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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante 

das provas e das normas que regem esse Concurso.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica, documento de identidade, lanche e 

água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, 

acarretando a imediata exclusão do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 60 (sessenta) questões e 01 (uma) prova discursiva; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição; 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

ANALISTA LEGISLATIVO - ADMINISTRADOR 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões. 
 

Fake news circulam mais rápido do que notícias reais, diz estudo. 
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As notícias falsas ou “fake news” circulam mais rápido pela internet que as informações 

verdadeiras, devido mais aos próprios internautas que a alguns programas informáticos 
automáticos, segundo um estudo publicado nesta quinta-feira (8) pela revista Science. 

O estudo foi realizado sobre 126.000 informações verdadeiras e falsas entre 2006 e 2017, 
difundidas pelo Twitter por três milhões de pessoas mais de 4,5 milhões de vezes. 

Para fazer de modo eficaz a distinção entre notícias verdadeiras e falsas, a equipe 
trabalhou com seis organizações independentes de verificação de dados. 

As informações enganosas são em média difundidas mais rapidamente e mais amplamente 

que as verdadeiras, segundo os pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts – 
MIT. 

Em média, as informações verdadeiras requerem seis vezes mais tempo que as falsas para 
chegar a 1.500 pessoas, segundo suas análises. 

A diferença é ainda mais acentuada para notícias políticas que para as relacionadas ao 
terrorismo, __ catástrofes naturais, __ ciência, __ lendas urbanas e aos assuntos financeiros. 

Embora muitos se preocupem com a difusão de notícias enganosas por parte de “bots” – 
programas informáticos que realizam operações de internet sozinhos – o estudo revelou que a 

propagação deste tipo de informações se deve sobretudo __ ação humana. 

Esta propensão a difundir informações falsas poderia se dever, segundo o estudo, ao seu 
caráter de novidade e ao fato de que surpreendem mais os leitores que as informações 

verdadeiras. 
As contas de Twitter que publicam informações falsas têm em média menos seguidores, 

seguem menos contas e são menos ativas que as contas dos que tuítam informações verdadeiras. 
A investigação do procurador especial americano Robert Mueller sobre a ingerência russa 

na campanha eleitoral dos Estados Unidos para as presidenciais de 2016 fez muita referência ao 
uso dos “bots”. 

Segundo a investigação, foram utilizados “bots” para favorecer o republicano Donald 

Trump, que derrotou nas eleições ___ democrata Hillary Clinton, e para acentuar a polarização 
na população americana. 

No final de fevereiro, o Twitter publicou novas regras que buscam limitar a influência dos 
“bots” no funcionamento da rede social. 

 
(Fonte: https://exame.abril.com.br/tecnologia - 08/3/2018 - adaptação) 

 

 

QUESTÃO 01 – Relativamente ao uso da crase em situações textuais, avalie as afirmações que 

seguem: 
 

I. Na linha 14, as lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, por às, à, às. 
II. Na linha 17, devido à regência do vocábulo sobretudo, a lacuna pode ser preenchida por a ou por 

à. 
III. Na linha 27, atendendo exigência de regência do verbo derrotar, a lacuna deve ser preenchida, 

obrigatoriamente, por a, preposição. 
 

Quais estão INCORRETAS? 

 
A) Apenas I. 

B) Apenas II. 
C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 
E) Apenas II e III. 

https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/fake-news
https://exame.abril.com.br/tecnologia%20-%2008/3/2018
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QUESTÃO 02 – Avalie as seguintes afirmações 

a respeito do primeiro período do texto: 
 

I. Caso ‘internautas’ e ‘programas’ (l. 02) 
fossem passados para o singular, outros 

cinco vocábulos deveriam sofrer alteração 

para fins de concordância. 
II. ‘segundo’ (l. 03) introduz na frase a ideia 

de ordem, visto tratar-se de um numeral. 
III. As expressões ‘mais...que’ (l. 01 e 02) 

expressam ideia de autoridade entre as 
ações que relacionam. 

 
Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 

C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 

 

 
QUESTÃO 03 – Sobre o uso de pronomes no 

texto, avalie as afirmações que seguem, 

assinalando V, se verdadeiro, ou F, se falso. 
 

(  ) A inserção de advérbio de negação 
imediatamente após o vocábulo                        

‘muitos’ (l. 15) implicaria o deslocamento 
do pronome ‘se’ para imediatamente após 

a forma verbal ‘preocupem’ (l. 15). 
(  ) O pronome possessivo ‘seu’ (l. 18) informa 

ao leitor que o ‘estudo’ (l. 18) é o possuidor 

do ‘caráter de novidade’ (l. 19). 
(  ) ‘os quais’ substituiria adequada e 

corretamente a primeira ocorrência de 
‘que’ na linha 16 e a ocorrência da linha 21. 

(  ) Se a expressão ‘__ democrata Hillary 
Clinton’ (l. 27) fosse substituída pelo 

pronome oblíquo ‘a’, a frase assumiria a 
seguinte forma: ‘...que derrotou-a nas 

eleições...’. 

 
A ordem correta de preenchimento dos 

parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – V – V – V. 
B) F – F – V – V. 

C) V – V – F – F. 
D) V – F – V – F. 

E) F – F – F – F. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

QUESTÃO 04 – Analise as seguintes 

afirmações acerca de ‘Embora’ (l. 15): 
 

I. Ainda que substituiria adequada e 
corretamente, sem causar incorreção à 

frase. 

II. Porquanto poderia ser utilizado em lugar de 
Embora, mantendo-se a mesma relação de 

sentido no período. 
III. A oração iniciada por ‘Embora’ exprime um 

fato que não se realizou ou, com toda a 
certeza, não se realizará. 

 
Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 
D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 
QUESTÃO 05 – Sobre o uso de sinais de 

pontuação no texto, afirma-se que: 

 
I. “fake news” (l. 01) e “bots” (l. 15) são 

grafadas entre aspas por tratarem-se de 
palavras estrangeiras. 

II. MIT (l. 10) poderia ser colocado entre 
parênteses, suprimindo-se o travessão. 

III. A primeira vírgula da linha 26 e as vírgulas 
das linhas 11 e 29 justificam-se pela 

mesma regra. 

IV. A vírgula da linha 27 separa uma oração 
coordenada aditiva. 

 
Quais estão corretas? 

 
A) Apenas I e II. 

B) Apenas II e III. 
C) Apenas III e IV. 

D) Apenas I, II e III. 

E) Apenas II, III e IV. 
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QUESTÃO 06 – Avalie as afirmações acerca do 

vocábulo ‘tuítam’ (l. 22):  
 

I. Não se constitui em vocábulo da Língua 
Portuguesa, deveria, pois, ser colocado 

entre aspas. 

II. É acentuado em virtude da regra que 
determina o acento do i e do u tônicos em 

hiato com vogal, formando sílaba sozinhos, 
com ou sem s. 

III. É vocábulo da Língua Portuguesa, podendo 
ser substituído adequadamente por teclar. 

 
Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 

C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 

 

 
QUESTÃO 07 – Avalie as seguintes propostas 

de substituição de vocábulos do texto: 

 
I. A substituição do verbo ‘requerer’ (l. 11) 

por ‘demandar’ não implicaria alteração na 
estrutura do período. 

