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INSTRUÇÕES GERAIS

1. A prova terá, no máximo, 4 (quatro) horas de duração, incluído o 
tempo destinado à transcrição do gabarito na Folha de Respostas.

2. Este caderno contém 50 questões de múltipla escolha, assim 
distribuídas:

 Prova de Língua Portuguesa, com 10 questões, numeradas de 
01 a 10.

 Prova de Legislação, com 15 questões, numeradas de 11 a 25.

 Prova de Conhecimentos Específicos, com 25 questões, numeradas de 
26 a 50.

3. Cada questão apresenta 5 alternativas, de (a) a (e). O candidato 
deverá lê-las, atentamente, antes de responder a elas.

4. Caso o Caderno esteja incompleto ou com defeito, o candidato 
deverá solicitar ao aplicador, durante os primeiros 20 minutos, as 
providências cabíveis. 

5. Nenhuma folha poderá ser destacada, durante a realização das provas, 
exceto a destinada para anotação na Folha de Respostas (rascunho).

6. O candidato deverá passar o gabarito para a Folha de Respostas, 
utilizando caneta esferográfica azul ou preta.

7. O candidato deverá entregar ao aplicador este caderno de questões e 
a Folha de Respostas identificada com nome e número de inscrição.

8. O candidato só poderá se retirar do recinto, após 1 (uma) hora, 
contada a partir do efetivo início da prova.

9. O gabarito e a relação de candidatos aprovados serão divulgados 
no sítio concursos.fundacaocefetminas.org.br.
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LÍNGUA PORTUGUESA 

INSTRUÇÃO: As questões de (01) a (10) devem ser respondidas 
com base no texto 1. Leia-o atentamente, antes de responder a 
essas questões.

TEXTO 1

Solidão, uma nova epidemia
Uma em cada três pessoas sente-se sozinha na sociedade da hi-

perconexão e das redes sociais

JOHN T. CACIOPPO / STEPHANIE CACIOPPO**

[1º§]Qualquer um pode sofrer com solidão crônica: uma crian-
ça de 12 anos que muda de escola; um jovem que, depois de 
crescer em uma pequena comunidade, sente-se perdido em uma 
grande cidade; uma executiva que está ocupada demais com sua 
carreira para manter boas relações com seus familiares e amigos; 
um idoso que sobreviveu a sua parceira e cuja saúde fraca difi-
culta fazer visitas. A generalização do sentimento de solidão é 
surpreendente. Vários estudos internacionais indicam que mais 
de uma em cada três pessoas, nos países ocidentais, sente-se so-
zinha habitualmente ou com frequência. [...]

[2º§]A maioria dessas pessoas talvez não seja solitária por na-
tureza, mas sente-se socialmente isolada, embora esteja rodeada 
de gente. O sentimento de solidão, no começo, faz com que a 
pessoa tente estabelecer relações com outras, mas, com o tempo, 
a solidão pode acabar em reclusão, porque parece uma alternati-
va melhor que a dor, a rejeição, a traição ou a vergonha. Quando 
a solidão se torna crônica, as pessoas tendem a se resignar. Po-
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dem ter família, amigos ou um grande círculo de seguidores nas 
redes sociais, mas não se sentem verdadeiramente em sintonia 
com ninguém.

[3º§] Uma pessoa que se sente sozinha geralmente está mais 
angustiada, deprimida e hostil, e tem menos probabilidades de 
realizar atividades físicas. Como as pessoas solitárias tendem a 
ter mais relações negativas com os outros, o sentimento pode 
ser contagioso. Os testes biológicos realizados mostram que a 
solidão tem várias consequências físicas: elevam-se os níveis de 
cortisol – o hormônio do estresse –, a resistência à circulação de 
sangue aumenta e certos aspectos da imunidade diminuem. E os 
efeitos prejudiciais da solidão não terminam quando se apaga a 
luz: a solidão é uma doença que não descansa, que aumenta a 
frequência dos pequenos despertares durante o sono, e faz com 
que a pessoa acorde esgotada.

[4º§] O motivo é que, quando o cérebro entende o seu en-
torno social como algo hostil e pouco seguro, permanece cons-
tantemente em alerta. E as respostas do cérebro solitário podem 
funcionar para a sobrevivência imediata. [...]Quando nossos mo-
tores estão constantemente acelerados, deixamos nosso corpo 
exausto, reduzimos nossa proteção contra os vírus e inflamações 
e aumentamos o risco e a gravidade de infecções virais e de mui-
tas outras doenças crônicas.

[5º§]Uma análise recente – de 70 estudos combinados, com 
mais de três milhões de participantes – demonstra que a solidão 
aumenta o risco de morte em 26%, aproximadamente o mesmo 
que a obesidade. O fato de que mais de uma em cada quatro 
pessoas em países industrializados pode estar vivendo na solidão, 
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com consequências certamente devastadoras para a saúde, deve-
ria nos preocupar.[...]

[6º§]Com frequência, as pessoas solitárias não estão conscien-
tes de muitas das coisas que estão acontecendo: não percebem. 
Por exemplo, a hipervigilância é aguçada de forma implícita em 
busca de ameaças sociais e a capacidade de controlar os impulsos 
é reduzida. Mas, assim como acontece com a dor física que nos 
informa de uma possível lesão em nosso corpo, o sentimento de 
solidão nos indica a necessidade de proteger ou consertar nosso 
corpo social.

[7º§]Os familiares e amigos geralmente são os primeiros a de-
tectarem os sintomas de solidão crônica. Quando uma pessoa 
está triste e irritável, talvez esteja pedindo, em silêncio, que al-
guém a ajude e se conecte com ela. A paciência, a empatia, o 
apoio de amigos e familiares, compartilhar bons momentos com 
eles, tudo isso pode fazer com que seja mais fácil recuperar a 
confiança e os vínculos e, por fim, reduzir a solidão crônica.

