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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 40 questões de múltipla escolha, assim 
distribuídas:

 Prova de Legislação, com 20 questões, numeradas de 01 a 20.

 Prova de Conhecimentos Específicos, com 20 questões, numeradas 
de 21 a 40.

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 ques-
tões 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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LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 01

A Prefeitura de Santa Maria, objetivando aumentar a arrecadação 
do município, decide vender alguns de seus bens móveis, consi-
derados inservíveis para a administração pública. A modalidade 
de licitação mais apropriada para proceder com essas alienações 
é o(a)

a) leilão.

b) convite.

c) concurso.

d) concorrência.

e) tomada de preços.
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QUESTÃO 02

Na Lei n.º 10.520/02, que regulamenta a modalidade de licitação, 
denominada pregão,

a) para obras e serviços de engenharia, é admitido apenas em sua 
forma presencial.

b) é exigida a aquisição do edital pelos licitantes, como condição 
para participação no certame. 

c) os licitantes poderão recorrer em dois momentos: após a eta-
pa de classificação de propostas e após a fase de habilitação.

d) a autoridade competente designará, dentre os servidores do 
órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e res-
pectiva equipe de apoio.

e) a convocação dos interessados será efetuada por meio de 
fixação, em local apropriado, de cópia do instrumento con-
vocatório e o estenderá aos demais cadastrados na corres-
pondente especialidade que manifestarem seu interesse com 
antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação 
das propostas.
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QUESTÃO 03

Uma instituição pública verificou a necessidade de aquisição de 
equipamentos cuja soma equivale, aproximadamente, a cinco mil 
reais no intuito de aprimorar as atividades dos servidores de um 
determinado setor. Considerando que existem várias empresas 
no mercado capazes de ofertar esses equipamentos, e que os 
mesmos serão adquiridos em uma única parcela até o término 
do presente exercício, a forma mais célere para essa aquisição, 
dentro dos parâmetros da legalidade, é o(a)

a) concurso.

b) concorrência.

c) tomada de preços.

d) dispensa de licitação.

e) inexigibilidade de licitação.
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QUESTÃO 04

Na Lei n.º 8.666/93,

a) a fase de habilitação está presente em todas as modalidades 
de licitação. 

b) a homologação do certame é uma das atribuições da comis-
são de licitação. 

c) a publicação do resumo do edital, em jornais de grande circu-
lação no Estado, é condição indispensável para configuração 
da legalidade da licitação. 

d) o licitante vencedor que se recusar a assinar o contrato po-
derá fazê-lo injustificadamente sem se sujeitar às penalidades 
legais, uma vez que ainda não formalizou vínculo com a admi-
nistração pública.

e) é dispensável a licitação para contratação de profissional de 
qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário 
exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou 
pela opinião pública.
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QUESTÃO 05

NÃO é uma sanção prevista ao contratado pela inexecução total 
ou parcial do contrato com a Administração a

a) advertência.

b) cassação do registro no cadastro nacional de pessoas jurídicas.

c) multa na forma prevista no instrumento convocatório ou no 
contrato.

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedi-
mento de contratar com a Administração, por prazo não supe-
rior a 2 (dois) anos.

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Ad-
ministração Pública enquanto perdurarem os motivos deter-
minantes da punição.
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QUESTÃO 06

NÃO é dever do servidor público,

a) guardar sigilo sobre assunto da repartição.

b) manter conduta compatível com a moralidade administrativa.

c) zelar pela economia do material e pela conservação do 
patrimônio público.

d) atender com presteza as requisições para a defesa da 
Fazenda Pública.

e) cumprir as ordens superiores independentemente de sua 
legalidade, em virtude do respeito à hierarquia.
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QUESTÃO 07

Na Lei Federal n.º 8.112/90,

a) a acareação é uma fase do processo disciplinar.