II. ‘que tem relação com o’ substituiria correta 
e adequadamente ‘relacionadas ao’ (l. 13). 

III. A troca de ‘se preocupem’ (l. 15) por ‘tem 
se preocupado’ não feriria as regras de 

concordância verbal. 

 
Quais estão corretas? 

 
A) Apenas I. 

B) Apenas II. 
C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 
E) Apenas II e III. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

QUESTÃO 08 – Considere as seguintes 

hipóteses de inserção de vocábulos no texto: 
 

I. A inserção da expressão ‘bastantes’ 
imediatamente antes de ‘dados’ (l. 07) não 

provocaria incorreção gramatical ao 

período. 
II. Desconsiderando-se a adequação de sinais 

de pontuação, a inserção de ‘que deve 
estar sempre bastante alerta’ 

imediatamente após a expressão ‘ação 
humana (l. 17)’ manteria a correção 

gramatical do período. 
III. A inserção de ‘grande número de’ 

imediatamente antes de ‘novas regras’      

(l. 29) abriria a possibilidade de flexionar o 
verbo ‘buscar’ no singular. 

 
Quais estão corretas? 

 
A) Apenas I. 

B) Apenas II. 
C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 
QUESTÃO 09 – Avalie as afirmações que 

seguem relativamente a determinadas 
passagens do texto: 

 
I. A frase ‘que realizam operações de internet 

sozinhos’ (l. 16) instaura um pressuposto: 

o que de todos os programas informáticos 
realizam operações de internet sozinhos.  

II. Na linha 18, a forma verbal ‘poderia’ 
estabelece ideia de obrigatoriedade pelo 

fato de a propensão na difusão de 
informações falsas se dar em relação aos 

itens listados na linha 19. 
III. Na linha 29, o adjetivo ‘novas’ instaura um 

pressuposto: o de que, além das novas 

regras publicadas, há outras que buscam 
limitar a influência dos “bots” no 

funcionamento da rede social, além das 
publicadas no final de fevereiro. 

 
Quais estão corretas? 

 
A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 
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QUESTÃO 10 – A partir da frase: ‘As 

informações enganosas são em média 
difundidas mais rapidamente e mais 

amplamente que as verdadeiras’, retirada do 
texto, pode-se afirmar que: 

 

I. As informações verdadeiras são mais 
relevantes. 

II. Informações enganosas dissipam-se 
igualitariamente se comparadas às 

verdadeiras. 
III. Informações enganosas são mais rápidas; 

já as verídicas, mais amplas. 
 

Quais estão em DESACORDO com o fragmento 

original?  
 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 
D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO 

 
QUESTÃO 11 – Supondo que a sentença 

aberta: qualquer deputado estadual é 
advogado é verdadeira, deduzimos que 

também é verdadeira a sentença: 

 
A) Algum deputado estadual não é advogado. 

B) Nenhum deputado estadual é advogado. 
C) Algum deputado estadual é advogado. 

D) Todos os deputados estaduais não são 
advogados. 

E) Nem todos os deputados estaduais são 
advogados. 

 

 
QUESTÃO 12 – A alternativa que apresenta 

um domínio em que a sentença: Se algum 
número é maior que oito e pelo menos um 

número é par então existe um número 
maior que oito e par, tem valor-lógico falso 

é: 
 

A) {9,11,13,15,17} 

B) {9,11,13,4,6,2} 
C) {9,10,11,12,13,14} 

D) {8,6,4,3,5,7} 
E) {10,21,33,35,37} 

 

 

QUESTÃO 13 – Considere o conjunto universo  
𝑆 = {𝑥 ∈ ℕ, 𝑥 ≤ 16} em que escolhemos os 

seguintes subconjuntos: 

 
𝐴 = {2,3,4,5,6} 
𝐵 = {1,3,5,7,9} 
𝐶 = {3,4,5,6,7} 

 

O conjunto resultante de 𝐴 − (𝐵 ∩ 𝐶) é: 

 
A) {2,4,6} 
B) {3,5,7} 
C) {2,4,6,7} 
D) {7} 
E) { } 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

QUESTÃO 14 – Um clube recreativo tem 3.600 

associados. Todos praticam pelo menos um 
esporte nas dependências do clube. Sabe-se 

que 510 associados praticam natação e 
atletismo. Entretanto, 25% dos sócios praticam 

atletismo e judô, esse mesmo número de 

associados que praticam essas modalidades é a 
metade dos que praticam natação e judô. Além 

disso, 560 associados só praticam judô e 9% 
dos associados praticam essas 3 modalidades 

de esporte. O número de associados que 
pratica exatamente duas modalidades de 

esporte é: 
 

A) 576. 

B) 1.476. 
C) 2.238. 

D) 2.886. 
E) 3.210. 

 
 

QUESTÃO 15 – Considere os conetivos lógicos 

representados por: conjunção (), disjunção 

(), negação () e condicional () e as 

fórmulas proposicionais abaixo. Sendo P, Q e R 
proposições simples.  

 

A:  (PQ) RPR 

B:  (PQ)  ( P Q)  

 
De acordo com a interpretação das fórmulas 

proposicionais acima e suas tabelas-verdade: 
 

A) Ambas têm 8 linhas e são tautologias. 

B) A tem 8 linhas e B tem 4 linhas e ambas são 

tautologias. 
C) Ambas têm 8 linhas e são contingências. 

D) A tem 8 linhas e é uma tautologia, B tem 4 
linhas e é uma contingência. 

E) A tem 8 linhas e é uma contingência, B tem 
4 linhas e é uma tautologia. 

 

 

QUESTÃO 16 – A negação da sentença: Paulo 

não protocolou o projeto de lei até o meio-

dia ou Paulo está presente na sessão 
ordinária é: 
 

A) Paulo protocolou o projeto de lei até o meio-

dia ou Paulo não está presente na sessão 
ordinária. 

B) Paulo protocolou o projeto de lei até o meio-
dia e Paulo não está presente na sessão 

ordinária. 
C) Paulo protocolou o projeto de lei até o meio-

dia e Paulo está presente na sessão 
ordinária. 

D) Paulo não protocolou o projeto de lei até o 

meio-dia e Paulo não está presente na 
sessão ordinária. 

E) Paulo protocolou o projeto de lei até o meio-
dia ou Paulo está presente na sessão 

ordinária. 
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QUESTÃO 17 – Supondo a verdade das 

seguintes proposições: 
 

Se Antônio é parlamentar então ele tem 
gabinete. Antônio tem carro ou ele é professor. 

Se Antônio é professor, então ele expressa-se 

com clareza. Antônio não tem gabinete. Se 
Antônio tem carro, então ele é parlamentar. 

 
Deduzimos a verdade da alternativa: 

 
A) Antônio é parlamentar. 

B) Antônio não tem carro. 
C) Antônio expressa-se com clareza. 

D) Antônio é professor. 

E) Antônio tem gabinete. 

 

 
QUESTÃO 18 – Uma progressão aritmética e 

uma progressão geométrica têm ambas o 
primeiro termo igual a 20. Além disso, seus 

respectivos terceiro termos são estritamente 
positivos e coincidem. Assim como o segundo 

termo da progressão aritmética excede o 

segundo termo da progressão geométrica em 
10. Portanto, o terceiro termo das progressões 

é: 
 

A) 100.  
B) 80. 