[8º§]Infelizmente, para muitos, falar com sinceridade sobre a 
solidão continua sendo difícil, porque é uma condição mal com-
preendida e estigmatizada. No entanto, dadas sua frequência e 
suas repercussões na saúde, teria de ser reconhecida como um 
problema de saúde pública. Deveria receber mais atenção nas 
escolas, nos sistemas de saúde, nas faculdades de medicina e em 
asilos para garantir que os professores, os profissionais de saúde, 
os trabalhadores de creches e de abrigos de terceira idade saibam 
identificá-la e abordá-la.

[9º§]As redes sociais podem abrir novas vias para conectar-se 
com os demais? Depende de como forem utilizadas. Quando as 
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pessoas usam as redes para enriquecer as interações pessoais, 
isso pode ajudar a diminuir a solidão. Mas, quando servem de 
substitutas de uma autêntica relação humana, causam o resul-
tado inverso. Imagine um carro. Se uma pessoa o conduz para 
compartilhar um passeio agradável com seus amigos, certamente 
se sentirá menos sozinha; se dirige sozinho para cumprimentá-los 
de longe e ver como os demais estão se divertindo, sua solidão 
certamente seguirá igual ou até mesmo pior. 

[10º§]Infelizmente, muitas pessoas solitárias tendem a con-
siderar as redes sociais como um refúgio relativamente seguro 
para se relacionar com os outros. Como é difícil julgar se as ou-
tras pessoas são dignas de confiança no ciberespaço, a relação é 
superficial. Além disso, uma conexão pela internet não substitui 
uma real. Quando uma criança cai e machuca o joelho, uma men-
sagem compreensiva ou uma chamada pelo Skype não substitui 
o abraço de consolo dos seus pais. [...].

**John T. Cacioppo, autor de Loneliness, é professor catedrático de psicologia e dirige o 
centro de neurociência cognitiva e social na Universidade de Chicago. Stephanie Caciop-
po é professora de psiquiatria e neurociência no mesmo local.

Fonte: http://brasil.elpais.com/brasil/2016/04/06/ciencia/1459949778_182740.html, pu-
blicado em 13/04/2016, acesso em 07 out. 2016. Texto adaptado. Fonte: Jornal Folha de 
São Paulo, 05/10/2014. Texto Adaptado.
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QUESTÃO 01

Os autores, no texto 1, têm o objetivo de

a) divulgar índices de solidão nos países industrializados.

b) analisar impactos da solidão na sociedade contemporânea.

c) descrever consequências de patologias relacionadas à solidão.

d) criticar usos de redes sociais como formas de contato humano.

e) comentar cenários de hostilidade oriunda de pessoas solitárias.



Concurso IF FARROUPILHA • 2016 • Administrdor10

QUESTÃO 02

O título, “Solidão, uma nova epidemia”, está explicado no trecho

a) “[...] muitas pessoas solitárias tendem a considerar as redes so-
ciais como um refúgio relativamente seguro para se relacionar 
com os outros. Como é difícil julgar se as outras pessoas são 
dignas de confiança no ciberespaço, a relação é superficial.” 
[10º§]

b) “Os testes biológicos realizados mostram que a solidão tem 
várias consequências físicas: elevam-se os níveis de cortisol – o 
hormônio do estresse –, a resistência à circulação de sangue 
aumenta e certos aspectos da imunidade diminuem.” [3º§]

c) “O sentimento de solidão, no começo, faz com que a pessoa 
tente estabelecer relações com outras, mas, com o tempo, a 
solidão pode acabar em reclusão, porque parece uma alternati-
va melhor que a dor, a rejeição, a traição ou a vergonha.” [2º§].

d) “Com frequência, as pessoas solitárias não estão conscientes 
de muitas das coisas que estão acontecendo: não percebem. 
Por exemplo, a hipervigilância é aguçada de forma implícita 
em busca de ameaças sociais e a capacidade de controlar os 
impulsos é reduzida.” [6º§]

e) “Infelizmente, para muitos, falar com sinceridade sobre a soli-
dão continua sendo difícil, porque é uma condição mal com-
preendida e estigmatizada. No entanto, dadas sua frequência 
e suas repercussões na saúde, teria de ser reconhecida como 
um problema de saúde pública.” [8º§]
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QUESTÃO 03

São estratégias argumentativas utilizadas no texto 1, EXCETO

a) contraste. 

b) comparação.

c) uso de dados.

d) uso de exemplos.

e) pergunta retórica.
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QUESTÃO 04

A palavra grifada/negritada, nas sentenças a seguir, apresenta 
correspondência de sentido com a palavra/expressão entre col-
chetes em:

a) “Quando a solidão se torna crônica, as pessoas tendem a se 
resignar.” [ocultar]

b) “O motivo é que, quando o cérebro entende o seu entorno 
social como algo hostil e pouco seguro, permanece constan-
temente em alerta.” [ameaçador]

c) “Infelizmente, para muitos, falar com sinceridade sobre a so-
lidão continua sendo difícil, porque é uma condição mal com-
preendida e estigmatizada.” [reverenciada]

d) “A paciência, a empatia, o apoio de amigos e familiares, com-
partilhar bons momentos com eles, tudo isso pode fazer com 
que seja mais fácil recuperar a confiança e os vínculos e, por 
fim, reduzir a solidão crônica.” [repulsa]

e) “O sentimento de solidão, no começo, faz com que a pessoa 
tente estabelecer relações com outras, mas, com o tempo, a 
solidão pode acabar em reclusão, porque parece uma alter-
nativa melhor que a dor, a rejeição, a traição ou a vergonha.” 
[indiferença]
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QUESTÃO 05

Constitui-se uma das causas da solidão crônica:

a) Depressão. 

b) Isolamento.

c) Baixa imunidade.

d) Mudança no ritmo de vida.