b) é vedada aos servidores a dedicação em tempo integral aos 
seus trabalhos intrínsecos à comissão de sindicância.

c) o cônjuge do acusado poderá participar de comissão de sin-
dicância, desde que exerça suas funções em consonância 
com os princípios da administração pública, em especial a 
imparcialidade.

d) o prazo para conclusão do processo disciplinar não excederá 
60 (sessenta) dias, contados da data de publicação do ato que 
constituir a comissão, admitida sua prorrogação por igual pra-
zo, quando as circunstâncias o exigirem.

e) o processo disciplinar é o instrumento judicial destinado a 
apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no 
exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as 
atribuições do cargo em que se encontre investido.
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QUESTÃO 08

A investidura do servidor, em cargo de atribuições e de respon-
sabilidades compatíveis com a limitação, que tenha sofrido em 
sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica, 
é denominada de 

a) reversão. 

b) remoção.

c) recondução.

d) substituição.

e) readaptação.
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QUESTÃO 09

O Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais determina que

I- durante o estágio probatório, o servidor, nomeado para cargo 
de provimento efetivo, ficará sujeito à capacidade de iniciativa 
e disciplina como de fatores a serem avaliados.

II- a posse em cargo público independerá de prévia inspeção mé-
dica oficial.

III- não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato apro-
vado em concurso anterior com prazo de validade não expira-
do.

IV- o concurso público terá validade de até 5 (cinco) anos, poden-
do ser prorrogado uma única vez, por igual período.

Estão corretas as afirmativas

a) I e II. 

b) I e III.

c) II e IV. 

d) III e IV.

e) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 10

No Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais,

a) o apostilamento é uma forma de provimento de cargo público. 

b) é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos 
previstos em lei.

c) a investidura em cargo público ocorrerá no momento da apro-
vação no concurso. 

d) o nível superior de escolaridade é um requisito básico para 
investidura em cargo público.

e) o servidor habilitado em concurso público adquirirá estabilida-
de quando empossado em cargo de provimento efetivo.
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QUESTÃO 11

No que se refere aos adicionais de insalubridade, periculosidade 
ou atividades penosas, previstas no Regime Jurídico dos Servido-
res Públicos Federais,

a) o adicional de insalubridade será devido aos servidores em 
exercício em zonas de fronteira. 

b) a legislação brasileira veda a atuação de servidores públicos em 
operações que envolvam substâncias radioativas.

c) desde que faça jus, o servidor poderá receber, concomitante-
mente, os adicionais de insalubridade e de periculosidade.

d) ainda que eliminadas as condições ou os riscos que deram 
causa aos adicionais de insalubridade e de periculosidade, o 
servidor tem direito a recebê-los por mais 24 (vinte e quatro) 
meses. 

e) a servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto du-
rar a gestação e a lactação, das operações e dos locais insalu-
bres, penosos e perigosos, exercendo suas atividades em local 
salubre e em serviço não penoso e não perigoso.
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QUESTÃO 12

Baseando-se na Constituição Federal de 1988, relacione os termos 
presentes no texto legal às suas respectivas correspondências.

1. Brasileiros natos (   )  os nascidos no estrangeiro de pai 
brasileiro ou de mãe brasileira, desde 
que sejam registrados em repartição 
brasileira competente, ou venham 
a residir na República Federativa do 
Brasil e optem, em qualquer tempo, 
depois de atingida a maioridade, 
pela nacionalidade brasileira.

2.    Brasileiros 
naturalizados

(   )  os que, na forma da lei, adquiram a 
nacionalidade brasileira, exigida aos 
originários de países de língua portu-
guesa apenas residência por um ano 
ininterrupto e idoneidade moral.

(   )  os nascidos no estrangeiro, de pai 
brasileiro ou mãe brasileira, desde 
que qualquer um deles esteja a servi-
ço da República Federativa do Brasil.