C) 50. 
D) 40. 

E) 30. 

 

 

QUESTÃO 19 – Sabendo que o estado possui 
55 deputados estaduais, sendo 9 do gênero 

feminino e 46 do gênero masculino, de quantas 
maneiras pode-se formar uma comissão de 3 

deputados estaduais com obrigatoriamente um 
representante de cada gênero, para 

representar o estado em uma cerimônia no 

Congresso Nacional?  
 

A) 2.438. 
B) 3.657. 

C) 4.372. 
D) 10.971. 

E) 21.946. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

QUESTÃO 20 – Um deputado contou o número 

de emendas apresentadas durante o primeiro 
ano legislativo de seu mandato. Observou que, 

se tivesse proposto a diferença entre quíntuplo 
de emendas e dezoito, teria o mesmo que o 

dobro de emendas acrescido de oitenta e dois. 

O número de emendas apresentadas por esse 
deputado é: 

 
A) 8. 

B) 32. 
C) 50. 

D) 60. 
E) 100. 
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NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E 
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 

 

QUESTÃO 21 – No que diz respeito aos 
princípios fundamentais da Constituição da 

República Federativa do Brasil, analise as 
seguintes afirmações: 

 
I. A valorização do trabalho e da livre 

iniciativa é considerada expressamente um 
dos objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil. 

II. O pluralismo político e a soberania são 
considerados fundamentos da República 

Federativa do Brasil. 
III. É considerado princípio expresso das 

relações internacionais da República 
Federativa do Brasil a intervenção para fins 

humanitários e manutenção da paz.  
 

Quais estão corretas? 

 
A) Apenas I. 

B) Apenas II. 
C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 22 – No que tange aos direitos 

políticos consagrados na Constituição da 
República Federativa do Brasil, analise as 

seguintes afirmações: 
 

I. São inelegíveis, no território de jurisdição 
do titular, o cônjuge e os parentes 

consanguíneos ou afins, até o segundo grau 
ou por adoção, do Presidente da República, 

de Governador de Estado ou Território, do 

Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os 
haja substituído dentro dos seis meses 

anteriores ao pleito, salvo se já titular de 
mandato eletivo e candidato à reeleição. 

II. É condição de elegibilidade, dentre outras, 
a idade mínima de trinta anos para o cargo 

de Deputado Estadual. 
III. Para concorrerem a outros cargos, os 

Deputados Federais, Senadores, Deputados 

Estaduais e Vereadores devem renunciar 
aos respectivos mandatos até seis meses 

antes do pleito. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 

 

QUESTÃO 23 – Considerando a distribuição 
constitucional de competências legislativas, 

assinale a alternativa correta. 

 
A) A competência privativa da União limitar-se-

á a estabelecer normas gerais que não 
excluem a competência supletiva dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
B) A superveniência de lei federal sobre normas 

gerais, em matéria de competência 
concorrente, suspende a validade da lei 

estadual, apenas naquilo que lhe for 

contrário. 
C) Inexistindo lei federal sobre normas gerais, 

em matéria de competência concorrente, os 
Estados exercerão a competência legislativa 

plena, para atender a suas peculiaridades. 
D) No âmbito da competência concorrente, a 

competência da União para legislar sobre 
normas gerais exclui a competência 

suplementar dos Estados. 

E) A superveniência de lei estadual sobre 
normas específicas, em matéria de 

competência privativa da União, suspende a 
validade da lei federal naquilo que lhe for 

contrário. 

 

 
QUESTÃO 24 – No que diz respeito às 

disposições da Constituição da República 

Federativa do Brasil em relação à Assembleia 
Legislativa dos Estados e aos Deputados 

Estaduais, analise as seguintes afirmações: 
 

I. Os Deputados Estaduais são invioláveis, 
civil e penalmente, por quaisquer de suas 

opiniões, palavras e votos. 
II. Os Deputados Estaduais, desde a expedição 

do diploma, serão submetidos a julgamento 

criminal perante o Superior Tribunal de 
Justiça. 

III. O número de Deputados à Assembleia 
Legislativa corresponderá ao triplo da 

representação do Estado na Câmara dos 
Deputados e, atingido o número de trinta e 

seis, será acrescido de tantos quantos 
forem os Deputados Federais acima de 

doze. 

 
Quais estão corretas? 

 
A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 
C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
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QUESTÃO 25 – No que diz respeito ao regime 
jurídico das medidas provisórias previsto na 

Constituição da República Federativa do Brasil, 

assinale a alternativa correta. 
 

A) As medidas provisórias terão sua votação 
iniciada no Senado Federal. 

B) Prorrogar-se-á uma única vez por igual 
período a vigência de medida provisória que, 

no prazo de cento e vinte dias, contado de 
sua edição, não tiver a sua votação encerrada 

nas duas Casas do Congresso Nacional. 

C) É vedada a edição de medida provisória sobre 
matéria relativa a cidadania, direitos políticos 

e direito eleitoral, salvo partidos políticos.  
D) É vedada a edição de medida provisória sobre 

matéria reservada à lei complementar. 
E) É vedada a reedição, na mesma legislatura, 

de medida provisória que tenha sido rejeitada 
ou que tenha perdido sua eficácia por decurso 

de prazo. 

 

 

QUESTÃO 26 – No âmbito do processo 
legislativo federal, o Congresso Nacional e suas 

Casas terão comissões permanentes e 
temporárias, constituídas na forma e com as 

atribuições previstas no respectivo regimento ou 
no ato de que resultar sua criação. Sobre tais 

comissões, assinale a alternativa correta. 

 
A) Não cabe às comissões convocar Ministros de 

Estado para prestar informações sobre 
assuntos inerentes a suas atribuições. 

B) Às comissões cabe discutir e votar projeto 
que exija a competência do Plenário na forma 

do regimento.  
C) As comissões parlamentares de inquérito 

terão poderes de investigação próprios das 

autoridades judiciais, além de outros 
previstos nos regimentos das respectivas 

Casas. 
D) As comissões parlamentares temporárias 

serão formadas, tanto quanto possível, pelos 
parlamentares do partido que promoveu a 

sua constituição, dispensada a representação 
proporcional. 

E) As comissões parlamentares de inquérito 

serão criadas pela respectiva Casa e sua 
duração se dará pelo prazo necessário à 

apuração de fato determinado caracterizado, 
ou não, como infração penal. 

 
 

 
 

 

 
 

QUESTÃO 27 – Nos termos da Lei 
Complementar Estadual nº 10.098/1994, que 

dispõe sobre o Estatuto e Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos Civis do Estado do Rio 
Grande do Sul, o servidor será punido com pena 

de demissão, dentre outras, nas hipóteses de: 
 

A) Improbidade administrativa e abandono do 
cargo em decorrência de mais de dez faltas 

consecutivas. 
B) Se recusar a ser submetido à inspeção 

médica determinada pela autoridade 

competente. 
C) Atestar falsamente a prestação de serviço, 

bem como propuser, permitir, ou receber a 
retribuição correspondente a trabalho não 

realizado. 
D) Utilizar pessoal ou recursos materiais da 

repartição em atividades particulares ou 
políticas.  