e) Aumento nos níveis de cortisol.
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QUESTÃO 06

Houve emprego do recurso argumentativo de analogia em:

a) O fato de que mais de uma em cada quatro pessoas em países 
industrializados pode estar vivendo na solidão, com consequ-
ências certamente devastadoras para a saúde, deveria nos pre-
ocupar. [5º§]

b) Os familiares e amigos geralmente são os primeiros a detecta-
rem os sintomas de solidão crônica. Quando uma pessoa está 
triste e irritável, talvez esteja pedindo, em silêncio, que alguém 
a ajude e se conecte com ela. [7º§]

c) O sentimento de solidão, no começo, faz com que a pessoa 
tente estabelecer relações com outras, mas, com o tempo, a 
solidão pode acabar em reclusão, porque parece uma alterna-
tiva melhor que a dor, a rejeição, a traição ou a vergonha. [2º§]

d) Deveria receber mais atenção nas escolas, nos sistemas de saú-
de, nas faculdades de medicina e em asilos para garantir que 
os professores, os profissionais de saúde, os trabalhadores de 
creches e de abrigos de terceira idade saibam identificá-la e 
abordá-la. [8º§] 

e) Quando as pessoas usam as redes para enriquecer as inte-
rações pessoais, isso pode ajudar a diminuir a solidão. Mas, 
quando servem de substitutas de uma autêntica relação hu-
mana, causam o resultado inverso. Imagine um carro. Se uma 
pessoa o conduz para compartilhar um passeio agradável com 
seus amigos, certamente se sentirá menos sozinha; se dirige 
sozinho para cumprimentá-los de longe e ver como os demais 
estão se divertindo, sua solidão certamente seguirá igual ou 
até mesmo pior. [9º§]
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QUESTÃO 07

Entre as orações grifadas nas sentenças a seguir, ocorre uma ora-
ção subordinada adverbial causal em:

a) Quando as pessoas usam as redes para enriquecer as intera-
ções pessoais, isso pode ajudar a diminuir a solidão.

b) Como as pessoas solitárias tendem a ter mais relações negati-
vas com os outros, o sentimento pode ser contagioso.

c) Infelizmente, para muitos, falar com sinceridade sobre a soli-
dão continua sendo difícil, porque é uma condição mal com-
preendida e estigmatizada.

d) Vários estudos internacionais indicam que mais de uma em 
cada três pessoas, nos países ocidentais, sente-se sozinha ha-
bitualmente ou com frequência. 

e) Quando nossos motores estão constantemente acelerados, 
deixamos nosso corpo exausto, reduzimos nossa proteção 
contra os vírus e inflamações e aumentamos o risco e a gravi-
dade de infecções virais e de muitas outras doenças crônicas.
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QUESTÃO 08 

A classificação da palavra SE está corretamente assinalada, entre 
colchetes, em:

a) Como é difícil julgar se as outras pessoas são dignas de con-
fiança no ciberespaço, a relação é superficial. [conjunção in-
tegrante] 

b) Se uma pessoa o conduz para compartilhar um passeio agra-
dável com seus amigos, certamente se sentirá menos sozinha; 
[índice de indeterminação do sujeito]

c) A maioria dessas pessoas talvez não seja solitária por natureza, 
mas sente-se socialmente isolada, embora esteja rodeada de 
gente. [partícula apassivadora]

d) Uma pessoa que se sente sozinha geralmente está mais an-
gustiada, deprimida e hostil, e tem menos probabilidades de 
realizar atividades físicas. [conjunção integrante]

e) Os testes biológicos realizados mostram que a solidão tem vá-
rias consequências físicas: elevam-se os níveis de cortisol – o 
hormônio do estresse –, a resistência à circulação de sangue 
aumenta e certos aspectos da imunidade diminuem. [índice 
de indeterminação do sujeito]
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QUESTÃO 09

Releia o trecho a seguir.

Qualquer um pode sofrer com solidão crônica: uma criança de 
12 anos que muda de escola; um jovem que, depois de crescer 
em uma pequena comunidade, sente-se perdido em uma grande 
cidade; uma executiva que está ocupada demais com sua carrei-
ra para manter boas relações com seus familiares e amigos; um 
idoso que sobreviveu a sua parceira e cuja saúde fraca dificulta 
fazer visitas.

Nesse trecho, os dois pontos foram utilizados para anunciar uma

a) citação discursiva. 

b) enumeração explicativa.

c) inserção de discurso direto.

d) quebra na sequência das ideias.

e) síntese do que foi enunciado anteriormente.
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QUESTÃO 10

Releia esta sentença, retirada do 9º parágrafo:

Quando as pessoas usam as redes para enriquecer as interações 
pessoais, isso pode ajudar a diminuir a solidão.

A versão reescrita, em que ocorre a manutenção do sentido ori-
ginal dessa sentença, é:

a) As pessoas usam as redes para enriquecer as interações pesso-
ais, mas isso pode ajudar a diminuir a solidão.

b) Como as pessoas usam as redes para enriquecer as interações 
pessoais, isso pode ajudar a diminuir a solidão. 

c) As pessoas usam as redes para enriquecer as interações pesso-
ais, porque isso pode ajudar a diminuir a solidão.

d) Sempre que as pessoas usam as redes para enriquecer as inte-
rações pessoais, isso pode ajudar a diminuir a solidão.

e) Apesar de as pessoas usarem as redes para enriquecer as inte-
rações pessoais, isso pode ajudar a diminuir a solidão.
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LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 11

Jorge, servidor federal há dez anos, sempre desempenhou suas 
funções no cargo público de forma muito eficiente, contudo, 
possui opiniões não muito bem aceitas por seus colegas de re-
partição. Sustentando durante anos um ódio contra judeus, o 
referido servidor resolveu formalizar sua posição com a participa-
ção em um grupo antissemita. 