(   )  os nascidos na República Federativa 
do Brasil, ainda que de pais estran-
geiros, desde que estes não estejam 
a serviço de seu país.
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(   )  os estrangeiros de qualquer nacio-
nalidade, residentes na República Fe-
derativa do Brasil há mais de quinze 
anos ininterruptos e sem condenação 
penal, desde que requeiram a nacio-
nalidade brasileira.

A sequência correta é 

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

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

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

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

e) 1, 1, 2, 1, 2.

QUESTÃO 13

Conforme a Constituição Federal de 1988, NÃO é um direito ou ga-
rantia prevista a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no 
país:

a) Direito de herança.

b) Direito de propriedade.

c) Assistência judiciária gratuita.

d) Salário nunca inferior ao mínimo.

e) Acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando 
necessário ao exercício profissional.
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QUESTÃO 14

No que se refere à acumulação remunerada de cargos públicos, 
prevista na Constituição da República,

a) quando houver compatibilidade de horários, é admitida a acu-
mulação remunerada de três cargos de professor. 

b) é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, inde-
pendentemente da compatibilidade de horários e dos cargos. 

c) é admitida a acumulação remunerada de cargos públicos, 
independentemente da compatibilidade de horários e dos 
cargos.  

d) quando houver compatibilidade de horários, é admitida a 
acumulação remunerada de um cargo científico com outro 
técnico.

e) quando houver compatibilidade de horários, é admitida a 
acumulação remunerada de um cargo de professor com outro 
técnico ou científico.
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QUESTÃO 15

De acordo com a carta magna, na fixação dos padrões de venci-
mento e dos demais componentes do sistema remuneratório dos 
servidores públicos, observa-se

I- a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos 
cargos componentes de cada carreira.

II- o sexo, idade, cor e estado civil dos servidores, investidos no 
cargo.

III- as peculiaridades dos cargos.

IV- os requisitos para a investidura.

Estão corretas as afirmativas

a) I e III. 

b) II e III.

c) II e IV. 

d) I, III e IV.

e) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 16

Natália, autoridade competente de uma determinada instituição 
municipal, aceita suborno para assinar contrato superfaturado de 
uma obra pública. A conduta de Natália

I- configura ato de improbidade administrativa que importa en-
riquecimento ilícito.

II- configura ato de improbidade administrativa que causa lesão 
ao erário.

III- configura ato de improbidade administrativa que atenta con-
tra os princípios da administração pública.

IV- não configura ato de improbidade administrativa por ausência 
de previsão legal.

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

a) IV. 

b) I e II.

c) II e III. 

d) I, II e III.

e) II, III e IV.
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QUESTÃO 17

De acordo a Lei Federal n.º 8.429/1992,

a) constitui ato de improbidade administrativa aquele que der 
publicidade aos atos oficiais.

b) podem incorrer em improbidade administrativa somente os 
servidores ocupantes de cargo público.

c) a suspensão da nacionalidade é uma das penas previstas pela 
prática dos atos de improbidade administrativa, de acordo 
com a gravidade do fato.

d) o prazo de preclusão para propositura da ação de improbida-
de administrativa, no serviço público federal, é de dois anos 
após o cometimento do ato ímprobo.

e) qualquer pessoa poderá representar à autoridade administra-
tiva competente para que seja instaurada investigação desti-
nada a apurar a prática de ato de improbidade.
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QUESTÃO 18

Paulo César, autoridade competente de uma determinada ins-
tituição municipal, corriqueiramente desvia servidores, durante 
suas respectivas jornadas de trabalho, para prestarem serviços 
particulares à sua esposa. Considerando o Código de Ética Pro-
fissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, a 
conduta de Paulo César é

a) permitida, desde que os servidores sejam devidamente remu-
nerados por esse trabalho.

b) vedada, uma vez que é proibido o desvio de servidor público 
para atendimento a interesse particular. 

c) vedada, uma vez que é proibido o exercício de atividade profis-
sional, ligada a empreendimentos de cunho duvidoso.

