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DELMIRO GOUVEIA (MÉDIO 1)
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO
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NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br

Proibido folhear o
Caderno de Questões
antes da autorização

do fiscal.

ATENÇÃO!

Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com o registrado no topo
de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam
tomadas as devidas providências.

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.
este Caderno de Questões Objetivas, contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha;a.
um  Cartão  de  Respostas  destinado  ao  preenchimento  das  respostas  das  questões  objetivasb.
formuladas na prova.

Ao receber o Cartão de Respostas você deverá:2.
conferir seu nome e número de inscrição;a.
ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.
assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.c.

As questões são identificadas pelo número que se situa antes do enunciado de cada questão.3.
Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;a.
levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.
portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquinac.
fotográfica ou equivalente;
anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Cadernod.
de Questões;
fazer consulta em material de apoio ou afins.e.

Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.5.
Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.6.
Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações7.
realizadas no local indicado no Cartão de Respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será anulada a questão com8.
mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum9.
registro fora dos locais destinados às respostas.
Quando  terminar  sua  prova,  você  deverá,  OBRIGATORIAMENTE,  entregar  o  Cartão  de  Respostas10.
devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO do
concurso.
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CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 1 a 20

 1  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Sabe-se  que  41  dos  43  alunos  de  uma classe  estão
vestindo  camisa  branca.  Assim,  considerando
exclusivamente  essa  informação,  é  correto  afirmar  que
mais de 89% e menos de 92% dos alunos dessa classe
estão vestindo camisa branca.

II.  Uma  praça  pública  possui  um  formato  triangular  e
medidas iguais a 72 m de base e 89 m de altura. Metade da
área dessa praça é ocupada por um jardim cujo custo anual
de manutenção é de R$ 27,35 por m². Assim, considerando
exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é  correto
afirmar  que  o  custo  anual  total  de  manutenção  desse
jardim é maior que R$ 87.244 e menor do que R$ 87.591.
III. Quatro peças de madeira pesam, respectivamente: 19
kg, 34 kg, 44 kg e 65 kg. Assim, é correto afirmar que o
peso médio dessas peças é maior que 37,3 kg e menor que
39,1 kg.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 2  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Ao  realizarem  uma  prova  escolar  com  apenas  duas
questões, 300 alunos acertaram somente uma das questões
e 260 acertaram a segunda questão. Sabe-se, ainda, que 100
alunos acertaram as duas questões e 210 alunos erraram a
primeira  questão.  Assim,  considerando  apenas  os  dados
apresentados, é correto afirmar que o número total de alunos
que fizeram a prova é maior que 418 e menor que 483.

II. O piso de um salão retangular foi revestido por 2.880 peças
quadradas de cerâmica,  todas com aresta igual  a 0,25 m.
Sabe-se que esse salão tem 15 m de comprimento e que o
espaço  entre  as  peças  de  cerâmica  é  desprezível.  Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que o perímetro desse salão é superior a 63
m e inferior a 71 m.
III. Em uma casa há cinco gatos que pesam, respectivamente:
2,5 kg; 2,8 kg; 3,7 kg; 4,3 kg; e 3,9 kg. Assim, considerando
exclusivamente as informações prestadas, é correto afirmar
que o peso médio dos gatos desse grupo é superior a 3,57 kg
e inferior a 3,68 kg.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 3  Analise as afirmativas a seguir:
I. No Carnaval de 2019, a polícia registrou 220 acidentes, com
2  mortos  e  78  feridos.  No  Natal  daquele  ano,  foram
registrados 186 acidentes, com 2 mortos e 54 feridos. Já na
noite  de  ano  novo  daquele  ano,  foram  registrados  219
acidentes, com 6 mortos e 51 feridos. Assim, considerando
apenas  os  dados  apresentados,  é  correto  afirmar  que  a
média do número de feridos nos feriados mencionados é um
valor maior que 56 e menor que 69.

II.  De  uma caixa,  foram retirados vários  ovos.  No 1º  lote,
foram retirados 16; no 2º lote, foram retirados 27; e no 3º lote,
foram retirados 34.  Sabe-se que a caixa contém 95 ovos.
Assim,  considerando  apenas  os  dados  apresentados,
podemos afirmar que a quantidade de ovos que ainda precisa
ser retirada para esvaziar a caixa é superior a 16 e inferior a
24.
III. Um veículo no valor de R$ 89.550 foi vendido mediante o
pagamento de 1/5 do valor à vista e o restante dividido em 24
parcelas  iguais  e  sem  juros.  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é  correto
afirmar que cada parcela terá um valor superior a R$ 3.050 e
inferior a R$ 3.125.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 4  Analise as afirmativas a seguir:
I.  São números primos menores de 237,  entre  outros,  os
seguintes: 71, 227 e 149.

