Windows	10	para	a	tarefa	de	gerenciar	arquivos	e	pastas.

A)	 	Explorador	de	Arquivos	

B)	  Gerenciador de Arquivos

C)	 	Gerenciador	de	Tarefas

D)	 	Painel	de	Controle
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LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 16

Determinado	 estado	 da	 Federação	 pretende	 realizar	
licitação	para	construção	de	um	grande	estádio	de	futebol.	
Mateus	pretende,	como	cidadão,	impedir	a	realização	da	
obra,	cuja	estimativa	de	preço	considera	superfaturada	
e	 que,	 em	 sua	 opinião,	 será	 usada	 para	 o	 desvio	 de	
recursos	 públicos.	 Buscando	 reunir	 a	 documentação	
necessária	 à	 realização	 de	 seu	 intento,	 requer	 à	
autoridade	 competente,	 com	 a	 devida	 fundamentação,	
informações	sobre	os	projetos	e	cálculos	dos	custos	da	
obra.	 A	 autoridade	 requerida	 indefere	 o	 requerimento	
sem	motivação.

Contra	o	indeferimento,	Mateus	deverá	utilizar	a	seguinte	
garantia	constitucional:

A)	 Mandado	de	segurança.
B)	 Habeas data.
C)	 Mandado	de	injunção.
D)	 Ação	popular.

QUESTÃO 17

Segundo	 a	 Constituição	 da	 República,	 compete	 ao	
Senado	o	julgamento	do	presidente	e	do	vice-presidente	
da	 República	 nos	 crimes	 de	 responsabilidade	 e	 dos	
ministros de Estado nos crimes da mesma natureza 
conexos	com	aquele.

Cabe	 também	 ao	 Senado	 julgar	 outras	 autoridades	
por	 crime	 de	 responsabilidade,	 entre	 as	 quais	não se 
inclui(em):

A)	 os	ministros	do	Supremo	Tribunal	Federal.

B)	 o	controlador-geral	da	União.

C)	 o	procurador-geral	da	República.

D)	 o	advogado-geral	da	União.

QUESTÃO 18

Davi	é	servidor	público	federal	e	se	encontra	em	gozo	de	
licença	para	tratar	de	interesses	particulares.	

Considerando	 a	 disciplina	 legal	 estatutária	 sobre	 a	
referida	licença,	é incorreto	afirmar	que:

A)	 Davi	 é	 necessariamente	 ocupante	 de	 cargo	
efetivo.

B)	 a	licença	não	é	remunerada.

C)	 Davi	 pode	 estar	 em	 estágio	 probatório,	 que,	
nesse	 caso,	 encontra-se	 suspenso	 desde	 o	
início	da	licença.

D)	 a	 licença	 poderá	 ser	 interrompida	 a	 pedido	 de	
Davi	ou	por	interesse	do	serviço.

QUESTÃO 19

Considerando	 o	 que	 prevê	 a	 disciplina	 legal	
especificamente	 aplicável	 à	matéria,	é correto	 afirmar	
sobre	o	cargo	de	reitor	de	Instituto	Federal	de	Educação,	
Ciência	e	Tecnologia:

A)	 Compete	 ao	 reitor	 nomear	 os	 diretores-gerais	
dos campi	e	os	pró-reitores	do	Instituto	Federal.

B)	 O	 reitor	 será	 nomeado	 pelo	 presidente	 da	
República,	para	mandato	de	quatro	anos,	vedada	
a	recondução.

C)	 O	reitor	poderá	ser	destituído	do	cargo	no	curso	
do mandato.

D)	 Cabe	 ao	 reitor	 a	 presidência	 do	 Colégio	 de	
Dirigentes	 e	 do	Conselho	Superior,	 integrantes	
da	Administração	do	Instituto	Federal.

QUESTÃO 20

Considere	 o	 seguinte	 trecho	 da	 Lei	 Nº	 8.666/93,	 que	
dispõe	sobre	licitações	e	contratos	administrativos.

“[...]	 modalidade	 de	 licitação	 entre	 interessados	
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as 
condições	exigidas	para	o	cadastramento	até	o	terceiro	
dia	 anterior	 à	 data	 de	 recebimento	 das	 propostas,	
observada	a	necessária	qualificação.”