E) Deixar de atender notificação para prestar 

depoimento em processo disciplinar. 

 

 
QUESTÃO 28 – Nos termos da Lei 

Complementar Estadual nº 10.098/1994, que 
dispõe sobre o Estatuto e Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos Civis do Estado do Rio 
Grande do Sul, são formas de vacância do cargo 

público: 

 
A) Demissão e reversão. 

B) Suspensão e demissão. 
C) Readaptação e reintegração. 

D) Recondução e readaptação. 
E) Exoneração e reintegração. 
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QUESTÃO 29 – Nos termos da Lei                        
nº 14.688/2015, que institui o Plano de Cargos, 

Carreiras e Vencimentos e reorganiza o quadro 

de pessoal efetivo da Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Sul e dá outras 

providências, a progressão na carreira, além de 
disciplinada por Resolução da Mesa, deverá 

observar, dentre outros, aos seguintes critérios: 
 

I. Tempo de serviço entre as classes de, no 
mínimo, dois anos. 

II. Participação em Grupo de Estudo, 

Sindicância, Força Tarefa instituídas em 
portaria específica, se designado. 

III. Realização de avaliação periódica de 
desempenho a cada 12 meses para aferir o 

desempenho no exercício das atribuições do 
servidor. 

 
Quais estão corretos? 

 

A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 
QUESTÃO 30 – De acordo como o Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa do Estado do 

Rio grande do Sul – Resolução nº 2.288/1991, 
no primeiro ano da legislatura, os Deputados 

reunir-se-ão em sessão preparatória no dia 30 
de janeiro e a direção dos trabalhos caberá 

primeiro: 
 

A) Ao Deputado mais idoso dos presentes. 
B) Ao Deputado que exerceu a função de Vice-

Presidente no período anterior. 

C) Ao Governador do Estado do Rio Grande do 
Sul. 

D) Ao Presidente da Assembleia do período 
anterior, mesmo não reeleito Deputado. 

E) Ao Presidente da Assembleia do período 
anterior, se reeleito Deputado. 
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NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

QUESTÃO 31 – [...] só se pode, portanto, falar 

em Direito Administrativo, no pressuposto de 
que existam princípios que lhe são peculiares e 

que guardem entre si uma relação lógica de 
coerência e unidade (BANDEIRA DE MELLO, 

2016). Tendo por base essa ideia, NÃO integra 
o regime jurídico-administrativo: 
 

A) A supremacia do interesse público. 

B) A indisponibilidade do interesse público. 
C) A proteção da propriedade privada. 

D) O controle dos atos administrativos pelo 
Poder Judiciário. 

E) O princípio implícito da autotutela. 
 

 

QUESTÃO 32 – Na execução do interesse 

público, é INCORRETO afirmar que a 
administração pública deve observar que: 
 

A) O princípio da eficiência, introduzido pela 

Emenda Constitucional nº 19/1998, decorreu 
da adoção da teoria da administração pública 

gerencial. 
B) O Direito Administrativo está em constante 

evolução, havendo a utilização de 
instrumentos típicos do Direito Privado para 

maior eficácia da atividade administrativa, 
tais como as avaliações por desempenho e 

os prêmios por produtividade. 

C) A administração pública, no exercício da 
atividade administrativa, deve observar a 

gestão democrática e a participação popular. 
D) A administração pública, no exercício da 

atividade administrativa, deve atuar de 
modo transversal e integrado para a 

efetividade jurídica. 
E) O princípio da finalidade pública demanda 

que o administrador siga, rigorosamente, 

seu plano de governo. 
 

 

QUESTÃO 33 – A respeito do tema “licitações”, 
é correto afirmar que: 
 

A) A concorrência é a modalidade de licitação 

entre quaisquer interessados que, na fase 
inicial de habilitação preliminar, comprovem 

possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital para execução de seu 

objeto. 
B) A concorrência é o tipo de seleção da melhor 

proposta considerado o valor dos bens ou 

serviços de natureza comum. 
C) A tomada de preços é a modalidade de 

licitação entre quaisquer interessados que 
atenderem a todas as condições exigidas até 

o momento do recebimento das propostas. 
D) Na concorrência, um dos critérios de 

julgamento é o menor lance. 
E) O pregão eletrônico, por estar previsto em 

lei esparsa, não pode ser considerado nem 

tipo, nem modalidade de licitação. 

QUESTÃO 34 – É INCORRETO afirmar que 

decorre do princípio da impessoalidade: 
 

A) A finalidade pública. 
B) A investidura em cargo público por prévia 

aprovação em concurso público de provas ou 

de provas e títulos, de acordo com a 
natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, na forma prevista em lei. 
C) A contratação de obras, serviços, compras e 

alienações por meio de processo licitatório. 
D) A publicidade dos atos, programas, obras, 

serviços e campanhas dos órgãos públicos 
com caráter educativo, informativo ou de 

orientação social, dela não podendo constar 

nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de 

autoridades ou servidores públicos. 
E) A proibição de acumular estendida aos 

empregos e às funções, abrangendo as 
autarquias, as fundações, as empresas 

públicas, as sociedades de economia mista, 
suas subsidiárias, e sociedades controladas, 

direta ou indiretamente, pelo poder público. 
 

 

QUESTÃO 35 – Quanto à responsabilidade 
fiscal, é INCORRETO afirmar que: 
 

A) Constitui renúncia de receita a concessão ou 

ampliação de incentivo ou benefício de 
natureza tributária sem a estimativa do 

impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva iniciar sua vigência e 

nos dois seguintes. 

B) A criação, expansão ou aperfeiçoamento de 
ação governamental que acarrete aumento 

da despesa será acompanhada, entre outros 
documentos, da declaração do ordenador da 

despesa de que o aumento tem adequação 
orçamentária e financeira com a lei 

orçamentária anual e compatibilidade com o 
plano plurianual e com a lei de diretrizes 

orçamentárias. 

C) As hipóteses de renúncia de receita estão 
previstas exaustivamente na lei, 

correspondendo à anistia, à remissão e ao 
subsídio. 

D) Considera-se adequada com a lei 
orçamentária anual a despesa objeto de 

dotação específica e suficiente, ou que esteja 
abrangida por crédito genérico, de forma 

que somadas todas as despesas da mesma 

espécie, realizadas e a realizar, previstas no 
programa de trabalho, não sejam 

ultrapassados os limites estabelecidos para 
o exercício. 

E) É compatível com o plano plurianual e a lei 
de diretrizes orçamentárias a despesa que 

esteja conforme com as diretrizes, objetivos, 
prioridades e metas previstos nesses 

instrumentos e não infrinja qualquer de suas 

disposições. 
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QUESTÃO 36 – Em relação à disciplina dos 

servidores públicos, é correto afirmar que: 
 

A) O excesso de prazo para conclusão do 
processo administrativo disciplinar não 

conduz à sua nulidade automática, devendo, 

para tanto, ser demonstrado o prejuízo para 
a defesa. 

B) O candidato pode ser eliminado de concurso 
público, na fase de investigação social, em 

virtude da existência de termo 
circunstanciado, inquérito policial ou ação 

penal sem trânsito em julgado ou extinta 
pela prescrição da pretensão punitiva. 