II. Um ônibus de turismo se deslocou da cidade A até a cidade
B. Após percorrer alguns quilômetros,  o ônibus parou para
abastecer. Em seguida, o mesmo veículo percorreu o dobro
da quantidade de quilômetros que havia percorrido entre a
cidade A e a parada para abastecimento, chegando, assim, à
cidade B. Sabe-se que a distância entre as duas cidades é
igual  a  180  quilômetros.  Dessa  forma,  considerando
exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é  correto
afirmar que a distância entre a parada de abastecimento e a
cidade  B  é  superior  a  86  quilômetros  e  inferior  a  97
quilômetros.
III.  Nos últimos 4 dias,  uma estudante tem dedicado uma
parte  do seu dia  para estudar  matemática.  No 1º  dia,  ela
passou  2  horas  e  15  minutos  estudando.  No  2º  dia,  ela
estudou durante o mesmo tempo que no 1º dia. No 3º dia, ela
estudou por 2 horas e 30 minutos. No 4º dia,  ela estudou
durante o mesmo tempo que no 3º dia. Assim, considerando
apenas as informações apresentadas, é correto afirmar que o
tempo total gasto com estudos, ao longo desses 4 dias, foi
superior a 9 horas e 8 minutos e inferior a 10 horas e 16
minutos.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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 5  Analise as afirmativas a seguir:
I. Nas últimas três consultas ao médico, o peso medido de
um paciente apresentou os seguintes valores: 100 kg; 104 kg;
e  105  kg.  Assim,  considerando  exclusivamente  os  dados
apresentados,  é  correto  afirmar  que  o  peso médio  desse
paciente, no decorrer das consultas, é superior a 105 kg e
inferior a 108 kg.

II. Um guia de ruas foi feito na escala de 1: 100. Isso significa
que cada 1 centímetro no desenho corresponde a 1 metro no
tamanho real. Em uma das páginas desse guia, a distância
entre duas praças é de 77 centímetros. Assim, considerando
apenas as informações apresentadas, é correto afirmar que a
distância entre as referidas praças é maior que 69 metros e
menor que 81 metros.
III.  Em uma residência moram 4 pessoas de uma mesma
família. O pai tem 56 anos e a mãe tem 44 anos. Os filhos são
gêmeos  e  têm,  ambos,  20  anos.  Assim,  considerando  os
dados apresentados,  é  correto  afirmar  que a  diferença da
idade de um dos filhos com a soma da idade dos seus pais
representa o quádruplo da idade do outro filho, ou seja, 80
anos.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 6  Analise as afirmativas a seguir:
I. Em um auditório com 60 indivíduos, sabe-se que 1/4 dos
presentes  possui  diploma  de  ensino  superior.  Assim,  é
correto afirmar que mais de 13 e menos de 23 indivíduos
presentes possuem esse nível de escolaridade.

II. Para realizar uma entrega, um caminhoneiro cobra o valor
de R$ 25,00 por quilômetro rodado mais uma taxa fixa de R$
200,00 para refeições. Assim, considerando apenas os dados
apresentados, é correto afirmar que o valor cobrado por esse
caminhoneiro para percorrer 120 quilômetros será maior que
R$ 3.122,00 e menor que R$ 3.391,00.
III. A razão entre o número total de alunos matriculados em
um curso e o número de alunos não concluintes desse curso,
nessa ordem, é de 8 para 6. Sabe-se, ainda, que há 160 alunos
conclu intes  desse  curso.  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é  correto
afirmar que o número total de alunos nesse curso é superior a
731 e inferior a 788.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 7  Analise as afirmativas a seguir:
I. Um posto de combustíveis comprou X litros de óleo diesel e
pagou  R$  1,75  por  cada  litro  de  óleo  adquirido.  No  dia
seguinte,  esse  combustível  foi  totalmente  vendido por  R$
2,55 o litro. Sabe-se que esse posto contabilizou um lucro de
R$ 1.600,00 com a venda total  desse combustível.  Assim,
considerando  apenas  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar que a quantidade de combustível adquirida e
vendida pelo posto é superior a 1.988 litros e inferior a 2.061
litros.

II.  Sabe-se  que  16  dos  80  pacientes  em um hospital  são
idosos.  Assim,  considerando  exclusivamente  essa
informação, é correto afirmar que o número de idosos entre
os pacientes representa mais de 31,7% e menos de 38,2%.
III. Um grande bolo foi dividido em 13 grandes partes, todas
igual  entre si.  Cada parte,  por  sua vez,  foi  dividida em 35
pequenas fatias, todas iguais entre si.  Assim, considerando
exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é  correto
afirmar  que  cada  fatia  corresponde  a  mais  de  0,61% e  a
menos de 0,86% de bolo.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 8  Analise as afirmativas a seguir:
I.  No momento da sua inauguração, um parque possuía o
formato de um retângulo, com largura equivalente a 37m e
comprimento de 43m. Após algum tempo, esse parque foi
submetido a uma reforma que ampliou a sua área total em
17%. Recentemente,  nesse parque foi  realizada uma nova
reforma,  dessa  vez  destinando  23%  da  sua  área  para  a
criação  de  um  jardim.  Sabe-se  que  a  manutenção  desse
jardim custa R$ 877 por metro quadrado por ano.  Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que o custo total  de manutenção desse
jardim é maior que R$ 342.000 e menor que R$ 366.000.