Considerando o Código de Ética Profissional do Servidor Público 
Civil do Poder Executivo Federal, essa conduta de Jorge é

a) vedada, uma vez que esse grupo atenta contra a moral e a 
dignidade da pessoa humana. 

b) permitida, desde que suas decisões de ordem pessoal não in-
terfiram no trato com o público.

c) permitida, uma vez que ninguém é obrigado a fazer ou deixar 
de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

d) vedada, uma vez que o servidor precisa estar legalmente auto-
rizado para se associar a grupos dessa espécie. 

e) vedada, uma vez que é proibido ao servidor dar o seu concurso 
a qualquer instituição alheia à administração pública.
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QUESTÃO 12

Tendo em vista o Decreto n.º 1.171/94 (Código de Ética Profissio-
nal do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal), é dever 
do servidor público:

I- Fazer a leitura integral do Código de Ética para os servidores 
de sua repartição recém empossados, estimulando o seu inte-
gral cumprimento.

II- Exercer com intemperança as prerrogativas funcionais que lhe 
sejam atribuídas, fazendo-se contrariamente aos legítimos in-
teresses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados 
administrativos.

III- Manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço 
e a legislação pertinentes ao órgão onde exerce suas funções.

IV.- Zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências espe-
cíficas da defesa da vida e da segurança coletiva.

Estão corretas apenas as afirmativas

a) I e II.

b) I e IV. 

c) II e III.

d) III e IV.

e) I, III e IV.



Concurso IF FARROUPILHA • 2016 • Administrador 21

QUESTÃO 13

Sobre a Redistribuição, prevista no Regime Jurídico dos Servido-
res Públicos Federais, analise as afirmativas abaixo e marque (V) 
para verdadeiro ou (F) para falso:
 
(  ) É o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado 

ou vago, no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro 
órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação 
do órgão central do SIPEC. 

(  ) Será ilícita quando ocorrer ex officio. 

(  ) É uma espécie de penalidade ao servidor público. 

(  ) O interesse da administração e a equivalência de vencimentos 
são preceitos a serem observados no tocante a essa matéria. 

A sequência correta é

a) F, V, V, F.

b) V, V, F, V.

c) F, F, V, F.

d) V, F, V, F.

e) V, F, F, V.
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QUESTÃO 14

Quanto ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais:

I- A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço 
público é obrigada a promover sua apuração imediata, me-
diante sindicância ou processo administrativo disciplinar, as-
segurada ao acusado ampla defesa.

II- A cassação de aposentadoria é uma penalidade disciplinar.

III- É assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes 
Públicos, em defesa de direito ou interesse legítimo.

IV.- Admite-se a acumulação de cargos públicos, ainda que sem a 
comprovação da compatibilidade de horários.

Estão corretas as afirmativas

a) I e II.

b) II e III.

c) I, II e III. 

d) I, III e IV. 

e) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 15

De acordo com a Lei Federal n.º 8.112/90, NÃO é um caso cuja 
penalidade de demissão seja aplicada ao servidor:

a) Corrupção.

b) Inassiduidade eventual. 

c) Aplicação irregular de dinheiro público. 

d) Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição.

e) Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo.
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QUESTÃO 16

Considerando o art. 7º e o §3º do art. 39 da Constituição Federal 
da República, aplicam-se aos servidores ocupantes de cargo pú-
blico os seguintes direitos:

a) férias anuais remuneradas, aviso prévio e salário noturno su-
perior ao diurno.

b) seguro-desemprego, licença-paternidade e remuneração do 
serviço extraordinário superior. 

c) décimo terceiro salário, fundo de garantia do tempo de serviço 
e proteção do mercado de trabalho da mulher.

d) remuneração nunca inferior ao salário mínimo, repouso sema-
nal remunerado e licença à gestante. 

e) duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias 
e quarenta e quatro semanais, salário-família e seguro desem-
prego.
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QUESTÃO 17

Sobre os direitos e as garantias fundamentais, previstos na Cons-
tituição Federal da República:

a) É assegurada a liberdade de crença, desde que o exercício de 
seus cultos religiosos seja realizado na forma da lei.

b) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica 
e de comunicação, independentemente de censura ou licença. 

c) É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações 
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, em ca-
ráter absoluto.

d) As entidades associativas, independentemente de autoriza-
ção, têm legitimidade para representar seus filiados judicial 
ou extrajudicialmente.

e) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo 
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de 
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, a 
qualquer hora, por determinação judicial.
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QUESTÃO 18

NÃO é um princípio no qual a República Federativa do Brasil se 
rege nas suas relações internacionais:

a) Intervencionismo. 

b) Concessão de asilo político.

c) Autodeterminação dos povos.

d) Solução pacífica dos conflitos.

e) Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade.
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QUESTÃO 19

NÃO é uma das finalidades e características dos Institutos Fede-
rais de Educação, Ciência e Tecnologia:

a) Contribuir para o fortalecimento das ações de cooperação ins-
titucional entre os entes federados nas relações com as orga-
nizações do segundo setor.

b) Desenvolver a educação profissional e tecnológica como pro-
cesso educativo e investigativo de geração e adaptação de so-
luções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculia-
ridades regionais.

c) Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de 
ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em particular, esti-
mulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à in-
vestigação empírica.

d) Qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do 
ensino de ciências nas instituições públicas de ensino, ofere-
cendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos do-
centes das redes públicas de ensino.

e) Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus 
níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com 
vistas na atuação profissional, nos diversos setores da econo-
mia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, 
regional e nacional.
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QUESTÃO 20

Os procedimentos previstos na Lei de Acesso à Informação devem 
ser executados em conformidade com os princípios básicos da 
administração pública e com as seguintes diretrizes, EXCETO:

a) Desenvolvimento do controle social da administração pública.

b) Utilização de meios de comunicação, viabilizados pela tecno-
logia da informação.

c) Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na 
administração pública. 

d) Divulgação de informações de interesse público, independen-
temente de solicitações.

e) Observância da publicidade como preceito geral, inclusive no 
que se refere às informações sigilosas.
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QUESTÃO 21

A Prefeitura de Porto Alegre necessita comprar um grande volu-
me de materiais de escritório para repor o estoque de suas repar-
tições públicas. A modalidade de licitação mais apropriada para 
que essa aquisição seja feita com a proposta mais vantajosa, da 
forma mais célere, menos burocrática e dentro dos parâmetros 
da legalidade, é o(a)

a) leilão.

b) pregão. 

c) concurso.

d) concorrência.

e) tomada de preços.
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QUESTÃO 22

Segundo a Lei n.° 11.091/2005, que dispõe sobre a estruturação 
do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Edu-
cação, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, relacio-
nando os termos presentes na lei às suas respectivas definições.

  COLUNA I             COLUNA II
1.  Plano de 

carreira
(  )  conjunto de atribuições e responsabilida-

des previstas na estrutura organizacional 
que são cometidas a um servidor.

2.  Nível de 
classificação

(  )  conjunto de princípios, diretrizes e normas 
que regulam o desenvolvimento profissio-
nal dos servidores titulares de cargos que 
integram determinada carreira, constituin-
do-se em instrumento de gestão do órgão 
ou entidade.

3.  Padrão de 
vencimento

(  )  posição do servidor na escala de vencimen-
to da carreira em função do nível de capa-
citação, cargo e nível de classificação.

4. Cargo (  )  conjunto de cargos de mesma hierarquia, 
classificados a partir do requisito de escola-
ridade, nível de responsabilidade, conheci-
mentos, habilidades específicas, formação 
especializada, experiência, risco e esforço 
físico para o desempenho de suas atribui-
ções.
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A sequência correta é

a) 2, 1, 4, 3.

b) 3, 1, 2, 4.

c) 2, 4, 1, 3.

d) 1, 2, 3, 4.

e) 4, 1, 3, 2. 

QUESTÃO 23

A modalidade de licitação entre interessados, devidamente ca-
dastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento, até o terceiro dia anterior à data do recebimento 
das propostas, observada a necessária qualificação, é o(a)

a) pregão.

b) leilão.

c) concurso.

d) concorrência.

e) tomada de preços.
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QUESTÃO 24

De acordo com o art. 10º da Lei n.º 8.429/1992, constitui ato de 
improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário

a) negar publicidade aos atos oficiais.

b) retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.

c) conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância 
das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie.

d) receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou 
indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou decla-
ração a que esteja obrigado.

e) receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imó-
vel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indire-
ta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presen-
te de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser 
atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das 
atribuições do agente público.
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QUESTÃO 25

Foi constatado que o ex-prefeito de um município do interior do 
Rio Grande do Sul recebeu de empresas privadas vultosas quan-
tias em dinheiro e imóveis, em decorrência de suas atribuições 
públicas. Ocorre que, logo após o trânsito em julgado do proces-
so judicial que o condenou, o ex-prefeito veio a falecer. Diante 
dessa situação, seu sucessor

a) estará sujeito às cominações da lei de improbidade administra-
tiva, até o limite do valor da herança. 

b) não estará sujeito às cominações da lei de improbidade ad-
ministrativa, uma vez que não foi constatado dano ao erário.

c) estará sujeito às cominações da lei de improbidade administra-
tiva, somente na hipótese de também ser um agente público.

d) não estará sujeito às cominações da lei de improbidade admi-
nistrativa, haja vista a natureza personalíssima da responsabi-
lidade pelos atos envolvidos. 

e) estará sujeito às cominações da lei de improbidade administra-
tiva, até que restitua ao erário todo o valor auferido ilicitamen-
te, independentemente do valor da herança.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

A tendência das organizações bem sucedidas são o crescimento e 
a ampliação de suas atividades, tanto quanto aos recursos como 
na expansão de mercados e volume de operações. Enquanto a 
organização cresce, existe cada vez mais uma necessidade de 
coordenação e de integração das partes envolvidas para garantir 
a eficiência e a eficácia.

A partir das informações contidas no texto acima, é INCORRETO 
afirmar que:

a) Eficácia significa atingir objetivos e resultados. 

b) Eficiência significa fazer bem e corretamente. 

c)  Habilidades conceituais consistem na capacidade de utilizar 
ideias, conceitos, teorias e abstrações.

d)  Habilidade é uma capacidade de transformar o conhecimento 
em ação o que resulta em um desempenho desejado.

e)  Habilidades técnicas consistem em saber utilizar métodos para 
trabalhar com pessoas, comunicar, compreender suas atitudes 
e motivações.
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QUESTÃO 27

As equipes de trabalho devem ter um desempenho excelente. Os 
principais atributos de equipes de alto desempenho são

a) foco e criatividade.

b) criatividade e flexibilidade. 

c) participação e flexibilidade.

d) responsabilidade e criatividade.

e) participação e responsabilidade. 

QUESTÃO 28 

São consideradas atividades da Gestão de materiais: 

a) Estudos e análises.

b) Processos produtivos e treinamento. 

c) Treinamento e capacitação. 

d) Normatização e padronização.

e) Planejamento de recursos financeiros e análises.
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QUESTÃO 29 

A respeito do processo de Administração Estratégica, descrito por 
Daft (MIGLIATO, 2003), relacione a segunda coluna de acordo 
com a primeira. 

  COLUNA I                     COLUNA II
1.  Análise da 

situação atual
(  )  Fase essencial para uma administração 

estratégica eficiente.

2.  Implementação 
de estratégias

(  )  Inicia-se com a análise da indústria na 
qual a empresa está inserida.

