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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Antigamente uma família estruturada era uma garantia de que 

os filhos desenvolveriam uma personalidade saudável. Hoje, 

bons pais estão produzindo filhos ansiosos, alienados, 

autoritários, angustiados. Por que pais inteligentes e saudáveis 

têm assistido seus filhos adoecerem? Porque a sociedade se 

tornou uma fábrica de estresse.  

Não temos controle sobre o processo de formação da 

personalidade dos nossos filhos. Eles têm contato diariamente 

com milhares de estímulos sedutores que se infiltram nas 

matrizes de sua memória. Por exemplo, os pais ensinam os 

filhos a ser solidários e a consumir o necessário, mas o sistema 

ensina o individualismo e a consumir sem necessidade. Quem 

ganha essa disputa? O sistema social.  

A quantidade de estímulos e a pressão emocional que o sistema 

exerce no âmago dos jovens são intensas. Quase não há 

liberdade de escolha. (Augusto Cury. Pais brilhantes - 

Professores Fascinantes. Rio de Janeiro: Sextante. 2003) 

 

01- Segundo o autor: 

 

A. As famílias do passado eram mais estruturadas que as de 

hoje. 

B. Filhos saudáveis só podem ser fruto de famílias bem 

estruturadas desde o seu início. 

C. Hoje, as famílias estruturadas são „fábricas de estresse‟ 

ao contrário das de antigamente. 

D. É contraditório que famílias bem formadas tenham filhos 

ansiosos e autoritários. 

E.  A saúde dos filhos está diretamente ligada à boa 

estrutura familiar que os pais proporcionam. 

 

02- No segundo parágrafo o autor destaca: 

 

A. Que os pais não criam nos filhos memórias positivas de 

si mesmos. 

B. Que a personalidade dos filhos é dependente 

exclusivamente dos pais. 

C. Que os pais expõem os filhos a toda sorte de influências 

externas. 

D. Que individualismo e consumismo são comportamentos 

que influenciam a personalidade dos filhos 

independentemente dos valores que os pais tentem 

incutir. 

E. Que disputando a preferência dos filhos, encontram-se o 

sistema social e a família, sendo que esta última leva a 

melhor. 

 

03 -“quase não há liberdade de escolha” resume a ideia de que: 

 

A. Os jovens têm sempre a possibilidade de optar entre o 

que os pais dizem e o que a sociedade dita. 

B. Devido aos valores da sociedade em que estão inseridos, 

os jovens sequer refletem sobre quais deles seguir e em 

geral adotam posturas predeterminadas.  

C. Os jovens emocionalmente enfermos não têm estrutura 

física para combater  a pressão que sofrem. 

 

 

D. A intensidade experimentada pelos jovens dentro do seio 

familiar impede que eles estejam preparados para 

assimilar o que a sociedade ensina em termos de 

convivência pacífica. 

E. Os jovens não se preparam pra viver em sociedade e por 

isso interpretam como falta de liberdade as regras que 

devem seguir. 

 

04- “Porque a sociedade se tornou uma fábrica de estresse” 

O grifo foi feito para destacar um termo que tem a mesma 

função sintática que o que está sublinhado em: 

 

A. “Antigamente uma família estruturada era uma 

garantia...” 

B. “Hoje, bons pais estão produzindo filhos ansiosos, 

alienados, autoritários, angustiados.” 

C.  “Eles têm contato diariamente com milhares de 

estímulos sedutores...” 

D. “Quem ganha essa disputa?” 

E. “Quase não há liberdade de escolha” 

 

05- “...mas o sistema ensina o individualismo e a consumir sem 

necessidade.” O trecho, de acordo com o contexto, expressa a 

ideia de: 

 

A. Consequência 

B. Causa 

C. Contraste 

D. Compensação 

E. Concessão 

 

 
 

06 - São formadas pelo mesmo processo de formação de 

palavras que „alcoolteceu‟: 

 

A. Passatempo e planalto 

B. Vinagre e aguardente 

C. Embora e automóvel 

D. Feito e fidalgo 

E. Cromossomo e pernalta 
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07- “Por que” no primeiro quadrinho poderia ser substituído 

por qual palavra ou expressão abaixo sem mudança no sentido 

da frase nem prejuízo da correção gramatical? 