II. Para satisfazer adequadamente a seguinte equação de 1º
grau: 51X + 176 = 1.757, o valor da incógnita “X” deve ser
maior que 26 e menor que 44.
III.  Nos  quatro  primeiros  dias  úteis  de  uma  semana,  um
profissional de saúde atendeu, respectivamente, 19, 15, 17 e
21 pacientes por dia. No quinto dia útil dessa semana, esse
profissional atendeu N clientes. A média do número diário de
clientes atendidos por esse profissional nos cinco dias úteis
da  referida  semana  foi  igual  a  19.  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é  correto
afirmar que a mediana do número de pacientes atendidos no
período foi superior a 25.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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 9  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Em números decimais,  a  fração 5/7 corresponde a  um
número menor que 0,84 e maior que 0,091.

II. Um prêmio de R$ 5.000,00 foi dividiu entre 3 ganhadoras. A
1ª recebeu R$ 300,00 a menos que a 2ª, que, por sua vez,
recebeu R$ 100,00 a  mais  que a  3ª.  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é  correto
afirmar que a quantia recebida pela 1ª ganhadora foi superior
a R$ 1.230,00 e inferior a R$ 1.640,00.
III.  De um conjunto de dez mil  computadores,  4.000 deles
apresentam problemas de imagem, 2.800 têm problemas de
som e 3.500 não apresentam nenhum dos problemas citados.
Sabe-se  que  alguns  aparelhos  apresentam  mais  de  um
problema ao mesmo tempo. Com isso, podemos afirmar que
o número de aparelhos que apresentam somente problemas
de imagem é superior a 3.205 e inferior a 3.425.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 10  Analise as afirmativas a seguir:
I. Em uma sala estão 12 crianças e 88 adolescentes. Assim, é
correto  afirmar  que  é  necessário  que  mais  de  37
adolescentes saiam da sala  para  que o  total  de  crianças
presentes represente 20% do total de indivíduos na sala.

II.  O valor  da incógnita  “X”  que satisfaz adequadamente a
seguinte equação de 1º grau: 37X - 17 = 353, é um número
maior que 5 e menor que 22.
III. Considere 7 caixas com 12 frutas, cada. Se todas as frutas
foram igualmente distribuídas entre 4 pessoas,  então cada
indivíduo receberá entre 16 e 20 frutas.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 11 a 12

Comunicação eficaz garante êxito nos negócios

A  necessidade  humana  de  se  comunicar  existe  desde
sempre. Evoluímos nas formas, nos suportes, no tempo e na
distância  necessários  para  transmitir  a  informação  ao
destinatário.  Se  primeiramente  dependíamos  da
comunicação oral e depois evoluímos para a escrita,  hoje
percebemos que o aprimoramento dos meios informativos é
um processo constante. Porém, no meio corporativo, há a
necessidade  de  se  comunicar  bem,  tanto  internamente
quanto externamente.

Graças à  evolução tecnológica,  hoje  as  ferramentas para
comunicação são cada vez mais variadas e podem facilitar o
trânsito  de  informações  na  sociedade  como  um  todo.
Porém, de nada adianta ter facilidade para comunicar, se as
técnicas  disponíveis  forem  util izadas  de  maneira
inapropriada.

A comunicação eficaz é garantia de êxito nos negócios, pois
tem  o  poder  de  posicionar  a  empresa  no  mercado  de
maneira  positiva  ou  negativa,  sendo  que,  para  haver  tal
posicionamento,  é  preciso  estratégia.  A  mensagem  certa
enviada para o público adequado permitirá o alcance das
metas almejadas pela empresa. Porém, para dar resultados
positivos  à  corporação,  investimentos  na  área  são
essenciais.

Respeitando as particularidades de cada empresa e a receita
disponível para desenvolver o seu setor de comunicação, o
valor que precisa ser investido não pode ser tratado como
supérfluo.  A  Comunicação  é  a  área  que  trabalha  pela
imagem  da  empresa,  ajudando-a  a  detectar  novas
oportunidades  de  negócios  com  clientes,  investidores  e
concorrentes.

Ela  é  importante  e  deve  ser  alinhada  às  necessidades  e
expectativas  empresariais.  Todos  querem  que  a  sua
corporação  tenha  destaque  no  mercado,  mas,  para
conquistar uma imagem positiva, é preciso investimento. Se
investir no que é fundamental, a empresa será reconhecida
pela  qualidade  do  serviço  que  presta  e  terá  resultados
positivos gerados pelo bom relacionamento com clientes,
consumidores, funcionários e investidores. Comunicação é,
de fato, essencial.

(COMUNICAÇÃO  eficaz  garante  êxito  nos  negócios.
Disponível  em:  https://bit.ly/2Oq5vHN.  Acesso  em:  mar
2020)

 11  Leia o texto 'Comunicação eficaz garante êxito nos
negócios' e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I.  É  possível  afirmar,  de  acordo  com  o  texto,  que,  como
atividade precípua de qualquer corporação, a comunicação
deve  ser  alinhada  às  necessidades  e  expectativas
empresariais. Sendo assim, é necessário investimento nessa
área para que a corporação conquiste uma imagem positiva
no mercado.