3. Análise Externa (  )  Envolve avaliar os pontos fortes e fra-
cos da empresa, ou seja, uma visão 
geral de suas habilidades e recursos.

4. Análise Interna (  )  As ferramentas que os gerentes têm 
para desenvolver essa etapa são: lide-
rança, projeto estrutural, sistemas de 
controle e informações e recursos hu-
manos.

(  )  Inicia-se quando os dirigentes procu-
ram avaliar a missão, metas e estraté-
gias atuais da empresa 

  
A sequência correta é

a) 2, 1, 4, 2, 3.

b) 1, 4, 2, 3, 2.

c) 3, 2, 3, 4, 1.

d) 4, 3, 2, 1, 3.

e) 2, 3, 4, 2, 1.
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QUESTÃO 30  

O planejamento estratégico é ferramenta necessária e indispen-
sável a uma organização a fim de prevenir as incertezas por meio 
de técnicas e de processos administrativos que permitem o pla-
nejamento do seu futuro, a elaboração de objetivos, estratégias, 
métodos e ações. 

Analise as afirmativas abaixo. 

I- O planejamento estratégico significa o ponto de partida na 
administração estratégica das organizações, independente de 
seu tamanho e tipo. 

II- A partir do processo de planejamento estratégico, a organiza-
ção identificará as oportunidades e as ameaças em um mer-
cado globalizado e competitivo como o atual. 

III- O planejamento está relacionado ao alto nível da organiza-
ção, é ele que estabelece a melhor direção a ser seguida.

IV- O principal auxílio para a alta administração é o planejamen-
to estratégico que orienta as decisões tomadas sem levar em 
conta a alta margem de erro do planejamento. 

Estão corretas as afirmativas

a) I e III.

b) II e IV.

c) I, II e III.

d) I, III e IV. 

e) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 31 

Considerando a Estrutura Organizacional, segundo Oliveira 
(2013), analise as afirmativas abaixo.

I- Organização é a ordenação e o agrupamento de atividades e 
recursos, visando ao alcance dos objetivos e dos resultados 
estabelecidos.

II- Estrutura Organizacional é o processo interativo em que dados, 
informações, consultas e orientações são transacionados 
entre pessoas, unidades organizacionais e agentes externos à 
empresa.

III- Estrutura Organizacional é o instrumento administrativo 
resultante da identificação, análise, ordenação e agrupamento 
das atividades e dos recursos das Empresas.

IV- Organização é uma rede de relações sociais e pessoais que 
não é formalmente estabelecida pela empresa, a qual surge e 
se desenvolve espontaneamente. 

Estão corretas as afirmativas

a) I e III.

b) II e IV.

c) III e IV.

d) I, II e IV.

e) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 32 

De acordo com a Teoria de motivação X, na Escola das Relações 
Humanas, o homem médio

a) não é egocêntrico. 

b) resiste às mudanças.

c) é passivo por natureza.

d) é ingênuo e muito inteligente.

e) possui ambição e responsabilidade.
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QUESTÃO 33 

Planejamento estratégico pode ser a função determinante que 
antecipa o que a organização deve fazer e quais os objetivos que 
devem ser atingidos. Assim,

a) o planejamento estratégico é uma ferramenta que surgiu com 
as novas tecnologias, visando ao futuro. 

b) a partir do planejamento estratégico, a organização não terá 
que definir políticas empresariais e tomar decisões.

c) pelo planejamento, podem-se ver as oportunidades e os 
problemas do futuro e explorá-los ou combatê-los sem precisar 
traçar o futuro. 

d) o planejamento, apesar do mercado globalizado, não tem 
como objetivo nortear as ações gerenciais da empresa com 
base no mercado externo.

e) a partir do processo de planejamento estratégico, a organização 
identificará as oportunidades e as ameaças em um mercado 
globalizado e competitivo como o atual.
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QUESTÃO 34 

Relacione os tipos de organização decorrentes da abordagem 
neoclássica às suas características: 

1-  Abordagem Estruturalista (  ) formal e informal.

2-  Abordagem de sistemas 
Abertos

(  )  transformação de energia 
disponível.

(  ) entropia negativa.

(  ) recompensa material e social.

(  )  caráter cíclico da troca de 
energia.

(  )  fábricas, igrejas, prisões e es-
colas.

A sequência correta é

a) 1, 2, 2, 1, 2, 1. 

b) 2, 1, 1, 2, 1, 2.

c) 2, 2, 1, 2, 1, 2.

d) 1, 1, 2, 1, 2, 1.

e) 1, 2, 2, 2, 1, 2
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QUESTÃO 35 

O planejamento determina antecipadamente o que se deve 
fazer e quais os objetivos devem ser alcançados. Tem-se como 
característica do planejamento operacional, 

a) ser projetado a longo prazo, pelo menos em termos de seus 
efeitos e consequências. 

b) a abertura ampla e contínua dos canais de comunicação com 
todos os níveis da empresa.

c) ser sempre voltado para o futuro, estando intimamente ligado 
à previsão, embora não se confunda com ela.

d) estar voltado para as relações entre a empresa e seu ambiente 
de tarefa e, portanto, sujeito à incerteza a respeito dos eventos 
ambientais.

e) o foco nas atividades desenvolvidas no dia a dia da empresa, 
e a colocação em prática de tudo o que foi exposto no 
planejamento estratégico.
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QUESTÃO 36 

O Art.6º da Lei 8666/93 estabelece algumas definições, tais como:

" Toda atividade destinada a obter determinada utilidade de inte-
resse para a Administração, tais como: demolição, conserto, ins-
talação, montagem, operação, separação, adaptação, manuten-
ção, locação de bens, seguro ou trabalhos técnico-profissionais."