 

A. Uma vez que 

B. Para que 

C. Pois 

D. Por qual razão 

E. E o motivo 

 

08- Marque a única alternativa em que a omissão do acento 

grave está correta porque não ocorreu crase. 

 

A. Fotógrafa faz ensaio fotográfica a la Vogue com cães 

abandonados. 

B. Há trinta e dois anos a frente da bateria do Simpatia, 

Mestre Penha exibia as cores do bloco no cabelo. 

C. Oposição síria vai a Suíça. 

D. Napoli responde a Juve e segue na ponta com mais um 

gol. 

E. Instituto Lula voltou a negar que o ex-presidente seja 

dono de tríplex. 

 

 

   A liberdade para brincar com estereótipos de todo o tipo é 

marca indissociável do carnaval pernambucano. Entre confetes 

e serpentinas (ou entre jatos de água e espuma, para soar mais 

contemporâneo), a ordem é, digamos, subverter a ordem. O 

clima de algazarra foliã está expresso nos estandartes, nas 

fantasias, nas brincadeiras carnavalescas. Não raro, no entanto, 

a jocosidade extrapola limites e descamba para o desrespeito, a 

intolerância e o preconceito.  

   Os principais alvos das atitudes de mau gosto, maliciosas (ou 

até mesmo inocentes, mas ainda assim reprováveis pela carga 

negativa) são aquelas pessoas já calejadas, pois sofrem desses 

mesmos estigmas em outras épocas do ano.   

A própria natureza do carnaval, por seu caráter “profano”, é um 

catalisador da objetificação do corpo feminino, do machismo e 

de comportamentos agressivos. 

   Se aos olhos do turista o carnaval pernambucano encanta 

justamente por ser inclusivo, sem a rigorosidade dos cordões de 

isolamento e abadás baianos (por ora, vamos ignorar os 

gigantescos camarotes reservados aos mais abonados), engana-

se quem acredita na convivência pacífica e respeitosa com 

homossexuais, pessoas com deficiência, obesas, pobres, negras.  

   Para a socióloga Sílvia Camurça, militante do Instituto 

Feminista para a Democracia e do Fórum de Mulheres de 

Pernambuco, os nomes de blocos e as letras das músicas, por 

exemplo, expressam o que está na cultura, na crença da 

população em geral e, por isso, possibilita fazer uma leitura do 

cotidiano. “Todo o machismo e preconceito vai estar expresso 

durante o carnaval, assim como o que houver de repúdio a esses 

comportamentos também vai aparecer. Afinal, todo ano surgem 

novas troças que fazem críticas sociais e políticas”. 

(http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/201

6/01/31/internas_viver,624452/carnaval-2016-quando-a-folia-

confunde-brincadeira-e-liberdade-com-pre.shtml) 

 

 

 

 

09- É o tema do texto: 

 

A. A linha tênue entre a brincadeira e a discriminação 

durante o carnaval. 

B. O machismo e o preconceito que todos os blocos revelam 

contra as minorias no carnaval. 

C. O surgimento do preconceito no Brasil devido às 

brincadeiras no carnaval pernambucano. 

D. A diferença entre o carnaval da Bahia e o de 

Pernambuco. 

E. A visão deturpada que o turista tem do carnaval de 

Pernambuco. 

 

10- No trecho: “a ordem é, digamos, subverter a ordem” , a 

palavra ordem foi repetida tendo o significado, respectivamente 

de: 

 

A. Disposição – mandado 

B. Determinação – estrutura 

C. Sucessão – sucessão 

D. Procedimento – técnica 

E. Categoria – desmando 

 

11- Em qual das alternativas abaixo o termo sublinhado se for 

retirado da frase não causará prejuízo na compreensão do texto? 

 

A. “A liberdade para brincar com estereótipos de todo o 

tipo...” 

B. “Não raro, no entanto, a jocosidade extrapola limites...” 

C. “...são aquelas pessoas já calejadas, pois sofrem desses 

mesmos estigmas em outras épocas do ano.”   