d) permitida, desde que os servidores compensem as horas des-
pendidas nos serviços paralelos em suas jornadas de trabalho 
da função pública.

e) vedada, uma vez que só é admitido o desvio de servidor públi-
co para atendimento a interesses particulares da própria auto-
ridade competente, em caráter personalíssimo.
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QUESTÃO 19

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

a) embriagar-se esporadicamente.

b) o uso da função para obter favorecimento para seus familiares.

c) alterar o teor de documentos que deva encaminhar para 
providências.

d) deixar que interesses de ordem pessoal interfira no trato com 
o público.

e) deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcan-
ce para atendimento do seu mister.
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QUESTÃO 20

O acesso à informação de que trata a Lei n.º 12.527/2011 NÃO 
compreende os direitos de obter informação 

a) primária, íntegra, autêntica e atualizada.

b) sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive 
as relativas à sua política, organização e serviços.

c) pertinente à administração do patrimônio público, utilização 
de recursos públicos, licitação, contratos administrativos. 

d) contida em registros ou documentos, produzidos ou acumula-
dos por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arqui-
vos públicos.

e) referente a projetos de pesquisa e de desenvolvimento científi-
cos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança 
da sociedade e do Estado.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Sobre a Teoria Geral da Administração (MOTTA; VASCONCELOS, 
2006), é correto afirmar que

a)  a ideia de homo economicus compreende o ser humano como 
um ser previsível e controlável, e egoísta e utilitarista em seus 
propósitos.

b)  a Teoria Geral de Sistemas tem como pressupostos básicos de 
compreensão organizacional o planejamento e a coordenação 
cuidadosa e racional das organizações compreendidas como 
sistemas fechados.

c)  uma das ideias centrais sobre a racionalidade, proposta por 
Simon (1947), é a de que o homem é um ser completamente 
racional e, por essa razão, pode escolher sempre a melhor al-
ternativa e maximizar os resultados de sua decisão.

d)  a escola de Relações Humanas, por considerar a organização 
informal e suas relações afetivas, relações de poder e de envol-
vimento com o grupo, não pode ser considerada uma aborda-
gem prescritiva de eficiência organizacional.

e)  o modelo da racionalidade limitada, preconizado por Fayol 
(1960), explica como as pressões afetivas, culturais e jogos de 
poder influenciam no conteúdo das decisões, e considera a li-
mitação do ser humano em ter acesso e processar cognitiva-
mente todas as opções em um processo decisório.
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QUESTÃO 22

São características da Administração Científica, segundo Motta; 
Vasconcelos (2006) e Maximiano (2012), EXCETO:

a) Divisão do trabalho.

b) Estudo de tempo e movimentos.

c) Investigação sobre o fator humano.

d) Estabelecimento de padrões de produção.

e) Busca da “melhor maneira” por meio de métodos científicos.

QUESTÃO 23

São características de sistemas sociais abertos (MOTTA; VASCON-
CELOS, 2006), EXCETO:

a) Ciclo de eventos, input, output.

b) Equifinalidade, diferenciação, entropia negativa.

c) Importação de energia, processamento, exportação de energia.

d)  Estado estável, homeostase estática, informação e sistema im-
pedido.

e)  Intercâmbio de transações, ciclo de vida indefinido, interde-
pendência das partes. 
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QUESTÃO 24

A partir da década de 1960, o ambiente passa a ser um dos temas 
centrais em administração, por meio de uma corrente chamada 
de “contingência estrutural” (MOTTA; VASCONCELOS, 2006). De 
acordo com essa corrente, é correto afirmar que:

a)  Os organismos vivos não reagem aos estímulos ambientais aos  
quais são sensíveis.

b)  A pesquisa de Joan Woodward (1967) é um dos destaques 
dessa abordagem, preconizando a compreensão e a distinção 
entre sistemas mecânicos e sistemas mecanicistas.