A definição acima corresponde a

a) obra.

b) serviços. 

c) alienação.

d) seguro garantia. 

e) obras, serviços e compras de grande vulto.
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QUESTÃO 37 

“Recursos financeiros de caráter temporário não integram a LOA. 
O Estado é mero depositário desses recursos, que constituem 
passivos exigíveis cujas restituições não se sujeitam à autorização 
legislativa. Exemplos: Depósitos em Caução, Fianças, Operações 
de Crédito por ARO5, emissão de moeda e outras entradas 
compensatórias no ativo e passivo financeiros."

O trecho faz referência

a) às Receitas Licitadas.

b) às Receitas Privadas.

c) ao Comprometimento. 

d) às Receitas Orçamentárias. 

e) ao Ingresso Extraorçamentário.
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QUESTÃO 38 

"Operações realizadas entre órgãos e demais entidades da 
Administração Pública integrantes do Orçamento Fiscal e da 
Seguridade Social do mesmo ente federativo e não representam 
novas entradas de recursos nos cofres públicos do ente, mas 
apenas remanejamento de receitas entre seus órgãos."

O trecho acima corresponde à definição de operações

a) de Capital. 

b) financeiras. 

c) patrimoniais.

d) da seguridade.

e) intraorçamentárias.
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QUESTÃO 39 

“Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Comple-
mentar 101, de 4 de maio de 2001, outras exigências foram im-
postas ao gestor público na condução de processos de licitação, 
em especial quando houver criação, expansão ou aperfeiçoamen-
to de ação governamental que acarrete aumento de despesa.” 

Considerando a Lei de Responsabilidade Fiscal, analise as condições 
para a realização do procedimento licitatório e emissão de nota 
de empenho, descritas abaixo, e marque (V) para verdadeiro ou 
(F) para falso.

(  ) Publicação do edital ou com a entrega do convite, contra-
tação do fornecimento do bem, da execução da obra ou da 
prestação do serviço.

(  ) Declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem 
adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária 
anual (LOA), compatibilidade com o plano plurianual (PPA) e 
com a lei de diretrizes orçamentárias (LDO).

(  ) Abertura de processo administrativo, que contenha autoriza-
ção para contratação, indicação sucinta do objeto e existência 
de recurso próprio para efetivação da despesa.

(  ) Estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício 
em que deva entrar em vigor a despesa e nos dois subsequen-
tes.
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A sequência correta é

a) F, V, F, V.

b) F, F, V, V.

c) V, F, V, F.

d) V, V, F, F.

e) V, V, V, V. 

QUESTÃO 40

"Instrumento de planejamento de médio prazo do Governo 
Federal, que estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, os 
objetivos e as metas da Administração Pública Federal, para as 
despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas 
aos programas de duração continuada."

O trecho acima descreve 

a) PPA (Plano Plurianual).

b) Definição de Macrodiretrizes. 

c) LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal).

d) LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

e) PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual).



Concurso IF FARROUPILHA • 2016 • Administrdor48

QUESTÃO 41 

A Lei 8666/1993 estabelece em seu Art.7º que as licitações para 
execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão à 
seguinte sequência:

a) Habilitação, Empenho estimativo e Projeto Básico.

b) Projeto Básico, habilitação e classificação orçamentária.

c) Projeto Básico, Projeto Executivo e Execução de obras e serviços.

d) Empenho Estimativo, Projeto Básico e Execução de obras e 
serviços.

e) Projeto Executivo, Levantamento quantitativo e habilitação da 
empresa.
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QUESTÃO 42 

Na compra ou locação de imóvel, com suporte no art. 24, inciso 
V, da Lei no 8.666/1993, 

a) a Concorrência é a modalidade de licitação adequada para 
compra ou locação de imóvel desde que, na fase de habilita-
ção preliminar, os interessados comprovem possuir os requisi-
tos mínimos de qualificação exigidos no edital.

b) a Concorrência é a modalidade de licitação adequada para a 
compra ou locação de imóvel,  desde que os interessados do 
ramo, na fase de habilitação preliminar, comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital.

c) Convite é a modalidade de licitação mais simples, adequada 
para compra ou locação de imóvel, realizada entre interessa-
dos do ramo de que trata o objeto da licitação, escolhidos e 
convidados em número mínimo de três pela Administração.

d) é dispensável a licitatação para a compra ou locação de imó-
vel, destinado ao atendimento das finalidades precípuas da 
Administração, cujas necessidades de instalação e localização 
condicionem a escolha, desde que o preço seja compatível 
com o valor de mercado, segundo avaliação prévia.

e) Tomada de Preços é a modalidade de licitação adequada para 
compra ou locação de imóvel, desde que os interessados pos-
suam as condições exigidas para cadastramento até o terceiro 
dia anterior à data do recebimento das propostas, que com-
provem possuir os requisitos mínimos de qualificação, exigi-
dos no edital.
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QUESTÃO 43 

Para se compreender o Planejamento Estratégico Situacional 
(PES), faz-se necessário definir e explicar o conceito de momentos 
que aparece em oposição ao conceito de etapas, tão disseminado 
pelo Planejamento Estratégico Empresarial.

O momento em que são desenhadas as propostas do plano que 
apresentam como deve ser a realidade futura, em oposição aos  
problemas presentes, é o

a) inicial.

b) explicativo. 

c) normativo. 

d) estratégico.

e) tático-operacional.
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QUESTÃO 44 

“Devem ser observados principalmente os princípios básicos 
norteadores dos procedimentos licitatórios públicos.” 

"A Administração deve observar nas decisões critérios objetivos 
previamente estabelecidos, afastando a discricionariedade e o 
subjetivismo na condução dos procedimentos de licitação.”

Os trechos acima descrevem o princípio de

a) Isonomia.

b) Legalidade. 

c) Competição. 

d) Impessoalidade.

e) Julgamento objetivo. 
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QUESTÃO 45 

Tanto o Planejamento Estratégico Empresarial (PEE) quanto o pla-
nejamento estratégico situacional (PES) consideram a existência 
de vários atores no processo estratégico. A diferença no modo 
como o PES e o PEE consideram e analisam as interações entre 
esses atores constitui-se num dos principais diferenciais entre es-
sas duas metodologias.