D. “A própria natureza do carnaval, por seu caráter 

“profano”...” 

E. “...os nomes de blocos e as letras das músicas, por 

exemplo, expressam o que está na cultura...” 

 

12- Qual dos trechos abaixo expressa a ideia de causa: 

 

A. “A liberdade para brincar com estereótipos de todo o tipo 

é marca indissociável do carnaval pernambucano.” 

B. “... são aquelas pessoas já calejadas, pois sofrem desses 

mesmos estigmas em outras épocas do ano.” 

C. “A própria natureza do carnaval, por seu caráter 

“profano”, é um catalisador...” 

D. “   Se aos olhos do turista o carnaval pernambucano 

encanta justamente por ser inclusivo, sem a rigorosidade 

dos cordões de isolamento...” 

E. “Para a socióloga Sílvia Camurça, militante do Instituto 

Feminista para a Democracia e do Fórum de Mulheres de 

Pernambuco...” 

 

13- Em qual dos trechos a seguir houve respeito às regras de 

concordância verbal previstas pela norma padrão da língua? 

 

A.  “...alegrias da geração que começa, nem as tristezas da 

que termina, miséria ou guerra de classes, crises da arte e 

da política, nada valem, para ele, um par de botas.” 

(Machado de Assis) 
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B. “...conquista do solo para a habitação e cultura, estradas e 

edifícios, canaviais e cafezais, a casa do senhor e a 

senzala dos escravos, igrejas e escolas, alfândegas e 

correios, telégrafos e caminhos de ferro, academias e 

hospitais, tudo que existem no país...” (Machado de 

Assis) 

 

C. “...o chapéu é a integração do homem, um 

prolongamento da cabeça, um complemento decretado ao 

eterno; ninguém o pode trocar sem mutilação.” (Machado 

de Assis) 

 

D. “Era homem insuportável, estúrdio, exigente, ninguém os 

aturava, nem os próprios amigos.” (Machado de Assis) 

 

E. “Corri a casa toda, a senzala, tudo, nada, ninguém, um 

molequinho que fossem.” (Machado de Assis) 

 

 

14- Em qual das alternativas NÃO houve erro na grafia de 

nenhuma palavra ou expressão? 

 

A. “Porque se a gente fala apartir de ser criança, a gente faz 

comunhão: de um orvalho e sua aranha, de uma tarde e 

suas garças, de um pássaro e sua árvore.” (Manoel de 

Barros) 

 

B. “ e cavalguem 

 em passeio pelo céu 

que inventam ao seu 

modo de fábrica vazia 

a nos extender 

asas em desuso” (Manoel de Barros) 

 

C. “És a serpente  

Que me envolve e me devora  

Que me seduz com a sua voz macia em baixo tom” (Ivan 

Hauptman) 

 

D. “Agente se acostuma a morar em apartamentos de fundos 

e a não ter outra vista que não as janelas ao redor.” 

(Marina Colasanti) 

 

E. Onde quem tem razão passa a servis; 

E maltratam o negro e a mulher; 

Pode ser o país de quem quiser; 

Mas não é, concerteza, o meu país. (João de 

Almeida Neto) 

 

15- Em qual trecho uma regra relativa à regência dos verbos e 

nomes foi desobedecida? 

 

A. “Sobre os carros, prefiro aos do ano passado, mas ainda 

é cedo para dizer algo.” 

B. "Prefiro ter celulite a tomar shake de batata doce" 

C. “Na verdade eu prefiro a qualidade à quantidade”.  

D. “Lembrei-me das muitas manifestações de apoio que 

recebi no final do ano.” 