c)  O modelo orgânico de compreensão organizacional foca-se 
na especialização do trabalho, na centralização da autorida-
de, na padronização das tarefas e em controles burocráticos 
reforçados.

d)  As teorias contingenciais negam a noção de adaptação contí-
nua da organização ao meio ambiente e de seu ajuste interno 
às características deste, sob pena de sofrer o processo de en-
tropia (morte).

e)  A perspectiva de análise organizacional, realizada por Lawren-
ce e Lorsch (1967; 1969), apresenta, como questão fundamen-
tal, a compreensão da influência das características do meio 
ambiente sobre a tentativa de manter-se um equilíbrio entre o 
nível interno de diferenciação e a integração, tendo em vista 
a gestão dos conflitos e as contradições que resultam dessa 
tensão.
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QUESTÃO 25

Para Motta e Vasconcelos (2006), nas abordagens comportamen-
tais, 

a)  o modelo de David McClelland (1985) propõe, para compre-
ensão da motivação, a análise acerca de apenas dois fatores: 
necessidades de afiliação e necessidades de realização.

b)  a teoria X, proposta por Douglas McGregor (1966; 1967) , pau-
ta-se na ideia de que as pessoas tendem a evitar o trabalho 
e são naturalmente preguiçosas, indolentes, ingênuas e sem 
iniciativa.

c)  a necessidade de poder, proposta na Teoria das Necessidades, 
remete à necessidade de um indivíduo de obter um nível de 
excelência técnica ou profissional no qual obtenha o reconhe-
cimento de seus pares. 

d)  o trabalho de Abraham Maslow (1943) trata da teoria sobre a 
hierarquia das necessidades, e é considerado um marco nos 
estudos sobre motivação. Segundo Maslow, as necessidades 
sociais, relacionadas à inserção em grupos, correspondem às 
necessidades de ordem mais elevada na hierarquia.

e)  os fatores motivacionais, ou intrínsecos, segundo Frederick  
Herzberg (1959; 1966), são aqueles necessários para evitar que 
o funcionário fique insatisfeito em seu trabalho, relacionam-se 
às condições mínimas de trabalho que um indivíduo deve ter 
para satisfazer suas necessidades básicas de segurança, inser-
ção social e reconhecimento.
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QUESTÃO 26

Sobre o empreendedorismo, Dornelas (2001) afirma que:

a)  Identificar e avaliar oportunidades constitui etapa inicial de um 
processo empreendedor.

b)  O empreendedorismo é uma característica inata ao sujeito e, 
por isso, não é possível ser ensinado.

c)  O processo empreendedor relaciona-se a fatores externos, am-
bientais e sociais, e independe de fatores ligados a aptidões 
pessoais.

d)  O empreendedor é aquele que apresenta iniciativa para criar 
o próprio negócio, utilizando os recursos disponíveis de forma 
criativa, desde que a situação não ofereça risco.

e)  A globalização, a eliminação de barreiras culturais e comer-
ciais, o encurtamento de distâncias, em decorrência das novas 
tecnologias, são fatores que impactam negativamente o de-
senvolvimento do empreendedorismo, tendo em vista o acirra-
mento da concorrência.
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QUESTÃO 27

As afirmativas abaixo abordam corretamente sobre plano de ne-
gócios (DORNELAS, 2001), EXCETO:

a)  O plano de negócios é parte fundamental do processo empre-
endedor.

b)  O fluxo de caixa é a principal ferramenta do plano financeiro 
do empreendedor.

c)  A análise de mercado é considerada item de importância míni-
ma em um plano de negócios.

d)  São considerados indicadores financeiros: liquidez, atividade, 
endividamento e lucratividade.

e)  As estratégias de marketing são os meios e os métodos que a 
empresa utiliza para atingir seus objetivos.