II.  Um  dos  pontos  evidenciados  no  texto  para  que  a
mensagem certa seja enviada para o público adequado é o
cuidado com as questões de ordem linguística. Quanto mais
alinhada às normas gramaticais, melhor será o impacto no
grupo.
III. A fim de garantir uma imagem positiva no mercado em
que estão inseridas, as corporações precisam tratar o setor
de comunicação como essencial, em detrimento de outros, de
acordo com o texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 12  Leia o texto 'Comunicação eficaz garante êxito nos
negócios' e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I.  O  texto  mostra  que  não  adianta,  por  exemplo,  nos
apropriarmos das ferramentas para a comunicação se não
conseguimos nos comunicar apropriadamente, utilizando as
técnicas adequadas, especialmente no meio corporativo.
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II. O texto defende a tese de que a eficácia da comunicação
empresarial se dá por meio do uso adequado das ferramentas
disponíveis,  respeitando-se  as  particularidades  de  cada
corporação.  Nessa perspectiva,  cabe uma uniformidade na
linguagem para as corporações.
III. Pode-se dizer, a partir do texto, que é imprescindível que as
empresas realizem investimentos na área da comunicação,
pois  essa  área  é  responsável  por  garantir  uma  imagem
positiva ou negativa da instituição.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 13 a 15

AZUL

A companhia aérea Azul espera aumentar o número de voos
em agosto de 2020 para 303 decolagens diárias nos dias de
maior  demanda,  representando aproximadamente 35% da
capacidade da Companhia antes do início da pandemia da
covid-19.

"Com  a  reabertura  gradual  da  economia,  a  demanda  de
passageiros em agosto [de 2020] deverá aumentar 290% em
comparação com abril [de 2020]", afirmou Abhi Shah, vice-
presidente de Receitas da Azul. A companhia ainda disse que
irá  voar  novamente  para  oito  destinos  domésticos,
totalizando  80  cidades  atendidas  no  Brasil.

"Quando apresentamos nosso plano de retomada durante a
divulgação dos resultados do primeiro trimestre [de 2020],
anunciamos uma projeção conservadora de recuperação da
demanda de 40% até o final de dezembro [de 2020]. Assim,
estamos animados com o fato de que iremos oferecer 35%
da  nossa  malha  pré-crise  já  em  agosto  [de  2020]",
acrescentou o executivo.

ECONOMIA ,  em  ju lho  de  2020  (d ispon íve l  em:
https://bit.ly/30czgSb). Copyright © Thomson Reuters. Com
adaptações.

 13   Leia  o  texto  'AZUL'  e,  em  seguida,  analise  as
afirmativas abaixo:
I.  A  companhia  Azul  disse,  em  comunicado  oficial,  que
planeja  começar  a  realizar  voos  para  doze  destinos
domésticos e quatro internacionais, de acordo com o texto.

II. De acordo com as informações apresentadas pelo texto,
Abhi Shah é o presidente da companhia aérea Azul.
III. A Azul chegou a anunciar uma projeção conservadora de
recuperação da demanda de 40% até o final de dezembro de
2020,  de  acordo  com  as  informações  apresentadas  pelo
texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 14   Leia  o  texto  'AZUL'  e,  em  seguida,  analise  as
afirmativas abaixo:
I. Segundo o texto, com a reabertura gradual da economia, a
demanda  de  passageiros,  em  agosto  de  2020,  deverá
aumentar 290% em comparação com abril do mesmo ano.

II. A companhia aérea Azul apresentou seu plano de retomada
durante a divulgação dos resultados do primeiro semestre de
2020, de acordo com o texto.
III. A companhia aérea Azul está animada com o fato de que
irá oferecer 35% da sua malha pré-crise já em agosto de 2020,
afirmou um executivo da empresa no texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 15   Leia  o  texto  'AZUL'  e,  em  seguida,  analise  as
afirmativas abaixo:
I. A Azul pretende atender a todos os municípios brasileiros
equipados com aeroportos, totalizando 80 cidades atendidas
no Brasil e mais de trinta no exterior, de acordo com o texto.

II.  A companhia aérea Azul  espera aumentar o número de
voos em agosto de 2020 para 303 decolagens diárias nos
dias  de  maior  demanda,  de  acordo  com  as  informações
apresentadas pelo texto.
III. A Azul espera aumentar o número de voos em agosto de
2020, alcançando aproximadamente 35% da capacidade da
companhia  antes  do  início  da  pandemia  da  covid-19,  de
acordo com o texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 16 a 20

O fogo já chegou

Em junho de 2020, foram registrados 2.248 focos de calor na
Amazônia, o maior número de focos no mês desde 2007. Em
relação  ao  mesmo  mês  do  ano  passado  (2019),  isso
representa  um  aumento  de  19,57%,  quando  foram
registrados  1.880  focos  de  calor.