E. Tudo na casa lembrava a mãe. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 - A função principal do poder legislativo é do tipo: 

 

A. Normativa 

B. Administrativa 

C. Judiciária 

D. Controle interno 

E. Executiva 

 

17 - É uma teoria administrativa com ênfase no ambiente: 

 

A. Teoria clássica. 

B. Teoria neoclássica. 

C. Teoria da burocracia. 

D. Teoria do comportamento organizacional. 

E. Teoria estruturalista. 

 

18 - Estão entre os principais pressupostos do Desenvolvimento 

Organizacional, EXCETO: 

 

A. Necessidade de contínua adaptação. 

B. Integração entre indivíduos e organização. 

C. A necessidade de participação e de comprometimento. 

D. A uniformidade do modelo e estratégia de 

desenvolvimento organizacional. 

E. O desenvolvimento organizacional é uma resposta às 

mudanças. 

 

19 – São características principais do Sistema Burocrático, 

EXCETO: 

 

A. Subordinação às normas internas da organização. 

B. Cargos preenchidos por mérito. 

C. Anarquismo. 

D. Impessoalidade. 

E. Competência técnica. 

 

20 – Caracterizam autarquia, EXCETO: 

 

A. Pessoas jurídicas de direito privado. 

B. Criadas por lei específica. 

C. Prazos processuais mais dilatados. 

D. Gozam do privilégio de imunidade aos impostos. 

E. Não se submetem ao regime alimentar. 

 

21 – A análise jurídica do ato jurídico implica na separação 

dele em elementos logicamente distintos. Apresentam-se em 

cinco elementos, quais sejam, EXCETO: 

 

A. Sujeito 

B. Objeto 

C. Forma 

D. Estabilidade 

E. Finalidade 
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22 – No Windows, quando a tecla Print Screen é pressionada, 

ela: 

 

A. Cria um documento do Word. 

B. Abre um novo documento. 

C. Impressão Rápida. 

D. Captura (cópia) da tela. 

E. Copia todo o texto do documento. 

 

23 – Trata da adaptação organizacional em uma época de 

constantes transformações, visando atender às necessidades de 

seus consumidores, ofertando produtos e preço mais baixo. 

 

Esta é uma ênfase da administração do tipo: 

 

A. Competitividade. 

B. Ambiente. 

C. Pessoas. 

D. Estrutura. 

E. Tarefas. 

 

24 - Planejamento Tático é o planejamento: 

 

A. De curto prazo, geralmente um mês, e se caracteriza por 

definir uma meta única para todos os departamentos.  

B. De curto prazo, geralmente um mês, e se caracteriza por 

definir metas departamentais.  

C. De médio prazo, geralmente um ano, e se caracteriza por 

definir uma meta única para todos os departamentos.  

D. De médio prazo, geralmente um ano, e se caracteriza por 

definir metas departamentais.  

E. De longo prazo, geralmente dez anos, e se caracteriza por 

definir metas departamentais.  

 

25 - O Fordismo foi idealizado pelo empresário americano 

Henry Ford (1863-1947). São princípios fordistas: 

 

A. Atenuação, produtividade e dissipação. 

B. Intensificação, improficuidade e dissipação. 

C. Intensificação, produtividade e economicidade. 

D. Atenuação, dissipação, improficuidade. 

E. Intensificação, produtividade e dissipação. 

 

26 - Os avisos contendo os resumos dos editais das 

concorrências e das tomadas de preços, dos concursos e dos 

leilões, embora realizadas no local da repartição interessada, 

deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma 

vez. O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da 

realização do evento, no caso de concorrência, quando o 

contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada 

integral ou quando a licitação for do tipo “melhor técnica” ou 

“técnica e preço”, será de: 

 

A. 08 dias. 

B. 15 dias. 

C. 20 dias. 

D. 30 dias. 

E. 45 dias. 

 

 

27 – O Poder Administrativo Discricionário tem como 

característica básica: 

 

A. Poder para a prática de determinado ato, estipulando 

todos os requisitos e elementos necessários à sua 

validade. 

B. Poder para a prática de determinado ato, com liberdade 

de escolha de sua conveniência e oportunidade.  Existe 

uma gradação. 

C. Cabe ao executivo expedir regulamentos e outros atos de 

caráter geral e de efeitos externos.  É inerente ao poder 

executivo. 

D. Distribuir e escalonar as funções dos órgãos públicos; 

estabelecer a relação de subordinação entre seus agentes. 