QUESTÃO 28

Com base em Prestes Motta (1988), a organização burocrática é 
escolhida pelos capitalistas, 

a) por causa de sua capacidade de controle social.

b) porque garante um trabalho digno, dotado de sentido.

c) porque é um aspecto imutável da tecnologia industrial.

d) porque se caracteriza por indiscutível superioridade técnica.

e)  por causa da impossibilidade de adotar outro sistema organi-
zacional.
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QUESTÃO 29

Segundo Limongi França (2008), a entrevista é um instrumento 
importante para o processo de seleção. Por essa razão, é reco-
mendado que ela atenda todas as afirmativas abaixo, EXCETO:

a) realizada em vários momentos do processo seletivo.

b) realizada de forma que não considere o currículo do candidato.

c)  realizada por vários entrevistadores com o objetivo de minimi-
zar erros.

d)  realizada por meio de uma averiguação inicial dos interesses e 
das expectativas dos candidatos.

e)  conduzida por um profissional experiente e capaz de identifi-
car quando fatores de ordem pessoal podem estar interferindo 
no processo.
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QUESTÃO 30

Sobre o recrutamento e a seleção no contexto de gestão estraté-
gica de pessoas (LIMONGI FRANÇA, 2008), NÃO se pode afirmar 
que:

a)  Do ponto de vista ético, o processo de seleção deve ser muito 
cauteloso.

b)  Algumas avaliações não são necessárias, como as técnicas vi-
venciais e os testes psicológicos. 

c)  O papel do recrutamento e a seleção são fundamentais na 
renovação e/ou na confirmação da estratégia adotada pela or-
ganização.

d)  A rede de relacionamentos do candidato necessita de confian-
ça mútua e pode influenciar no processo de recrutamento e 
de seleção.

e)  Têm um papel importante no planejamento do quadro de pes-
soas na organização, sendo também importantes para a ges-
tão do movimento das pessoas.
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QUESTÃO 31

Analise as afirmativas abaixo, relacionadas a “endomarketing” 
(LIMONGI FRANÇA, 2008):

I-  O endomarketing cuida do relacionamento entre empresa e 
empregados.

II-  Os empregados, na perspectiva do endomarketing, passam a 
serem tratados como clientes internos.

III-  O endomarketing pode ser considerado como a gestão dos 
processos de comunicação, estando associado às estratégias 
de marketing da empresa.

IV-  Um programa de endomarketing pode ser coordenado pela 
área de recursos humanos da empresa e não precisa estar su-
bordinado à direção da empresa.

V-  Um programa de endomarketing necessita de apoio dos su-
pervisores intermediários da empresa, não necessitando, por-
tanto, ser apoio da alta administração. 

Estão corretas apenas as afirmativas

a) I, III e V.

b) I, II e III.

c) I, II e IV.

d) III, IV e V.

e) I, III, IV e V.
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QUESTÃO 32

Treinamento é um processo sistemático para promover a aquisi-
ção de habilidades, conceitos e atitudes que busquem a melhoria 
da adequação entre características dos empregados e as exigên-
cias dos papéis funcionais (LIMONGI FRANÇA, 2008). 

NÃO complementa a ideia do processo de treinamento:

a)  É também objetivo do treinamento suprir o desenvolvimento 
de gestores. 

b)  O objetivo do processo de treinamento é exclusivamente pre-
parar pessoas para novas atividades e ocupações.

c)  O planejamento prévio de treinamento é importante para ga-
rantir a eficácia dos resultados de recursos humanos.

d)  Os processos de treinamento devem atuar de forma integrada 
juntamente aos outros órgãos e atividades de recursos huma-
nos.

e)  A maioria das atividades de treinamento são operacionais, ape-
sar de esse subsistema ter enfoque estratégico dentro da em-
presa.
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QUESTÃO 33

Analise os aspectos descritos abaixo, defendidos por Prestes Mot-
ta (1988), como fonte principal do burocratismo, e marque (V) 
para verdadeiro ou (F) para falso: 

(  )  A produção, com concentração em poucas grandes unidades 
e com a racionalização do trabalho, gera o aparecimento de 
um aparelho administrativo no seio da empresa capitalista. 