C) Os editais de concurso público sempre 

podem estabelecer restrições às pessoas 
com tatuagem no corpo. 

D) Em razão da natureza do cargo, função ou 
emprego público que irá ocupar, o candidato 

poderá ser eliminado de concurso público, na 
fase de investigação social, em virtude da 

existência de registro em órgãos de proteção 
ao crédito. 

E) O candidato poderá ratificar por ocasião da 

posse no cargo, emprego ou função pública 
as informações relevantes omitidas na fase 

de investigação social do concurso público. 

 

 
QUESTÃO 37 – Considerando o entendimento 

da clássica e majoritária doutrina 
administrativista, quanto às espécies de atos 

administrativos, é INCORRETO afirmar que: 
 

A) A instrução normativa pode ser classificada 
como ato administrativo negocial. 

B) O alvará é ato administrativo que formaliza 
o consentimento da administração pública 

para o exercício de atividades pelos 
particulares. 

C) O parecer é considerado ato administrativo 
que exterioriza manifestação técnica de 

caráter opinativo, salvo previsão legal em 

contrário.   
D) O regimento interno é ato administrativo 

normativo. 
E) As certidões podem ser classificadas como 

atos administrativos enunciativos. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

QUESTÃO 38 – A fim de dar celeridade e 

eficiência ao processo de aquisição de bens e 
serviços comuns, foi editada a Lei Federal             

nº 10.520 que trata do pregão. Assinale a 
alternativa INCORRETA em relação a esse 

instrumento licitatório. 

 
A) No curso da sessão, o autor da oferta de 

valor mais baixo e os das ofertas com preços 
até 10% superiores àquela poderão fazer 

novos lances verbais e sucessivos, até a 
proclamação do vencedor. 

B) Em razão da natureza desse certame, é 
possível exigir garantia da proposta como 

contrapartida à celeridade do processo. 

C) Encerrada a etapa competitiva e ordenadas 
as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura 

do invólucro contendo os documentos de 
habilitação do licitante que apresentou a 

melhor proposta, para verificação do 
atendimento das condições fixadas no edital. 

D) Declarado o vencedor, qualquer licitante 
poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, 

quando lhe será concedido o prazo de três 
dias para apresentação das razões do 

recurso, ficando os demais licitantes desde 
logo intimados para apresentar 

contrarrazões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 

E) Na fase preparatória do pregão, a autoridade 

competente justificará a necessidade de 
contratação e definirá o objeto do certame, 

as exigências de habilitação, os critérios de 
aceitação das propostas, as sanções por 

inadimplemento e as cláusulas do contrato, 
inclusive com fixação dos prazos para 

fornecimento. 
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QUESTÃO 39 – Assinale a alternativa correta 

em relação ao tema da improbidade 
administrativa. 
 

A) Não se caracteriza como improbidade 
administrativa o ato de servidor público de 

receber, para si ou para outrem, dinheiro, 

bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra 
vantagem econômica, direta ou indireta, a 

título de comissão, percentagem, 
gratificação ou presente de quem tenha 

interesse, direto ou indireto, que possa ser 
atingido ou amparado por ação ou omissão 

decorrente das atribuições do agente 
público. 

B) Os atos de improbidade administrativa que 

causem enriquecimento ilícito, pela sua 
natureza, são imputados apenas os 

servidores públicos detentores de cargos de 
provimento efetivo que utilizarem de 

quaisquer poderes da União, Estados ou 
Municípios. 

C) São considerados atos de improbidade 
aqueles praticados por qualquer agente 

público, servidor ou não, contra a 

administração direta, indireta ou fundacional 
de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, 
de Território, de empresa incorporada ao 

patrimônio público ou de entidade para cuja 
criação ou custeio o erário haja concorrido 

ou concorra com mais de cinquenta por 
cento do patrimônio ou da receita anual. 

D) Não constitui ato de improbidade retardar 

ato de ofício, se praticado em benefício 
próprio. 

E) A declaração de bens prevista na Lei de 
Improbidade Administrativa atinge os 

servidores públicos, excluídos os 
empregados celetistas, limitando-se aos 

imóveis localizados no estado-membro da 
federação onde o servidor for nomeado. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

QUESTÃO 40 – Tendo por base a Lei Federal     

nº 9.784/1999, que trata do processo 
administrativo no âmbito da administração 

pública federal, aplicada subsidiariamente no 
nível estadual nos casos de ausência de 

regulamentação especifica, é INCORRETO 

afirmar que: 
 

A) Inexistindo competência legal específica, o 
processo administrativo deverá ser iniciado 

perante a autoridade de menor grau 
hierárquico para decidir. 

B) A exigência de numeração sequencial dos 
processos administrativos visa a garantir a 

segurança jurídica da administração pública 

e dos administrados. 
C) Podem ser objeto de delegação a edição de 

atos de caráter normativo e a decisão de 
recursos administrativos. 

D) O direito da administração de anular os atos 
administrativos de que decorram efeitos 

favoráveis para os destinatários decai em 
cinco anos, contados da data em que foram 

praticados, salvo comprovada má-fé. No 

caso de efeitos patrimoniais contínuos, o 
prazo de decadência contar-se-á da 

percepção do primeiro pagamento. 
E) Salvo motivo de força maior devidamente 

comprovado, os prazos administrativos 
processuais não se suspendem. 
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462_NS_CE_02_3/4/201814:47:48 

Execução: Fundatec   
ANALISTA LEGISLATIVO – ADMINISTRADOR 

QUESTÃO 41 – Um certo projeto de 
investimento de longo prazo requer um aporte 

de R$ 100.000,00 no período inicial e terá os 

seguintes fluxos de caixa: R$ 10.000,00 após 
um ano; R$ 20.000,00 após 2 anos; 

R$ 40.000,00 após 3 anos e R$ 20.000,00 após 
4 anos, quando o projeto será finalizado, sem 

nenhum valor residual. O Valor Presente 
Líquido (VPL) do projeto, considerando uma 

taxa de retorno requerido de 5% ao ano, é: 
 

A) R$ 78.670,00. 

B) – R$ 21.330,00. 
C) R$ 21.330,00. 

D) R$ 4.380,00. 
E) – R$ 4.380,00. 

 

 

QUESTÃO 42 – A seguir, são apresentados 
alguns dados oriundos dos registros contábeis 

de uma companhia no final do exercício de 

2017: 
 

Índice Dívida/Capital Próprio (D/E): 3,0; 
Custo do capital próprio: 20% ao ano; 

Custo bruto do endividamento: 10% ao ano; 
Alíquota do Imposto de Renda: 40%. 

 
Considerando exclusivamente as informações 

acima, o Custo Médio Ponderado de Capital 

(CMPC) da companhia, em percentual, é: 
 

A) 8%. 
B) 9,5%. 

C) 10,7%. 
D) 12%. 