Trata-se	 da	 definição	 legal	 da	 modalidade	 licitatória	
do(a):

A)	 concorrência.

B)	 tomada	de	preços.

C)	 convite.

D)	 leilão
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

TECNÓLOGO – GESTÃO PÚBLICA

QUESTÃO 21

Sobre	a	tipologia	dos	atores	no	processo	de	formulação	
de	políticas	públicas,	assinale	a	alternativa	INCORRETA.

A)	 São	 considerados	 atores	 formais	 os	 partidos	
políticos,	 os	 membros	 dos	 legislativos	 e	 a	
autoridade	 máxima	 do	 Executivo	 em	 cada	
esfera	(presidente	da	República,	governadores	e	
prefeitos),	as	equipes	de	governo,	a	burocracia	e	
o	Poder	Judiciário.	

B)	 Os	atores	coletivos,	que	agem	intencionalmente	
na	esfera	governamental,	 são	 integrados	pelos	
movimentos	sociais,	as	empresas,	os	sindicatos	
e	os	meios	de	comunicação.	

C)	 São	exemplos	de	atores	individuais	os	políticos,	
os	burocratas,	os	magistrados,	os	formadores	de	
opinião	(jornalistas,	artistas	e	ídolos	de	um	modo	
geral),	entre	outros.	

D)	 São	exemplos	de	atores	públicos,	que	compõem	
o	 sistema	 político	 exercendo	 funções	 públicas,	
os	 gestores	 públicos,	 os	 juízes,	 os	 políticos,	
os	 parlamentares,	 além	 das	 instituições	 e	
organizações	do	governo	e	as	internacionais.	

QUESTÃO 22

Segundo	Dias	e	Matos	(2012),	há	uma	tendência	geral	
nas	 classificações	 de	 avaliações	 de	 políticas	 públicas	
propostas	na	literatura,	que	em	sua	maioria	obedece	a	
seguinte	 tipologia:	 segundo	quem	avalia,	 segundo	 sua	
função,	segundo	o	conteúdo	da	avaliação	e	segundo	a	
perspectiva temporal.

Nesse	 contexto,	 a	 avaliação	 concebida	 como	 um	
processo	 de	 criação	 e	 obtenção	 de	 informações	 que	
serve	 para	 facilitar	 o	 processo	 de	 tomada	 de	 decisão	
e	 para	 julgar	 entre	 diferentes	 alternativas,	 fornecendo,	
assim,	 informações	 necessárias	 para	 decidir	 se	 um	
programa	deve	continuar,	expandir	ou	 terminar,	 integra	
o	tipo	segundo:

A)	 a perspectiva temporal.

B)	 o	conteúdo	da	avaliação.

C)	 quem avalia.

D)	 sua	função.

QUESTÃO 23

De	conformidade	com	a	teoria	da	aprendizagem,	quando	
um	indivíduo	ouve	canções	natalinas	e	isto	lhe	traz	boas	
recordações	da	infância,	isto	é	um	exemplo	de:

A)	 aprendizagem	social.

B)	 condicionamento	clássico.

C)	 condicionamento operante.

D)	 modelagem.

QUESTÃO 24

Segundo	Robbins	(2005),	os	grupos	diferem	em	relação	
à	sua	coesão,	ou	seja,	o	grau	em	que	os	membros	são	
atraídos	entre	si	e	motivados	a	permanecer	como	grupo.

Nessa	contextualização,	é	correto	afirmar	que	a	relação	
entre	coesão	do	grupo	e	produtividade:

A)	 aumenta	 com	 o	 tamanho	 do	 grupo,	 tempo	 de	
trabalho juntos e diversidade de interesses.

B)	 depende das normas de desempenho 
estabelecidas	pelo	grupo.

C)	 é	 de	um	para	um,	 isto	 é,	 quanto	mais	 coesos,	
mais	produtivos,	e	vice-versa.	

D)	 não	foi	comprovada	por	nenhuma	pesquisa.

QUESTÃO 25

A respeito do aprimoramento de processos 
organizacionais,	 é	 correto	 afirmar	 que	 o	 método	 que	
se	baseia	no	entendimento	das	exigências	dos	clientes	
para	 aprimorar	 a	 qualidade	 dos	 sistemas,	 produtos,	
serviços	e	processos	da	organização	em	todas	as	suas	
funções,	com	o	objetivo	final	de	aumentar	o	desempenho	
financeiro,	denomina-se:	

A)	 benchmarking.