(  )  O Estado moderno que se tornou um instrumento de controle 
e de administração de um número cada vez maior de setores 
da vida social. 

(  ) O crescimento das organizações políticas e sindicais.

(  )  O apego do homem à luta por pequenas posições na hierar-
quia social de prestígio ou de consumo.

A sequência correta é

a) V, V, F, V.

b) F, F, F, F.

c) F, V, V, V. 

d) V, V, V, F.

e) V, V, V, V.
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QUESTÃO 34

De acordo com Matias-Pereira (2014), é correto afirmar que:

a)  Os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e pu-
blicidade serão obedecidos pela Administração Pública direta 
e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios, das Entidades, dos Órgãos e 
dos Agentes.

b)  Os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, pu-
blicidade, eficiência, com flexibilidade nos processos, sem ferir 
os trâmites legais e as ações administrativas serão obedecidos 
pela Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos 
poderes da União, unicamente.

c)  Os princípios de legalidade, impessoalidade, publicidade, efi-
ciência, com flexibilidade nos processos, sem ferir os trâmites 
legais e as ações administrativas serão obedecidos pela Admi-
nistração Pública direta e indireta, de qualquer dos poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, das 
Entidades, dos Órgãos e dos Agentes.

d)  Os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, pu-
blicidade, eficiência, com flexibilidade nos processos, sem ferir 
os trâmites legais e as ações administrativas serão obedecidos 
pela Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos 
poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Muni-
cípios, das Entidades, dos Órgãos e dos Agentes.

e)  Os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, pu-
blicidade, eficiência, com flexibilidade nos processos, sem ferir 
os trâmites legais e as ações administrativas serão obedecidos 
unicamente pela Administração Pública direta, de qualquer 
dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios, das Entidades, dos Órgãos e dos Agentes.



Concurso IF FARROUPILHA | DOCENTES • 2016 • ADMINISTRAÇÃO/ÁREA ADMINISTRAÇÃO  37

QUESTÃO 35

Conforme Denhardt (2015), a teoria dominante da Administração 
Pública parece estar centrada no modelo racional de administra-
ção. Mas, segundo o autor, o modelo racional tem limitações im-
portantes.

Baseando-se no texto acima, analise as afirmativas abaixo e mar-
que (V) para verdadeiro ou (F) para falso:

(  )  O modelo racional baseia-se em uma visão demasiado ampla 
e aprofundada da razão humana.

(  )  O modelo racional baseia-se em um entendimento incompleto 
da aquisição do conhecimento.

(  )  Os teóricos que se apoiam no arcabouço do modelo racional 
não conseguem conectar teoria e prática de maneira ade-
quada.

A sequência correta é

a) F, V, V.

b) V, V, V.

c) V, V, F.

d) V, F, V.

e) F, F, F.
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QUESTÃO 36

Santos (2014), referindo-se ao âmbito da Administração Pública, 
defende que, além dos tipos de planejamento, existem três níveis 
distintos dentro da organização que podem ser alvo desses pla-
nejamentos, sendo eles o nível estratégico, o táctico e o operacio-
nal. O planejamento, no nível estratégico,

a) é realizado no âmbito departamental ou setorial.

b)  tem como principal característica ser projetado para curto pra-
zo.

c)  é realizado detalhando minuciosamente cada tarefa ou ativida-
de a ser executada.

d)  é projetado utilizando-se metas específicas, programas, proce-
dimentos, métodos ou normas.

e)  procura especificar como alcançar os objetivos da organização, 
de acordo com recursos, habilidades e potencialidades. 
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QUESTÃO 37