E) 15%. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

QUESTÃO 43 – Em uma sociedade anônima, a 
análise da viabilidade econômico-financeira de 

dois projetos de investimento, mutuamente 

excludentes, de mesma duração, resultou em 
um conjunto de indicadores, apresentados 

conforme a seguir: 
 

 Projeto A Projeto B 

VPL (Valor Presente 

Líquido) 

R$ 

15.000 

R$ 

20.000 

TIR (Taxa Interna de 

Retorno) 

18% 15% 

Payback 3 anos 2 anos 

 
Considerando-se que um dos objetivos da 

administração financeira nesse tipo de 
sociedade é maximizar o valor investido pelos 

proprietários do capital, assinale a alternativa 

correta. 
 

A) O projeto A deve ser realizado, pois possui a 
melhor TIR. 

B) O projeto B deve ser realizado, pois possui a 
melhor TIR. 

C) O projeto B deve ser realizado, pois possui o 
melhor período de payback. 

D) O projeto A deve ser realizado, pois possui o 

maior VPL. 
E) O projeto B deve ser realizado, pois possui o 

maior VPL. 

 

 
QUESTÃO 44 – Para auxiliar na decisão de 

investimento em determinado projeto, uma 
empresa contratou uma consultoria. Quando a 

decisão for tomada, o contrato com a empresa 

de consultoria será encerrado. Ao elaborar o 
fluxo de caixa do projeto de acordo com as 

técnicas de orçamento de capital vigentes na 
literatura de finanças, em relação ao custo da 

consultoria, sua decisão é: 
 

A) Incluir na análise do fluxo de caixa, porque 
é um custo de oportunidade. 

B) Incluir na análise do fluxo de caixa, porque 

é um custo irrecuperável. 
C) Não incluir na análise do fluxo de caixa, 

porque é um custo irrecuperável. 
D) Não incluir na análise do fluxo de caixa, 

porque é uma variação no capital de giro 
líquido. 

E) Não incluir na análise do fluxo de caixa, 
porque é um valor residual. 

 

 
 

 
 

 



462_NS_CE_02_3/4/201814:47:48 

Execução: Fundatec   
ANALISTA LEGISLATIVO – ADMINISTRADOR 

QUESTÃO 45 – A BahPetro, Empresa Gaúcha 
de Exploração Petrolífera, está preocupada com 

seu equilíbrio econômico financeiro e pensa em 

fazer uma análise do seu custo de capital. O 
custo de capital de terceiros antes dos impostos 

é de 12% a.a. e a alíquota do imposto de renda 
é de 40%. As ações da BahPetro possuem um 

Beta de 1,50. A taxa SELIC está rendendo 7% 
a.a. e o retorno esperado para o IBOVESPA é 

de 17% a.a. O custo do capital próprio da 
BahPetro é de: 

 

A) 7,2% a.a. 
B) 15% a.a. 

C) 19% a.a. 
D) 22% a.a. 

E) 24% a.a. 

 

 
QUESTÃO 46 – Suponha que as expectativas 

dos investidores com relação à St. Peter 

Continent Corporation sejam de um pagamento 
de dividendos no montante de $10,00 por ação 

no próximo ano, crescendo 2% ao ano 
indefinidamente. O retorno exigido sobre o 

capital próprio é de 12% ao ano. Considere que 
uma nova notícia mudou as expectativas em 

relação ao risco da empresa, alterando o custo 
do capital próprio para 10% ao ano. Em um 

mercado eficiente, o que ocorreu com o preço 

da ação da St Peter Continent Corporation no 
momento em que a nova informação foi 

divulgada? 
 

A) Caiu 25%. 
B) Caiu 1,00%. 

C) Não se alterou. 
D) Subiu 1,00%. 

E) Subiu 25%. 
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QUESTÃO 47 – A Lei Complementar                   
nº 101/2000 estabelece os limites para gasto 

com pessoal como percentuais da receita 

corrente líquida em cada ente da Federação. 
Sobre esses limites, assinale a alternativa 

INCORRETA. 
 

A) Na verificação do atendimento dos limites 
percentuais, não são computadas as 

despesas relativas a cargos, funções ou 
empregos militares. 

B) Na verificação do atendimento dos limites 

percentuais, não são computadas as 
despesas de indenização por demissão de 

servidores ou empregados. 
C) Na verificação do atendimento dos limites 

percentuais, não são computadas as 
despesas relativas a incentivos à demissão 

voluntária. 
D) Na verificação do atendimento dos limites 

percentuais, não são computadas as 

despesas com inativos custeadas por 
recursos provenientes da arrecadação de 

contribuições dos segurados. 
E) Na verificação do atendimento dos limites 

percentuais, não são computadas as 
despesas decorrentes de decisão judicial e 

da competência de período anterior ao da 
apuração. 

 

 
QUESTÃO 48 – A Constituição Federal de 1988 

estabelece diretrizes, permissões e vedações 
ao orçamento público. São vedações 

constitucionais, EXCETO: 
 

A) O início de programas ou projetos não 
incluídos na lei orçamentária anual. 

B) A realização de despesas ou a assunção de 

obrigações diretas que excedam os créditos 
orçamentários ou adicionais. 

C) A realização de operações de créditos que 
excedam o montante das despesas de 

capital, ressalvadas as autorizadas mediante 
créditos suplementares ou especiais com 

finalidade precisa, aprovados pelo Poder 
Legislativo por maioria absoluta. 

D) A abertura de crédito suplementar ou 

especial sem prévia autorização legislativa e 
sem indicação dos recursos 

correspondentes. 
E) A transposição, o remanejamento ou a 

transferência de recursos de uma categoria 
de programação para outra, no âmbito das 

atividades de ciência, tecnologia e inovação, 
com o objetivo de viabilizar os resultados de 

projetos restritos a essas funções. 

 
 

 

QUESTÃO 49 – O princípio orçamentário que 
orienta ser preferível que a execução das ações 

ocorra no ambiente mais próximo de seus 

beneficiários é o princípio da: 
 

A) Descentralização. 
B) Responsabilização. 

C) Universalidade. 
D) Exclusividade. 

E) Uniformidade. 

 

 

QUESTÃO 50 – A Lei Federal nº 4.320/1964 
determina que as despesas públicas sejam 

classificadas de acordo com categorias 
econômicas. As dotações para manutenção de 

serviços anteriormente criados, inclusive as 
destinadas a atender a obras de conservação e 

adaptação de bens imóveis e as dotações 
destinadas a aquisição de imóveis, ou de bens 

de capital já em utilização, correspondem, 

respectivamente,  
 

A) à Despesa Corrente, Despesa de Custeio e à 
Despesa de Capital e Inversões Financeiras. 

B) à Despesa Corrente, Transferências 
Correntes e à Despesa de Capital e 

Inversões Financeiras. 
C) à Despesa de Capital, Inversões Financeiras 

e à Despesa Corrente e Despesa de Custeio. 

D) à Despesa Corrente, Despesa de Custeio e à 
Despesa de Capital e Investimentos. 

E) à Despesa de Capital, Transferência de 
Capital e à Despesa Corrente e Transferência 

Corrente. 
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ADMINISTRAÇÃO GERAL E 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

QUESTÃO 51 – Relacione a Coluna 1 à          
Coluna 2, associando os nomes dos princípios 

básicos de governança corporativa com suas 
respectivas definições, segundo o IBGC 

(Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa). 

 

Coluna 1 
1. Transparência. 