O  aumento  ocorre  apesar  do  recente  decreto  federal  nº
10.341/2020 que autoriza o emprego das Forças Armadas
na Garantia da Lei e da Ordem (GLO) na Amazônia Legal e
subordina o Ibama e ICMBio ao Exército. Essa operação tem
custado milhões aos cofres públicos e seus resultados são
pouco expressivos, como mostra o aumento nos focos de
calor.
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Ao mesmo tempo em que um grande orçamento é destinado
à  GLO,  alguns  órgãos  ambientais  que  atuam  de  forma
estratégica,  com  experiência  e  apoiados  na  ciência,  vêm
sofrendo  redução  drástica  de  autonomia,  pessoal  e
orçamento,  impactando  fortemente  suas  operações  de
f iscal ização,  fundamentais  para  o  combate  ao
desmatamento.

“Com o início da temporada seca e com o fogo batendo à
porta, o quadro que vem se desenhando é catastrófico em
muitos sentidos. Tanto pela quantidade de árvores que estão
sendo tombadas por conta dos incêndios, o que pode levar à
morte  animais  e  colocar  em  risco  uma  riquíssima
biodiversidade, como pelo agravamento da vulnerabilidade
das populações da Amazônia à Covid-19”,  afirma Romulo
Batista, da campanha Amazônia do Greenpeace Brasil.

As queimadas contribuem simultaneamente para as crises
do clima, da biodiversidade e de saúde que estamos vivendo
hoje. O Brasil precisará fazer muito mais se quiser detê-las,
fortalecendo  os  órgãos  de  controle,  com  planos
permanentes e metas claras, e não por operações pontuais,
custosas e ineficientes. Apontada pelo governo como a bala
de prata para resolver os problemas ambientais, a GLO vem
se mostrando claramente insuficiente desde o primeiro mês
e, mesmo assim, teve seu prazo estendido até julho de 2020.

P o r  G r e e n p e a c e  B r a s i l  1  d e  j u l h o  d e  2 0 2 0
(ht tps ://b i t . l y/3 j40S4l ) .  Com  adaptações.

 16  Leia o texto 'O fogo já chegou' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:
I. A operação de emprego das Forças Armadas na Garantia
da Lei e da Ordem tem custado milhões aos cofres públicos e
seus  resultados  são  pouco  expressivos,  como  mostra  o
aumento nos focos de calor, afirma o texto.

II. As queimadas contribuem simultaneamente para as crises
do clima, da biodiversidade, da infraestrutura e de saúde que
estamos vivendo hoje, de acordo com o texto.
III.  Nos  últimos  anos,  o  Brasil  tem  realizado  medidas
suficientes  para  deter  as  queimadas,  pois  os  órgãos  de
controle têm sido fortalecidos, além de apresentarem planos
permanentes e metas claras, de acordo com o texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 17  Leia o texto 'O fogo já chegou' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:
I. Apontada pelo governo como a bala de prata para resolver
os  problemas  ambientais,  a  GLO  vem  se  mostrando
claramente  insuficiente  desde  o  primeiro  mês  e,  mesmo
assim, teve seu prazo estendido até julho de 2020, de acordo
com o texto.

II.  No  texto,  Romulo  Batista,  da  campanha  Amazônia  do
Greenpeace  Brasi l ,  alerta  para  o  agravamento  da
vulnerabilidade das populações da Amazônia à Covid-19, de
acordo com as informações do texto.

III. A redução de autonomia, pessoal e orçamento de alguns
órgãos ambientais impactaram fortemente suas operações
de  fiscalização,  fundamentais  para  o  combate  ao
desmatamento,  afirma  o  texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 18  Leia o texto 'O fogo já chegou' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:
I.  Existem alguns órgãos ambientais que atuam de forma
estratégica  no  combate  ao  desmatamento  na  Amazônia,
embora suas ações não estejam apoiadas na ciência, afirma
o texto.

II. Com o início da temporada seca e com o fogo batendo à
porta,  o  quadro  que  vem  se  desenhando  a  respeito  do
desmatamento é catastrófico em muitos sentidos, de acordo
com as informações do texto.
III.  Operações  pontuais,  custosas  e  ineficientes  têm  sido
suficientes  e  adequadas  para  deter  as  queimadas  na
Amazônia, de acordo com o texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 19  Leia o texto 'O fogo já chegou' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:
I.  Ao  mesmo  tempo  em  que  um  grande  orçamento  é
destinado à GLO, alguns órgãos ambientais que atuam de
forma  estratégica  vêm  sofrendo  redução  drástica  de
autonomia, pessoal e orçamento, de acordo com o texto.