B)	 brainstorming.

C)	 reengenharia.

D)	 six sigma.

QUESTÃO 26

O	 processo	 administrativo,	 segundo	 Chiavenato,	
possui	quatro	 funções	básicas,	a	 saber:	planejamento,	
organização,	direção	e	controle.	

Relativamente à	função	controle,	considerada como um 
processo	 cíclico,	 assinale	 a	 alternativa	 que	 apresenta	
corretamente	suas	quatro	fases.

A)	 Acompanhamento	da	execução	/	identificação	de	
inconformidades	e	adoção	de	medidas	corretivas	/	 
definição	de	novos	processos	/	implantação.

B)	 Análise	 dos	 resultados	 /	 definição	 de	 metas	 / 
ações	de	reforço	para	aplicação	de	boas	práticas	/		 
acompanhamento	 das	 ações	 de	melhoria	 para	
assegurar	o	cumprimento	das	metas.

C)	 Definição	 dos	 padrões	 de	 desempenho	 /	
monitoração	 do	 desempenho	 /	 comparação	 do	
desempenho	com	os	padrões	/	adoção	de	ação	
corretiva	para	assegurar	os	objetivos	desejados.

D)	 Monitoração	 dos	 processos	 definidos	 /	
identificação	 e	 eliminação	 de	 inconsistências	 /	
implantação	 /	 avaliação	 das	metas	 alcançadas	
por intermédio de indicadores.
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QUESTÃO 27

A	 Lei	 de	 Responsabilidade	 Fiscal	 dispõe	 que,	 se	
verificado,	 ao	 final	 de	 um	 bimestre,	 que	 a	 realização	
da	 receita	 poderá	 não	 comportar	 o	 cumprimento	 das	
metas	 de	 resultado	 primário	 ou	 nominal	 estabelecidas	
no	Anexo	de	Metas	Fiscais,	os	Poderes	e	o	Ministério	
Público	 promoverão,	 por	 ato	 próprio	 e	 nos	 montantes	
necessários,	 nos	 30	 dias	 subsequentes,	 limitação	 de	
empenho	 e	 movimentação	 financeira,	 segundo	 os	
critérios	fixados	pela	lei	de	diretrizes	orçamentárias.

No	 contexto	 dessa	 matéria,	 assinale	 a	 alternativa	
INCORRETA.

A)	 Até	 o	 final	 dos	 meses	 de	 maio,	 setembro	 e	
fevereiro,	 o	 Poder	 Executivo	 demonstrará	 e	
avaliará	o	cumprimento	das	metas	fiscais	de	cada	
quadrimestre,	em	audiência	pública	na	comissão	
referida	no	§	1º	do	Art.	166	da	Constituição	ou	
equivalente	nas	Casas	Legislativas	estaduais	e	
municipais.

B)	 Não	serão	objeto	de	limitação	as	despesas	que	
constituam	obrigações	constitucionais	e	legais	do	
ente,	inclusive	aquelas	destinadas	ao	pagamento	
do	serviço	da	dívida,	e	as	ressalvadas	pela	lei	de	
diretrizes	orçamentárias.

C)	 No	caso	de	restabelecimento	da	receita	prevista,	
ainda	que	parcial,	a	recomposição	das	dotações	
cujos	 empenhos	 foram	 limitados	 se	 dará	 de	
forma	proporcional	às	reduções	efetivadas.

D)	 No	 prazo	 de	 60	 dias	 após	 o	 encerramento	 de	
cada	 quadrimestre,	 o	 Banco	 Central	 do	 Brasil	
apresentará,	ao	plenário	do	Congresso	Nacional,	
avaliação	do	cumprimento	dos	objetivos	e	metas	
das	políticas	fiscal	e	cambial.	