2. Equidade. 
3. Prestação de Contas (accountability). 

4. Responsabilidade Corporativa. 
 

Coluna 2 
(  ) Zelar pela viabilidade econômico-financeira 

das organizações, reduzir as 

externalidades negativas de seus negócios 
e suas operações e aumentar as positivas, 

levando em consideração os diversos 
capitais (financeiro, manufaturado, 

intelectual, humano, social, ambiental, 
reputacional, etc.). 

(  ) Agentes de governança devem assumir 
integralmente as consequências de seus 

atos e omissões e atuando com diligência e 

responsabilidade no âmbito dos seus 
papéis. 

(  ) Desejo de disponibilizar para as partes 
interessadas as informações que sejam de 

seu interesse e não apenas aquelas 
impostas por disposições de leis ou 

regulamentos. 
(  ) Tratamento justo e isonômico de todos os 

sócios e demais partes interessadas 

(stakeholders), levando em consideração 
seus direitos, deveres, necessidades, 

interesses e expectativas. 
 

A ordem correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é: 

 
A) 1 – 3 – 2 – 4. 

B) 2 – 4 – 3 – 1. 

C) 3 – 4 – 1 – 2. 
D) 4 – 3 – 1 – 2. 

E) 4 – 3 – 2 – 1. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

QUESTÃO 52 – Assinale a alternativa correta 
quanto às orientações com bases nas quais as 

organizações conduzem atividades de 

marketing segundo Kotler (2000). 
 

A) A orientação de produto sustenta que os 
consumidores dão preferência a produtos 

fáceis de encontrar e de baixo custo. 
B) A orientação de produção sustenta que 

consumidores dão preferência a produtos 
que ofereçam qualidade e desempenho 

superiores ou que tenham características 

inovadoras. 
C) A orientação de vendas parte do princípio de 

que consumidores e empresas normalmente 
não compram os produtos da organização 

em quantidade suficiente, por vontade 
própria. 

D) A orientação de marketing societal sustenta 
que a chave para alcançar as metas 

organizacionais está no fato de a empresa 

ser mais efetiva do que a concorrência na 
criação, entrega e comunicação de valor 

para o cliente de seus mercados-alvo 
selecionados. 

E) A orientação de marketing sustenta que a 
tarefa da organização é determinar as 

necessidades, os desejos e os interesses dos 
mercados-alvo e fornecer as satisfações 

desejadas mais eficaz e eficientemente do 

que a concorrência, de uma maneira que 
preserve ou melhore o bem-estar do 

consumidor e da sociedade. 
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QUESTÃO 53 – Segundo Maximiano (2008), a 
Escola Clássica da Administração tinha como 

um dos seus integrantes o engenheiro francês 

Henry Fayol (1841-1925). Segundo os estudos 
realizados por Fayol, analise as seguintes 

assertivas: 
 

I. Um dos deveres dos gerentes é manter a 
unidade de comando. 

II. O objetivo da administração é selecionar 
cientificamente e depois treinar, instruir e 

desenvolver o trabalhador, que antes, no 

passado, escolhia seu próprio trabalho e 
treinava-se o melhor que podia. 

III. Por causa da influência do sistema social 
sobre o desempenho individual, a 

administração deve entender o 
comportamento dos grupos e fortalecer as 

relações com os grupos, em vez de tratar 
os indivíduos como seres isolados. 

IV. O sistema social formado pelos grupos 

determina o resultado do indivíduo, que 
pode ser mais leal ao grupo do que à 

administração. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 

C) Apenas III e IV. 

D) Apenas II, III e IV. 
E) I, II, III e IV. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

QUESTÃO 54 – Relacione a Coluna 1 à     
Coluna 2, associando os fatores de influência da 

liderança com suas definições segundo a Teoria 

das Relações Humanas. 
 

Coluna 1 
1. Supervisão. 

2. Motivação. 
3. Treinamento. 

4. Comprometimento. 
 

Coluna 2 

(  ) Processo educacional aplicado, de maneira 
sistemática e organizada, sobre a 

qualificação e a capacitação dos 
funcionários e executivos de uma 

organização. 
(  ) Processo interativo em que se consolida a 

responsabilidade isolada ou solidária pelos 
resultados esperados pela organização e 

seus proprietários. 

(  ) Catalisação e orientação dos recursos 
humanos, direta ou indiretamente 

subordinados, em direção às metas e aos 
objetivos estabelecidos pela organização. 

(  ) Processo e consolidação do estímulo e da 
influência no comportamento das pessoas, 

tendo em vista um objetivo específico e 
comum para os profissionais da 

organização. 

 
A ordem correta de preenchimento dos 

parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) 1 – 3 – 2 – 4. 
B) 2 – 4 – 3 – 1. 

C) 3 – 4 – 1 – 2. 
D) 4 – 3 – 1 – 2. 

E) 4 – 3 – 2 – 1. 
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QUESTÃO 55 – Assinale a alternativa 
INCORRETA quanto à contabilidade de custos. 
 

A) A margem de contribuição unitária é o valor 
que cada unidade efetivamente traz à 

empresa de sobra entre sua receita e o custo 
que de fato provocou e que lhe pode ser 

imputado sem erro. 
B) No custeio ABC, um direcionador de custos é 

o fator que determina o custo de uma 
atividade, sendo a verdadeira causa dos 

seus custos. 

C) Se a margem de contribuição unitária é 
pequena, qualquer pequena alteração nos 

custos e despesas variáveis provocará 
grandes alterações nessa mesma margem, o 

que acarretará, por sua vez, grandes 
modificações no ponto de equilíbrio. 

D) No custeio ABC, a atribuição de custos às 
atividades deve ser feita da forma mais 

criteriosa possível, de acordo com a seguinte 

prioridade: alocação direta, rastreamento e 
rateio. 

E) A variação total dos custos indiretos de 
produção, conceituada como a diferença 

entre a receita e a soma de custo de 
despesas variáveis, tem a faculdade de 

tornar bem mais facilmente visível a 
potencialidade de cada produto, mostrando 

como cada um colabora na amortização dos 

gastos fixos e depois para formar o lucro 
propriamente dito. 

 

 

QUESTÃO 56 – O Plano Diretor da Reforma do 
Aparelho do Estado (PDRAE), elaborado pelo 

Ministério da Administração Federal e Reforma 
do Estado (MARE) em novembro de 1995, 

possuía algumas características quanto à sua 
estratégia. Nesse sentido, analise as assertivas 

a seguir: 
 

I. Definição precisa dos objetivos que o 

administrador público deverá atingir em 
sua unidade. 

II. Limitação da autonomia do administrador 
na gestão dos recursos humanos, materiais 

e financeiros que lhe forem colocados à 
disposição para atingimento dos objetivos 

contratados. 

III. Controle ou cobrança a posteriori dos 
resultados. 

IV. Deslocamento da ênfase dos resultados 
(fins) para os procedimentos (meios). 

 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e III. 

C) Apenas I, II e III. 
D) Apenas I, II e IV. 

E) I, II, III e IV. 
 