II.  De  acordo  com  os  dados  do  mês  de  junho  de  2020
apresentados no texto, em relação ao mês de junho de 2019,
houve um aumento de 19,57% nos focos de calor na região
amazônica  monitorada,  quando  foram  registrados  1.880
focos de calor.
III.  O  texto  afirma  que  o  Decreto  Federal  nº  10.341/2020
subordina  o  Ibama,  o  Ministério  Público  e  o  ICMBio  ao
Exército.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 20  Leia o texto 'O fogo já chegou' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:
I.  O  texto  alerta  para  a  quantidade de  árvores  que estão
sendo tombadas por conta dos incêndios, o que pode levar à
morte  animais  e  colocar  em  risco  uma  riquíssima
biodiversidade.
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II. Em junho de 2020, foram registrados 2.748 focos de calor
na Amazônia, o maior número de focos no mês desde 2007,
de acordo com o texto.
III.  De  acordo com o  texto,  o  aumento  do  desmatamento
ocorre apesar da promulgação do recente Decreto Federal nº
10.341/2020, que autoriza o emprego das Forças Armadas na
Garantia da Lei e da Ordem (GLO) na Amazônia Legal.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 21 a 50

 21  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A  correta  gestão  pública,  pautada em uma execução
orçamentária e financeira eficiente, advém da integração
coerente entre o que foi planejado e o que será realmente
realizado. Sendo assim, não há que se falar na alocação de
recurso sem ter o entendimento dos conceitos de Plano
Plurianual,  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  e  Lei
Orçamentária  Anual.

II. A função distributiva da renda e riqueza do Estado busca
resolver os problemas decorrentes de uma série de fatores
que contribuem para que haja uma distribuição de renda
desigual na sociedade. Entre esses fatores, é possível citar
as habilidades individuais, a oportunidade de educação, a
transmissão de renda por herança, a mobilidade social e a
estrutura de mercado.
III.  A partir  da função distributiva da renda e riqueza do
Estado, o governo utiliza-se de mecanismos que ajustem a
distribuição de renda e riqueza de maneira menos desigual.
Os  instrumentos  util izados  para  promover  esses
ajustamentos  são,  frequentemente,  a  tributação  e  as
transferências.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 22  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Para  atender  aos  seus  objetivos,  o  Estado  precisa  de
recursos  financeiros  que  são  obtidos  exclusivamente  por
meio de duas fontes: os tributos e as transferências.

II. O ciclo orçamentário ou processo orçamentário pode ser
definido como um processo contínuo, dinâmico e flexível, por
meio do qual se elaboram, aprovam, executam, controlam e
avaliam os programas do setor público nos aspectos físico e
financeiro. Corresponde, portanto, ao período de tempo em
que se processam as atividades típicas do orçamento público.

III.  A  receita  pública  é  o  ingresso  de  dinheiro  nos  cofres
públicos  que  se  incorpora  de  maneira  permanente  ao
patrimônio  público,  caracterizando-se  como  ingresso
definitivo. A despesa pública, por sua vez, define-se como a
aplicação de determinada quantia em dinheiro por parte da
autoridade pública para o alcance de um objetivo estabelecido
em lei.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 23  Analise as afirmativas a seguir:
I. A função DATADIF, no Microsoft Excel, calcula o número de
dias, meses ou anos entre duas datas. Essa função é útil em
fórmulas nas quais o usuário precisa calcular uma idade, por
exemplo.

II. A função CÓDIGO, no Microsoft Excel, retorna um código
numérico para o primeiro caractere de uma cadeia de texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 24  Analise as afirmativas a seguir e marque a opção
CORRETA:
a) Ao definir deveres, um código de ética impede o usufruto
dos direitos por parte de um indivíduo ou mesmo de um
grupo. Ou seja, um código de ética é, antes de tudo, uma
forma de impedir  que certos indivíduos tenham acesso a
benefícios  e  privilégios  restritos  a  uma classe  especial  e
privilegiada de trabalhadores.

b)  A  remuneração  do  servidor  público  é  custeada  pelos
tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele
próprio,  e  por  isso  se  exige,  como  contrapartida,  que  a
moralidade esteja presente no cotidiano desse profissional,
sendo um elemento indissociável de sua aplicação e de sua
finalidade.

c) Exercer a profissão com zelo, diligência e honestidade é
um dever do servidor público no exercício da sua função.
Atender a esses requisitos é, indiscutivelmente, uma forma de
buscar a melhoria da qualidade,  a redução de custos e o
aumento de riscos no âmbito  dos serviços prestados em
uma organização governamental.

d) Um código de ética deve sempre prever sanções severas
para o descumprimento de qualquer dos seus dispositivos,
independentemente  das  restrições  ou  imposições  de
qualquer legislação vigente. Dessa forma, é sempre possível
garantir que a absoluta maioria dos indivíduos submetidos a
esse  código  adotarão  a  todo  momento  uma  conduta
adequada à moral.
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 25  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Entre  as  funções  econômicas  do  Estado,  a  função
estabilizadora da economia tem por finalidade utilizar-se do
instrumental macroeconômico para manter o nível desejável
de atividade econômica. Ela compreende instrumentos que
visam  dar  estabilidade  à  moeda,  equilibrar  as  contas
externas, nivelar adequadamente o emprego e estabilizar os
preços, por exemplo. Ou seja, lidar com aspectos que não
são automaticamente controlados pelo sistema de mercado.
A  atuação  do  governo  nesse  caso  visa  a  controlar  tais
aspectos para que não se tornem problemas econômicos.