QUESTÃO 28

De	acordo	com	o	§	5º	do	Art.	165	da	Constituição	Brasileira	
de	1988,	a	lei	orçamentária	anual	compreenderá:

I.	 o	 orçamento	 fiscal	 referente	 aos	 Poderes	
da	 União,	 seus	 fundos,	 órgãos	 e	 entidades	
da	 administração	 direta	 e	 indireta,	 inclusive	
fundações	 instituídas	 e	 mantidas	 pelo	 Poder	
Público;

II.	 o	orçamento	de	 investimento	das	empresas	em	
que	a	União,	direta	ou	indiretamente,	detenha	a	
maioria	do	capital	social	com	direito	a	voto;

III.	 o	 orçamento	 da	 seguridade	 social,	 abrangendo	
todas	as	entidades	e	órgãos	a	ela	vinculados,	da	
administração	 direta	 ou	 indireta,	 bem	 como	 os	
fundos	 e	 fundações	 instituídos	 e	mantidos	 pelo	
Poder	Público.

Sobre	essa	matéria,	é	correto	afirmar	que	os	orçamentos	
que,	 compatibilizados	 com	 o	 plano	 plurianual,	 terão	
entre	 suas	 funções	 a	 de	 reduzir	 desigualdades	 
inter-regionais,	 segundo	 critério	 populacional,	
correspondem aos assinalados nos incisos:

A)	 	I	e	II,	apenas.

B)	 	I	e	III,	apenas.

C)	 	II	e	III,	apenas.

D)	 	I,	II	e	III.	

QUESTÃO 29

Analise	 estas	 afirmativas	 sobre	 evolução	 das	
organizações	 (tradicional,	moderna	 e	 contemporânea),	 
à	luz	de	seus	principais	indicadores,	assinalando com V 
as verdadeiras e com F as falsas.

(			)	Concernente	 ao	 indicador	 enfoque	 básico,	
enquanto	a	organização	tradicional	preocupa-se	 
com	 a	 análise	 das	 atividades	 da	 empresa,	 
a	organização	contemporânea	enfatiza	o	cliente	
e	o	não	cliente,	este	último	que	a	empresa	passa	
a buscar. 

(			)	No	 que	 diz	 respeito	 ao	 indicador	 estrutura	
organizacional,	na	administração	contemporânea	
predominam	 as	 estruturas	 linear,	 staff-and-line,	
funcional	e	colegiada.	

(			)	Quanto	 ao	 indicador	 ambiência	 da	 empresa,	 
o	 clima	 de	 trabalho	 na	 organização	moderna	 é	
do	 tipo	 mais	 consultivo,	 em	 virtude	 da	 tese	 da	
aceitação	e	não	da	imposição	da	autoridade.

(			)	Relativamente	 ao	 indicador	 essência	 da	
administração,	 a	 administração	 moderna	
enfatiza	 os	 processos,	 ampliando	 a	 visão	 do	
trabalho	com	o	uso	de	tecnologia	da	informação	
e	 adotando	 técnicas	 de	 gerência	 participativa	 e	
empowerment. 

Assinale a sequência CORRETA.

A)	 V F V F

B)	 V V F F

C)	 F F V V

D)	 F F F V

QUESTÃO 30

Leia	a	afirmativa	a	seguir.

Os	reitores	serão	nomeados	pelo	_________________,	
para	mandato	 de	 _________________,	 permitida	 uma	
recondução,	após	processo	de	consulta	à	comunidade	
escolar	 do	 respectivo	 Instituto	 Federal,	 atribuindo-se	
o	 peso	 de	 _________________	 para	 a	 manifestação	
do	 corpo	 docente,	 de _________________	 para	 a	
manifestação	 dos	 servidores	 técnico-administrativos	 e	
de	_________________	para	a	manifestação	do	corpo	
discente.   

De	 acordo	 com	 a	 Lei	 N°	 11.892/2008,	 que	 institui	 a	
Rede	 Federal	 de	 Educação	 Profissional,	 Científica	 e	
Tecnológica	e	cria	os	 Institutos	Federais	de	Educação,	
Ciência	e	Tecnologia,		assinale	a	sequência	de	palavras	
que completam corretamente as lacunas anteriores.

A)	 presidente	 da	 República	 /	 4	 (quatro)	 anos	 /	 
1/3	(um	terço)	/	1/3	(um	terço)	/	1/3	(um	terço).

B)	 ministro	da	Educação	 /	 3	 (três)	anos	 /	 1/3	 (um	
terço)	/	de	1/3	(um	terço)	/	de	1/3	(um	terço).