Analise as afirmativas abaixo e marque (V) para verdadeiro ou (F) 
para falso.

(  ) O método PES surge como elogio ao planejamento tradicional 
(PT), abrangendo tanto o planejamento do desenvolvimento 
econômico e social (PDES) quanto o planejamento estratégico 
empresarial (PEE).

(  ) O PEE é um método que considera as diversas percepções e 
explicações de todos os atores envolvidos na situação. 

(  ) O PES estabelece que o processo de formulação de estratégia 
deve ocorrer passo a passo, em momentos preestabelecidos.

(  ) O PES é um método que percebe o mundo de forma subjetiva, 
voltado para o cálculo interativo, considerando a explicação 
dos diversos atores que participam do jogo em questão.

(  ) O PES estabelece que o processo de formulação de estratégia 
deve ocorrer continuamente, em momentos preestabelecidos.
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A sequência correta é

a) V, F, F, F, V.

b) F, F, V, V, F.

c) V, F, V, F, F.

d) F, F, F, V, F.

e) V, V, V, F, V.
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QUESTÃO 46 

A Lei 8666/93, em seu Art.45, estabelece que “o julgamento das 
propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação, ou o 
responsável pelo convite, realizá-lo em conformidade com os ti-
pos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato 
convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele re-
feridos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e 
pelos órgãos de controle."
"§ 1º  Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação, 
exceto na modalidade concurso:       
I- a de menor preço; 
II- a de melhor técnica;
III- a de técnica e preço;
IV- a de maior lance ou oferta - nos casos de alienação de bens ou 

concessão de direito real de uso.”

Em caso de empate entre duas ou mais propostas e, obedecido o 
§ 2º do art. 3º desta Lei, a classificação far-se-á, obrigatoriamente,

a) por escolha do administrador público, considerando o princí-
pio da discricionariedade.

b) pela escolha das Procuradorias Jurídicas dos órgãos, conside-
rando o princípio da legalidade.

c) por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes se-
rão convocados, vedado qualquer outro processo.

d) pela proposta apresentada pela empresa que tiver maior tem-
po no mercado e um número maior de funcionários.

e) pela proposta apresentada pela empresa que tiver o maior nú-
mero de funcionários portadores de necessidades especiais.
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QUESTÃO 47 

O Art. 61 da Lei 8666/93 estabelece que todo contrato com a 
Administração Pública deve mencionar

a) os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, 
o ato que autorizou sua lavratura, o número do processo da 
licitação, da dispensa ou da inexigibilidade. 

b) os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, 
o ato que autorizou sua lavratura, a sujeição dos contratantes 
às normas da lei e às cláusulas contratuais.

c) a finalidade, o ato que autorizou sua lavratura, o número do 
processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a su-
jeição dos contratantes às normas da lei e às cláusulas contra-
tuais.

d) os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, 
o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexi-
gibilidade, a sujeição dos contratantes às normas da lei e às 
cláusulas contratuais.

e) os nomes das partes e os de seus representantes, a finalida-
de, o ato que autorizou sua lavratura, o número do processo 
da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos 
contratantes às normas da lei e às cláusulas contratuais.
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QUESTÃO 48 

“Não há consenso entre os diversos autores de Planejamento 
quanto à sequência das etapas de elaboração de um planeja-
mento estratégico organizacional”. Souza (2010) adota, em sua 
publicação, as seguintes etapas na definição da identidade insti-
tucional: Missão, Visão e Valores Institucionais.

Analise as afirmativas abaixo, sobre Missão, e marque (V) para 
verdadeiro ou (F) para falso.

(  ) A missão define e se confunde com os produtos ou serviços 
ofertados pela Organização.

(  ) A declaração da missão deve responder a seguinte questão: “ 
por que e para que existimos”.

(  ) Nas organizações públicas, deve ser entendida como sua área 
de competência.

(  ) Representa a razão da existência de uma organização, ou seja, 
o que ela faz, porque faz e para quem.

(  ) A missão é estabelecida sobre os fins da instituição e corres-
ponde à direção suprema que a organização busca alcançar.
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A sequência correta é

a) V, V, F, F, V.

b) F, F, V, V, V.

c) F, V, V, V, F.

d) F, F, V, V, F.

e) V, V, V, V, F.

QUESTÃO 49 

Tendo o Tribunal de Contas da União como exemplo de Instituição 
a ser analisada, relacione as colunas abaixo.

1.Missão (  ) Ser uma instituição de referência no Controle. 

2. Visão de 
Futuro

(  ) Contribuir para o aperfeiçoamento da Admi-
nistração Pública.

3.Valores (  ) Ética, efetividade, independência, justiça e 
profissionalismo.

(  ) Assegurar a efetiva e regular gestão dos recur-
sos públicos em benefício da sociedade.

A sequência correta é

a) 3, 1, 2, 3.

b) 2, 3, 1, 1.

c) 1, 2, 3, 1.

d) 1, 3, 3, 2.

e) 2, 2, 3, 1
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QUESTÃO 50

O prefeito de uma cidade X vai contratar, para as festividades 
de aniversário do município, um cantor consagrado pela crítica 
especializada e pela opinião pública, diretamente ou por meio 
de empresário exclusivo, em conformidade com o Art.25 da Lei 
8666/93.

Para esta contratação, a legislação prevê 

a) a modalidade pregão eletrônico.

b) a modalidade concurso para a escolha do artista.

c) o leilão entre os empresários na escolha da melhor oferta.

d) a inexigibilidade de licitação, porque é uma situação em que é 
inviável a competição.

e) a modalidade concorrência entre os empresários para a escolha 
da melhor oferta.
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