QUESTÃO 57 – Em relação às diferentes 
estruturas de mercado possíveis em uma 

economia, analise as assertivas abaixo, 

assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) No oligopólio, a característica central é a 
interdependência competitiva, ou seja, as 

decisões de cada empresa afetam de 
maneira significativa o lucro das 

concorrentes. 
(  ) Na concorrência monopolista, há um 

número relativamente elevado de firmas 

com um considerável poder concorrencial, 
porém os segmentos de mercado e 

produtos são diferenciados garantindo um 
pequeno poder sobre o preço dos produtos. 

(  ) No monopólio, a existência de uma única 
firma dominante, significa que o 

monopolista sempre pode aumentar os 
preços indiscriminadamente. 

(  ) Na concorrência perfeita, uma empresa 

não consegue afetar o preço de equilíbrio, 
sendo caracterizada como uma “tomadora 

de preços” (ou price-taker).  
 

A ordem correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é: 

 
A) V – F – F – V. 

B) V – V – F – V. 

C) F – F – V – F. 
D) F – V – F – F. 

E) V – V – V – V. 
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QUESTÃO 58 – Após a concepção do Consenso 
de Washington, ficou claro que a administração 

pública teria que passar por uma profunda 

transformação, tornando-se uma 
administração menos burocrática e mais 

gerencial. O movimento gerencialista pode ser 
entendido a partir de três grandes abordagens. 

Sobre isso, analise as assertivas a seguir: 
 

I. O New Public Management (Nova Gestão 
Pública) é um movimento de orientação 

americano, disseminado em vários países 

por meio do livro de Ted Gaebler e David 
Osborne, “Reinventando o governo”, 

preconizando a adoção de políticas de 
gestão que levam à concretização de um 

“governo empreendedor”. 
II. O New Public Administration (Nova 

Administração Pública) possui orientação 
mais liberal, nos moldes adotados pela 

Inglaterra durante o governo da Primeira 

Ministra Margareth Thatcher, em 1979, foi 
detalhada por Ferlie et al. (1997), que 

apresentaram as ideias, críticas e 
pressupostos teóricos do gerencialismo 

aplicado aos serviços públicos britânicos. 
III. Managerialism é uma vertente de tradição 

inglesa que gerou, na reforma do setor 
público da Inglaterra, três visões diferentes 

das abordagens gerencialistas: o modelo 

gerencial puro, o consumeirism e o public 
servisse orientation. 

IV. O Public Service Orientation tem como uma 
de suas ideias-chave a conjugação entre a 

accountability e o binômio 
justiça/equidade. 

 
Quais estão INCORRETAS? 

 

A) Apenas II. 
B) Apenas I e II. 

C) Apenas I, III e IV. 
D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

QUESTÃO 59 – As definições de governança e 
governabilidade costumam ser confundidas 

pelos servidores e usuários dos serviços 

públicos. Embora não coincidentes, podem ser 
entendidas como complementares sendo 

aplicados em diferentes contextos. Nesse 
sentido, analise as assertivas a seguir: 
 

I. Accountability pode ser entendida como a 
obrigação permanente de prestar contas 

sobre o uso de recursos públicos e os 
resultados alcançados. 

II. Governança, em uma de suas acepções, 
representa o modo como as organizações 

são administradas e controladas e como 
interagem com as partes interessadas. 

III. Accountability refere-se às condições 

substantivas do exercício do poder e 
legitimidade do governo, derivada da 

relação com a sociedade. 
IV. Governança, enquanto estado mínimo, tem 

sua origem no Banco Mundial com menção 
a suas políticas de empréstimos e supõe a 

eficácia dos serviços públicos. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 
D) Apenas I, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 
 

 

QUESTÃO 60 – Posterior à Administração 
Clássica e Científica, a Escola de Relações 

Humanas trouxe novos aportes à teoria geral 
da administração da época a partir de uma 

nova visão. Nesse sentido, assinale a 

alternativa correta. 
 

A) A performance dos trabalhadores não é 
determinada apenas pelos métodos de 

execução das tarefas propostos pela 

administração científica, mas também pelo 
efeito do sistema social na motivação para o 

trabalho. 
B) A qualidade dos serviços prestados pelos 

funcionários não é condicionada apenas pela 
atuação dos gerentes, mas também pelas 

normas e regras da organização. 
C) O posicionamento da empresa no mercado 

competitivo não é determinado apenas pelas 

técnicas de aumento de produtividade 
propostas por Taylor e Fayol, mas também 

pelo desenvolvimento tecnológico da 
empresa. 

D) O desempenho dos trabalhadores é 
determinado pela qualidade do plano de 

cargos e salário previamente estabelecido 
segundo os princípios da hierarquia. 

E) O desempenho dos trabalhadores é 

determinado somente pelo plano de carreira 
disponível para os trabalhadores. 
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QUESTÃO DISCURSIVA 1 
 

Instruções: Elabore um texto dissertativo com extensão mínima de 15 linhas e máxima de 30 linhas, 
de acordo com a proposta abaixo: 
 

Sobre Administração Geral e Administração Pública: 

 
Conforme Bresser-Pereira (2001, p.1), o Brasil passou por profundas transformações no último século: 

 
"O Estado brasileiro, no início do século XX, era um Estado oligárquico e 

patrimonial, no seio de uma economia agrícola mercantil e de uma sociedade 

de classes mal saída do escravismo. Cem anos depois, é hoje um Estado 
democrático, entre burocrático e gerencial, presidindo sobre uma economia 

capitalista globalizada [...].  A transição do Estado Patrimonial para o Estado 
Gerencial, ou, usando um critério diferente de classificação, do Estado 

Autoritário para o Estado Democrático, foi, portanto, imensa, mas plena de 
contradições." 

 
Neste contexto de transição entre o Estado patrimonial passando por um Estado burocrático até um 

Estado gerencial, quais foram as principais reformas administrativas e de estado que impactaram 

nessa transição? Qual o significado desses modelos de Estado e quais são os impactos que estes 
provocam? 

 
BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Do Estado patrimonial ao gerencial. Letras, v. 222, 2001. 
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Utilize este espaço para fazer seu rascunho 
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QUESTÃO DISCURSIVA 2 
 

Instruções: Elabore um texto dissertativo com extensão mínima de 15 linhas e máxima de 30 linhas, 
de acordo com a proposta abaixo: 
 

Sobre Administração Financeira e Orçamentária: 

 
A Lei Complementar nº 101/2000, também chamada de Lei da Responsabilidade Fiscal (LRF), 

estabelece limites financeiros para a atuação do Estado. Para tal, a lei se utiliza de alguns conceitos 
como Receita Corrente Líquida (RCL), conceito este referência para vários dispositivos ali regulados, 

tais como a limitação de gastos com pessoal e a limitação de endividamento. Para tal, ambas 

limitações são relativas à RCL, estabelecendo uma proporção entre as variáveis de gastos e de dívida 
sobre a Receita Corrente Líquida. 

 
O que significa Receita Corrente Líquida no âmbito dos estados? Qual é o objetivo de utilizar a RCL 

como parâmetro para o controle de gastos com pessoal da administração pública estadual em 
comparação com outros possíveis conceitos mais abrangentes (como, por exemplo, receita corrente 

ou receita bruta)? Para responder esta questão, defina o que significa a RCL para os estados e 
argumente se tal definição em forma de lei possibilita limitações de gastos realistas. 
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Utilize este espaço para fazer seu rascunho 
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