C)	 presidente	da	República	/	3	(três)	anos	/	2/4	(dois	
quartos)	/	1/4	(um	quarto)	/	1/4	(um	quarto).

D)	 ministro	da	Educação	/	4	(quatro)	anos	/	2/4	(dois	
quartos)	/	1/4	(um	quarto)	/	1/4	(um	quarto).
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QUESTÃO 31

Se	determinada	empresa,	em	processo	de	reestruturação	
organizacional,	 decidir	 pela	 adoção	 de	 uma	 estrutura	
matricial,	em	detrimento	da	estrutura	funcional	que	vinha	
utilizando,	é	correto	afirmar	que	são	duas	vantagens	da	
nova	estrutura	cogitada:

A)	 alto	grau	de	especialização	do	trabalho	e	busca	
da	satisfação	profissional	da	equipe.	

B)	 maior	segurança	e	maior	concentração	e	uso	de	
recursos especializados. 

C)	 manutenção	 do	 foco	 específico	 e	 
aperfeiçoamento	das	tarefas	rotineiras.	

D)	 melhor atendimento aos clientes e melhor 
cumprimento	de	prazos	e	de	orçamentos.	

QUESTÃO 32

Analise	 estas	 afirmativas	 sobre	 dispositivos	 do	
Decreto	 Nº	 7.746/2012,	 que	 trata	 do	 desenvolvimento	
nacional	 sustentável	 nas	 contratações	 realizadas	 pela	
administração	 pública	 federal,	 assinalando	 com	 V as 
verdadeiras e com F as falsas.

(			)	A	administração	pública	federal	direta,	autárquica	
e	fundacional	e	as	empresas	estatais	dependentes	
poderão	exigir	no	instrumento	convocatório	para	
a	aquisição	de	bens	que	estes	sejam	constituídos	
por	material	reciclado,	atóxico	ou	biodegradável,	
entre outros critérios de sustentabilidade. 

(			)	A	 administração	 pública	 federal	 direta,	
autárquica	e	fundacional	e	as	empresas	estatais	
dependentes	 poderão	 adquirir	 bens	 e	 contratar	
serviços	e	obras	considerando	critérios	e	práticas	
de	 sustentabilidade	 objetivamente	 definidos	 no	
instrumento	 convocatório,	 conforme	 o	 disposto	
nesse	Decreto.

(			)	A	 administração	 pública	 federal	 direta,	
autárquica	e	fundacional	e	as	empresas	estatais	
dependentes	 deverão	 elaborar	 e	 submeter	
à	 aprovação	 da	 Secretaria	 de	 Logística	 e	
Tecnologia	da	Informação	seus	Planos	de	Gestão	
de	Logística	Sustentável,	no	prazo	estipulado	pela	
Comissão	Interministerial	de	Sustentabilidade	na	
Administração	Pública	–	CISAP.	

(			)	Fica	 instituída	 a	 Comissão	 Interministerial	 de	
Sustentabilidade	 na	 Administração	 Pública	 –	 
CISAP,	 de	 natureza	 consultiva	 e	 caráter	
permanente,	vinculada	à	Secretaria	de	Logística	
e	 Tecnologia	 da	 Informação,	 com	 a	 finalidade	
de	 propor	 a	 implementação	 de	 critérios,	
práticas	 e	 ações	 de	 logística	 sustentável	 no	
âmbito	 da	 administração	 pública	 federal	 direta,	
autárquica	e	fundacional	e	das	empresas	estatais	
dependentes. 

Assinale a sequência CORRETA.

A)	 F F V F

B)	 V V F V

C)	 F F V V

D)	 V V V V

QUESTÃO 33

Sobre	 o	 sistema	 de	 registro	 de	 preços,	 consoante	
dispositivos	 do	 Decreto	 Nº	 7.892/2013,	 assinale	 a	
alternativa INCORRETA.

A)	 A	ata	de	registro	de	preços	implicará	compromisso	
de	 fornecimento	 nas	 condições	 estabelecidas,	
após	cumpridos	os	requisitos	de	publicidade.	

B)	 A	contratação	com	os	 fornecedores	registrados	
será	 formalizada	 unicamente	 através	 de	
instrumento	 contratual,	 vedada	 a	 emissão	 de	
nota	 de	 empenho	 de	 despesa,	 autorização	 de	
compra	ou	outro	instrumento	hábil,	previstos	na	
Lei	Nº	8.666/93.