II.  Atualmente,  existem  dois  instrumentos  legais  básicos
voltados  ao  estabelecimento  das  normas  gerais  para  as
finanças públicas no Brasil, a saber: a Lei Federal nº 4.320, de
1964,  que  estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados,
dos municípios e do Distrito Federal; e a Lei Complementar nº
101,  de  2000,  popularmente  conhecida  como  Lei  de
Responsabilidade Fiscal, que estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.
III.  É  necessário  entender  o  papel  do  Estado  em  prol  do
atendimento das necessidades e dos anseios da sociedade, o
que significa fazer  da execução das finanças públicas um
instrumento irregular de implementação de políticas públicas.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 26  Analise as afirmativas a seguir:
I. O plano estratégico de recursos humanos precede o plano
estratégico da organização, ou seja, ele formaliza as bases
que vão determinar e reger a dinâmica de planejamento e
gestão de toda a entidade no longo prazo, oferecendo a sua
contribuição  para  o  atingimento  das  macroestratégias
definidas em consenso pela instituição.

II.  A  administração estratégica de recursos humanos deve
reconhecer os impactos do ambiente organizacional externo e
o impacto das condições políticas e legais sobre a dinâmica
do trabalho  na  instituição.  Deve  apresentar  foco no  longo
prazo e enfatizar a escolha e a tomada de decisão de forma
assertiva.
III. É importante ter em mente que a formulação de políticas
funcionais em recursos humanos visa a tornar o processo de
gestão  de  pessoas  o  mais  claro  possível  para  todos  os
colaboradores  da  organização.  As  políticas  funcionais  de
recursos  humanos  abrangem  os  processos  de  agregar,
aplicar,  recompensar,  desenvolver,  manter  e  monitorar
pessoas.  Os tipos de políticas que serão formuladas e  as
informações que devem estar contidas nelas são definições
específicas a cada entidade.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 27  Analise as afirmativas a seguir:
I.  De  modo  geral,  uma  política  funcional  de  recursos
humanos deve conter, entre outros tópicos, uma descrição
clara das ações que são permitidas ou estimuladas entre os
colaboradores para que essa política não corra o risco de se
transformar em uma boa prática de recursos humanos. Em
alguns casos, também é possível incluir uma descrição das
ações que não devem ser realizadas na instituição.

II.  A  administração estratégica de recursos humanos deve
manter  uma  consideração  sobre  todas  as  pessoas  da
organização, e não apenas sobre o grupo de executivos ou de
empregados  operacionais.  Ela  deve  estar  integrada  à
estratégia corporativa e às demais estratégias funcionais da
instituição.  Esse processo justifica  a  importância  de haver
alinhamento completo com a administração da organização,
a fim de escrever um plano de recursos humanos compatível
com os objetivos da entidade.
III. A política de recursos humanos de uma instituição deve
delimitar a própria área de abrangência, apresentando formas
de tolher o envolvimento dos setores na tomada de decisão
dos  processos  relativos  a  essa  política,  descrevendo  as
competências de cada setor.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 28  Analise as afirmativas a seguir:
I.  De  modo  geral,  uma  política  funcional  de  recursos
humanos deve expressar compromisso com os valores da
organização e definir procedimentos vinculados diretamente
à política descrita, tornando seus princípios básicos claros.

II. Uma política funcional de recursos humanos deve conter
uma definição clara da própria finalidade, sempre com foco
em apresentar os princípios que irão priorizar a redução dos
custos nas ações organizacionais em gestão de pessoas, em
favor de uma redução na prioridade dos temas importantes
para o desempenho efetivo da missão organizacional.
III. Uma boa estratégia de recursos humanos deve ter como
objet ivo  macro  manter  a  a l ta  produt iv idade  dos
colaboradores, a satisfação com o trabalho e com o ambiente
e a estabilidade do time, representada por uma baixa taxa de
rotatividade. Se isso for conseguido pelo plano estratégico de
recursos humanos, as chances de os resultados estratégicos
serem mais expressivos e consistentes são maiores.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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 29  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A gerência do escopo do projeto descreve os processos
necessários para assegurar que o projeto contemple todo o
trabalho requerido,  e  nada mais que o trabalho requerido,
para  que  seja  completado  com  sucesso.  A  preocupação
fundamental da gestão do escopo é definir e controlar o que
está, ou não, incluído no projeto.

II.  A gerência do tempo do projeto descreve os processos
necessários para assegurar que o projeto termine dentro do
prazo  previsto.  Em  alguns  projetos,  especialmente  os
menores, o sequenciamento das atividades, a estimativa da
duração das atividades e o desenvolvimento do cronograma
estão  tão  unidos  que  podem  ser  vistos  como  um  único
processo realizado, muitas vezes, com a participação de todo
o time.
III. Os projetos, que são normalmente desenvolvidos com uma
visão  estratégica  da  organização,  e  os  serviços,  que  são
atividades  rotineiras,  possuem algumas semelhanças,  pois
ambos são realizados por pessoas, através de recursos e um
prazo limitados, geram resultados personalizados e inéditos e
devem  ser  planejados,  executados,  acompanhados  e
controlados.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 30  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Um projeto  compreende,  entre  outros,  os  processos de
planejamento, de execução e de acompanhamento e controle
de  determinadas  tarefas  que  se  relacionam  entre  si.  O
resultado  deste  relacionamento  entre  as  tarefas  é  a
existência de um produto final específico, que deve ser criado
dentro de prazos, custos e especificações de qualidade.