E. Apurar infrações e aplicar penalidades funcionais a seus 

agentes e demais pessoas sujeitas à disciplina 

administrativa. 

 

28 – São requisitos formais que se deve mencionar em um 

contrato administrativo, EXCETO: 

 

A. Os nomes das partes e os de seus representantes. 

B. A finalidade. 

C. O ato que autorizou a sua lavratura. 

D. O número do processo de licitação, da dispensa ou da 

inexigibilidade. 

E. A sujeição dos contratantes às normas da lei n° 8.666/93 

e às cláusulas contratuais, bem como a publicação 

detalhada do “instrumento do contrato”. 

 

29 – Quanto à cultura organizacional é INCORRETO afirmar: 

 

A. A cultura organizacional ou cultura corporativa é o 

conjunto de hábitos e crenças estabelecidos através de 

normas, valores, atitudes e expectativas compartilhadas 

por todos os membros da organização.  

B. Ela refere-se ao sistema de significados compartilhados 

por todos os membros e que distingue uma organização 

das demais.  

C. A cultura organizacional representa as percepções dos 

dirigentes e funcionários da organização e reflete a 

mentalidade que predomina na organização.  Por esta 

razão, ela não condiciona a administração das pessoas.  

D. A cultura representa o universo simbólico da organização 

e proporciona um referencial de padrões de desempenho  

entre os funcionários, influenciando a pontualidade,  a 

produtividade e a preocupação com qualidade e serviço 

ao cliente.  

E. A cultura precisa ser alinhada juntamente com outros 

aspectos das decisões e ações da organização como 

planejamento, organização, direção e controle para que se 

possa melhor conhecer a organização.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.antonimos.com.br/improficuidade/
http://www.antonimos.com.br/improficuidade/
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30 – Quanto ao treinamento da sensitividade é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Constitui a técnica mais antiga e ampla de 

Desenvolvimento Organizacional. 

B. Consiste em reunir grupos chamados T-groups (grupos 

de treinamento) e que são orientados por um líder 

treinado para aumentar a sua sensibilidade quanto às suas 

habilidades e dificuldades de relacionamento 

interpessoal.  

C. O resultado consiste em maior criatividade, menor 

hostilidade quanto aos outros e maior sensitividade às 

influências sociais e psicológicas sobre o comportamento 

em trabalho. 

D. Essa técnica favorece a flexibilidade do comportamento 

das pessoas em relação aos outros.  

E. Geralmente é aplicado de baixo para cima, começando 

dos níveis mais baixos até a cúpula da organização. 

 

31 – São funções da cultura organizacional, EXCETO: 

 

A. Tem um papel de definição de fronteira, ou seja cria 

distinções entre uma organização e outras. 

B. Transmite um sentido de identidade para os membros da 

organização. 

C. A cultura facilita a geração de comprometimento a algo 

maior do que auto-interesse de alguém. 

D. Ela declina a estabilidade do sistema social. 

E. Serve como um mecanismo de guia e padronização do 

comportamento dos empregados. 

 

32 – Referente ao poder administrativo disciplinar é incorreto 

afirmar: 

 

A. É o poder de punir internamente não só as infrações 

funcionais dos servidores, sendo indispensável à 

apuração regular da falta, mas também as infrações de 

todas as pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e 

serviços da Administração.  

B. Decorre da supremacia especial que o Estado exerce 

sobre todos aqueles que se vinculam à Administração.  

C. Pelo descumprimento do poder Disciplinar o subalterno 

pode ser punido administrativa ou judicialmente.  

D. O poder disciplinar é exercido como faculdade punitiva 

interna da Administração Pública e por isso mesmo só 

abrange as infrações relacionadas com o serviço público.  

E. A atuação do Poder Disciplinar deve obedecer 

necessariamente aos princípios informativos e 

constitucionais da Administração, entre eles o princípio 

da legalidade e o princípio da motivação, aos quais se 

anexa ao princípio da ampla defesa, do contraditório e do 

devido processo legal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

33 – Sobre a extinção do ato administrativo, indique a 

alternativa INCORRETA: 

  

A. O ato administrativo vigente permanecerá produzindo 

seus efeitos no mundo jurídico até que algo capaz de 

alterar essa condição ocorra.  