C)	 A	 existência	 de	 preços	 registrados	 não	 obriga	
a	 administração	 a	 contratar,	 facultando-se	
a	 realização	 de	 licitação	 específica	 para	 a	
aquisição	 pretendida,	 assegurada	 preferência	
ao	 fornecedor	 registrado	 em	 igualdade	 de	
condições.

D)	 A	recusa	injustificada	de	fornecedor	classificado	
em	assinar	a	ata,	dentro	do	prazo	estabelecido	
no	Art.	14,	enseja	a	aplicação	das	penalidades	
legalmente	estabelecidas.	

QUESTÃO 34

Sobre	 níveis	 administrativos	 e	 seus	 papéis	 gerenciais,	
assinale a alternativa CORRETA.

A)	 No	 nível	 da	 administração	 de	 cúpula	 de	
produção	 e	 administração	 setorial,	 uma	 das	
áreas	de	eficácia	é	a	captação	de	recursos	e	sua	
distribuição	pelos	órgãos.	

B)	 No	nível	da	administração	estratégica,	uma	das	
atribuições	e	responsabilidades	típicas	é	traduzir	
políticas,	 estratégias	 e	 diretrizes	 em	 objetivos	
setoriais. 

C)	 O	primeiro	nível	administrativo	é	conhecido	como	
administração	 funcional,	 possuindo	 como	 uma	
de	suas	áreas	de	eficácia	o	alcance	dos	padrões	
de	produção	com	a	máxima	racionalidade.		

D)	 Os	 papéis	 básicos	 institucional,	 generalista	
e	 carismático	 são	 encontrados	 no	 nível	 da	
administração	de	supervisão.	

QUESTÃO 35

O	 órgão	 do	 Instituto	 Federal	 de	 Educação,	 Ciência	 e	
Tecnologia	 do	 Norte	 de	 Minas	 Gerais	 que,	 de	 acordo	
com	 seu	 Estatuto,	 é	 responsável	 por	 fortalecer	 e	
assessorar	 a	 gestão,	 bem	 como	 por	 racionalizar	 suas	
ações,	denomina-se:	

A)	 Auditoria	Interna.

B)	 Diretoria	Sistêmica.

C)	 Pró-Reitoria	de	Administração.

D)	 Pró-Reitoria	de	Desenvolvimento	Institucional.
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QUESTÃO 36

Analise	 estas	 afirmativas	 sobre	 princípios	 básicos	
da	 administração	 pública,	 assinalando	 com	 V as 
verdadeiras e com F as falsas.

(			)	De	 acordo	 com	 princípio	 da	 impessoalidade	 ou	
finalidade,	não	se	admite	outro	objetivo	para	o	ato	
administrativo	que	não	seja	o	interesse	público.	

(			)	Nos	 processos	 administrativos,	 a	 observância	
do	critério	de	“adequação	entre	os	meios	e	fins”	
é	 uma	 expressão	 que	 costuma	 ser	 diretamente	
associada	ao	princípio	da	proporcionalidade.	

(			)	O	 sigilo	 do	 ato	 administrativo,	 como	 exceção	
ao	princípio	da	publicidade,	é	 inadmissível	 ante	
a	existência	de	preceito	constitucional	expresso	
que	veda	sua	adoção	pela	administração	pública.	

(			)	O	 modo	 de	 atuação	 em	 que	 a	 atividade	
administrativa	é	exercida	com	presteza,	perfeição	
e	 rendimento	 funcional	 decorre	 diretamente	 do	
princípio	da	motivação.	

Assinale a sequência CORRETA.
A)	 F V V V
B)	 V F F V
C)	 F F V F
D)	 V V F F

QUESTÃO 37

Sobre	 uso	 e	 abuso	 de	 poder,	 assinale	 a	 alternativa	
INCORRETA.

A)	 Não	 se	 configura	 abuso	 de	 poder	 quando	 a	
Administração	 retarda	 ato	 ou	 fato	 que	 deva	
praticar,	 sendo	 certo	 que	 essa	 conduta	
caracteriza	mera	falha	administrativa.	