Segundo Santos (2014), os modelos de Administração Pública, 
destacados na história política brasileira, têm sido objeto de mui-
tas controvérsias e discussões. Conforme as lições do referido au-
tor, esses modelos são:

a) O patrimonialista, o burocrático, o gerencial e o societal. 

b) O centralizador, o pragmático, o descentralizador e o societal.

c) O burocrático, o pós-burocrático, o tecnicista e o participativo.

d)  O reducionista, o procedimental, o substantivo e o participativo.

e)  Os orientados por processos, por desempenho, por resultados 
e pela qualidade.
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QUESTÃO 38

Conforme Matias-Pereira (2014), quanto aos objetivos, a contabi-
lidade pública governamental visa ao fornecimento de informa-
ções ou dados à administração sobre

a) organização e execução dos orçamentos, unicamente. 

b) controle de custos e eficiência do setor público, unicamente. 

c)  normas para a prestação de contas do governo, e organização 
e execução dos orçamentos, unicamente. 

d)  registro, controle e acompanhamento das variações do patri-
mônio do Estado, e organização e execução dos orçamentos, 
unicamente.

e)  situação orçamentária, financeira, patrimonial e demonstra-
ções das variações patrimoniais ativas e passivas.



Concurso IF FARROUPILHA | DOCENTES • 2016 • ADMINISTRAÇÃO/ÁREA ADMINISTRAÇÃO  41

QUESTÃO 39

Por logística empresarial, entende-se (BALLOU, 2008):

a)  Processo quase estático que diz respeito a pouca inter-relação 
com os stakeholders.

b)  Atividade que engloba exclusivamente a interação com os for-
necedores.

c) Atividade relacionada exclusivamente ao fluxo de serviços.

d)  Processo pelo qual há pouca interação com a área de marke-
ting.

e)  Processo de planejamento, implantação e controle do fluxo 
eficiente e eficaz de mercadorias, serviços e de informações.
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QUESTÃO 40

A criação e a gestão de marca é o problema principal na estraté-
gia do produto (KOTLER, 2000). Assim, desenvolver um produto 
de marca requer um grande investimento de longo prazo, espe-
cialmente em propaganda, promoção e embalagem. NÃO diz res-
peito ao conceito de marca:

a) Uma marca identifica a empresa ou o fabricante.

b)  As marcas podem variar quanto ao seu poder e ao valor no 
mercado. 

c)  Marca é um nome, termo, símbolo, desenho, ou uma combina-
ção desses elementos.

d)  Promover a marca com base somente nos atributos é uma óti-
ma estratégia de marketing.

e)  Uma marca pode trazer até seis níveis de significado: atributo, 
benefícios, valores, cultura, personalidade e usuário.



Concurso IF FARROUPILHA | DOCENTES • 2016 • ADMINISTRAÇÃO/ÁREA ADMINISTRAÇÃO  43

IF FARROUPILHA
Concurso Público para Docentes 2016

Folha de Respostas
(rascunho)

Legislação Conhecimentos 
Específicos

A01. B C D E

A02. B C D E

A03. B C D E

A04. B C D E

A05. B C D E

A26. B C D E

A27. B C D E

A28. B C D E

A29. B C D E

A30. B C D E

A21. B C D E

A22. B C D E

A23. B C D E

A24. B C D E

A25. B C D E

A06. B C D E

A07. B C D E

A08. B C D E

A09. B C D E

A10. B C D E

A11. B C D E

A12. B C D E

A13. B C D E

A14. B C D E

A15. B C D E

A36. B C D E

A37. B C D E

A38. B C D E

A39. B C D E

A40. B C D E

A16. B C D E

A17. B C D E

A18. B C D E

A19. B C D E

A20. B C D E

A31. B C D E

A32. B C D E

A33. B C D E

A34. B C D E

A35. B C D E



Concurso IF FARROUPILHA | DOCENTES • 2016 • ADMINISTRAÇÃO /ÁREA ADMINISTRAÇÃO44