B. Uma vez publicado e eivado de vícios, terá plena 

vigência e deverá ser cumprido, em atendimento ao 

atributo da presunção de legitimidade, até o momento em 

que ocorra formalmente a sua extinção, por meio da 

Anulação ou Revogação do Ato Administrativo.  

C. O desfazimento do ato administrativo poderá ser 

resultante do reconhecimento de sua ilegitimidade, de 

vícios em sua formação, ou então poderá ser declarada a 

falta de necessidade de sua validade.  

D. O Supremo Tribunal Federal (STF) editou a Súmula 473 

que assim garante: A administração pode anular seus 

próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam 

ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-

los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 

respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos 

os casos, a apreciação judicial.  

E. O ato administrativo é considerado extinto quando ocor-

rer as principais formas de extinção. 

 

34 – Esse princípio diz que a Administração não pode celebrar 

o contrato sem observar a lista de classificação ou com 

terceiros não participantes da licitação.  

 

Esta é a definição de: 

 

A. Princípio da Legalidade. 

B. Princípio da Igualdade ou Isonomia. 

C. Princípio da Publicidade. 

D. Princípio da Probidade Administrativa. 

E. Princípio da adjudicação compulsória. 

 

35 – São as que especificam somente o objeto do contrato e sua 

forma de execução; os contratos devem estabelecer com clareza 

e precisão as condições para sua execução, expressas em 

cláusulas que definam os direitos, obrigações e 

responsabilidades das partes, em conformidade com os termos 

da licitação e da proposta a que se vinculam.  

 

Essa é a descrição de que tipo de cláusula de um contrato 

administrativo? 

 

A. Essenciais. 

B. Econômico-financeiras. 

C. Regulamentares. 

D. Implícitas. 

E. Exorbitantes. 

 

36 – É um Software Livre: 

 

A. Sistema operacional Windows.  

B. Pacote de escritório Office (Word, Excel, Power Point).  

C. Banco de dados MySQL. 

D. Programas para web Dreamweaver, Flash e Fireworks. 

E. Editor vetorial Corel Draw. 
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37 – A Mediação é baseada em regras e procedimentos pré-

estabelecidos com foco em ajudar as partes a negociarem de 

maneira mais efetiva. Ela deve, EXCETO: 

 

A. Buscar a neutralidade. 

B. Segregar o conflito. 

C. Lidar com as expectativas das partes. 

D. A verdade consiste no que as partes acordam. 

E. Criar a atmosfera propícia ao acordo. 

  

38 – São benefícios do aumento de produtividade, EXCETO: 

 

A. Aumento da satisfação do cliente. 

B. Redução dos desperdícios. 

C. Aumento de estoques de MP, de produtos em processo e 

de produtos acabados. 

D. Redução do preço de vendas. 

E. Aumento dos lucros.  

 

39 – Quanto ao planejamento é INCORRETO afirmar: 

 

A. O planejamento é um processo permanente e contínuo. 

B. O planejamento é uma relação entre coisas a fazer e o 

tempo disponível para tanto. 

C. O planejamento visa à racionalidade da tomada de 

decisão. 

D. O planejamento deve considerar tanto o sistema como os 

subsistemas que o compõe. 

E. O planejamento deve ser interativo, porém inflexível, 

evitando surpresas no correr da ação. 

 

40 – Referente ao texto em uma declaração, é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. O Título deve ser colocado no centro da folha, em caixa 

alta. 

B. O verbo atestar/declarar deve aparecer no presente do 

indicativo, primeira pessoa do singular ou do plural. 

C. A Finalidade do documento, em geral, costuma-se usar o 

termo "para os devidos fins", mas também pode-se 

especificar: "para fins de trabalho", "para fins escolares", 

etc. 

D. O nome e dados de identificação do interessado podem 

vir em caixa-alta, para facilitar a visualização. 

E. A assinatura assina-se a cerca de três linhas abaixo do 

local e data. 

 

 

 

 