B)	 O	 abuso	 de	 poder	 tanto	 pode	 revestir	 a	 forma	
comissiva	como	a	omissiva,	porque	ambas	são	
capazes	de	afrontar	a	lei	e	causar	lesão	a	direito	
individual do administrado.

C)	 O	 mandado	 de	 segurança,	 previsto	 na	
Constituição	Brasileira	de	1988,	é	uma	forma	de	
combate do abuso de poder. 

D)	 São	 duas	 as	 espécies	 em	 que	 se	 configura	 o	
abuso	de	poder:	excesso	de	poder	e	desvio	de	
finalidade.	

QUESTÃO 38

Sobre	 os	 principais	 enfoques	 e	 autores	 dos	 novos	
modelos	 de	 organizações,	 Mintzberg	 define	 sete	 tipos	
ou	 configurações	 de	 organizações,	 caracterizados	
pela	 parte	 mais	 importante,	 que	 define	 a	 estrutura	 da	
organização.

Nesse	contexto,	é	correto	afirmar	que	a	organização	do	
tipo	“profissional”,	cuja	parte	mais	importante	é	o	núcleo	
operacional,	apresenta	como	característica:

A)	 	centralização	 das	 decisões	 na	 figura	 de	 um	
executivo	ou	empreendedor.

B)	 	controle	 exercido	 por	 especialistas	
independentes.

C)	 	ênfase	 na	 busca	 de	 conhecimentos	 para	 lidar	
com o ambiente dinâmico.

D)	 	gerentes	de	gerentes	administram	unidades	de	
negócios.

QUESTÃO 39

Analise	 as	 seguintes	 afirmativas	 sobre	 a	 Lei	 
Nº	8.429/1992	(Lei	de	Improbidade	Administrativa).		

I.		 As	 disposições	 da	 Lei	 de	 Improbidade	
Administrativa	 são	 aplicáveis,	 no	 que	 couber,	
àquele	 que,	mesmo	 não	 sendo	 agente	 público,	
induza	 ou	 concorra	 para	 a	 prática	 do	 ato	 de	
improbidade. 

II.	 Configura-se	 ato	 de	 Improbidade	Administrativa	
que	causa	prejuízo	ao	erário:	perceber	vantagem	
econômica	 para	 intermediar	 a	 liberação	 ou	
aplicação	de	verba	pública	de	qualquer	natureza.		

III.	 Conforme	 previsto	 na	 Lei	 de	 Improbidade	
Administrativa,	a	posse	e	o	exercício	de	agente	
público	 ficam	 condicionados	 à	 apresentação	 de	
declaração	dos	bens	e	valores	que	compõem	o	
seu	patrimônio	privado,	a	fim	de	ser	arquivada	no	
serviço	de	pessoal	competente.	

Estão	corretas	as	afirmativas:

A)	 	I	e	II,	apenas.

B)	 	I	e	III,	apenas.

C)	 	II	e	III,	apenas.

D)	 	I,	II	e	III.		

QUESTÃO 40

Relativamente	 à	 classificação	 da	 despesa	 por	 
programas,	 é	 correto	 afirmar	 que	 a	 categoria	
denominada	“projeto”	envolve:

A)	 as	 ações	 que	 se	 realizam	 de	 modo	 contínuo	
e	 permanente,	 das	 quais	 resultam	 produtos	
necessários	para	a	operação	normal	da	máquina	
pública.

B)	 as	 despesas	 que	 não	 contribuem	 para	 a	
manutenção	 do	 aparato	 estatal	 e	 não	 geram	
contraprestação	 direta	 na	 forma	 de	 bens	 e	
serviços.		

C)	 um	conjunto	de	operações	 limitadas	no	 tempo,	
das quais resulta um produto que concorre para 
a	 expansão	 ou	 o	 aperfeiçoamento	 da	 ação	 de	
governo.

D)	 uma	 modalidade	 de	 organização	 da	 ação	
governamental	 e	 seu	 acompanhamento,	 por	
intermédio de indicadores estabelecidos na lei 
de	diretrizes	orçamentárias.
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AO	TRANSFERIR	ESSAS	MARCAÇÕES	PARA	A	FOLHA	DE	RESPOSTAS,	
OBSERVE	AS	INSTRUÇÕES	ESPECÍFICAS	DADAS	NA	CAPA	DA	PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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