II.  Todos  os  projetos  são  planejados  antes  de  serem
executados e, portanto, não carregam um elemento de risco.
Deve-se realizar  o máximo de levantamento dos riscos do
projeto para se determinar os planos de ação imediatos.
III. Um projeto é usualmente único, não um empreendimento
repetitivo. Mesmo os projetos distintos são semelhantes em
termos  de  recursos  usados,  do  ambiente  real  em  que  o
projeto acontece, das expectativas e necessidades das partes
interessadas e dos custos estimados.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 31  Analise as afirmativas a seguir:
I. A atividade financeira do Estado destina-se à obtenção e ao
emprego dos materiais e de serviços para a realização das
necessidades individuais, de interesse privado, atendidas por
meio do serviço público,  ou seja,  o  Estado intervém para
atender a população.

II. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu o Capítulo II
(DAS FINANÇAS PÚBLICAS), do Título VI (DA TRIBUTAÇÃO E
DO ORÇAMENTO), como sendo o definidor das grandes linhas
de  atuação  orçamentária  e  financeira  da  Administração
Pública  brasileira.  Assim,  por  esse  capítulo,  a  sociedade
brasileira  ratificou  a  necessidade  de  integração  entre  o
planejamento e a execução orçamentário-financeira.
III. A função alocativa de recursos do Estado tem por objetivo
principal garantir a provisão de determinados bens e serviços
que não são supridos pelo sistema de mercado, cuja oferta
por empresas privadas é ineficiente diante da inviabilidade
econômica de produzi-los.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 32  Analise as afirmativas a seguir:
I. O desenvolvimento do cronograma envolve a determinação
das datas de início e fim do projeto, sendo que essas datas
devem refletir a realidade do projeto a ser desenvolvido, para
que ele seja executado dentro do prazo planejado. Algumas
informações são relevantes para desenvolver o cronograma,
tais como o diagrama de rede, as estimativas de duração das
atividades,  as  restrições  e  as  premissas  do  projeto,  por
exemplo.

II. Muitas tarefas diferentes são necessárias para atingir os
objetivos  de  um  projeto.  Nesse  sentido,  o  relacionamento
entre todas essas atividades, ainda que complexo, pode ser
facilitado  pelo  uso  de  ferramentas  de  gerenciamento  do
tempo,  tais  como  os  diagramas  de  rede,  os  gráficos  de
controle, os histogramas e os cronogramas.
III. A gerência da integração do projeto descreve os processos
necessários para assegurar  que os diversos elementos do
projeto sejam adequadamente coordenados. Ela envolve fazer
compensações entre objetivos e alternativas eventualmente
concorrentes, a fim de atingir as necessidades e expectativas
das  partes  interessadas.  Ele  envolve  processos  como  o
desenvolvimento do plano do projeto, a execução do plano do
projeto e o controle geral de mudanças, por exemplo.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 33  Analise as afirmativas a seguir:
I. Quatro áreas são importantes para o exercício da atividade
financeira do Estado: a receita pública, a despesa pública, a
educação pública e o crédito público, que, respectivamente,
correspondem aos quatro verbos: obter,  despender, gerir e
criar recursos públicos.

II. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 165, § 7º,
estabelece que os orçamentos previstos no § 5º, I  e II  (ou
seja,  o orçamento fiscal e o de investimento das estatais),
devem ser compatibilizados com o plano plurianual e, ainda,
terão entre suas funções a de reduzir  desigualdades inter-
regionais, segundo critério populacional.
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III. O crédito público é o ato de obter recursos públicos junto a
terceiros.  Considerado  uma  receita  temporária,  o  crédito
público é um empréstimo a fundo perdido, o que significa que
posteriormente será devolvido.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 34  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Segundo John Keynes,  as  finanças públicas cuidam do
comportamento econômico do governo e preocupam-se com
a  alocação  dos  recursos  abundantes,  objetivando  a
diminuição  do  bem-estar  social.

II. O Artigo 174 da Constituição Federal de 1988 destacou a
importância do planejamento para a Administração Pública
ao afirmar que a função do planejamento é exclusiva das
instituições  públicas  municipais  e  deve  ser  realizada  por
técnicos qualificados.
III. O orçamento público pode ser entendido como o conjunto
de  gastos  do  Estado  para  o  funcionamento  dos  serviços
públicos autorizados. Já as despesas públicas consistem no
ato de planejar a arrecadação e os gastos públicos para um
período preestabelecido.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 35 a 41

CONTROLE

No âmbito da gestão de uma organização pública, existem
vários critérios para a classificação da função de controle.
Com relação ao órgão que o exerce,  o controle pode ser
administrativo, legislativo ou judicial.

Quanto ao momento em que se efetua, o controle pode ser
prévio, concomitante ou posterior. Um exemplo de controle
prévio  é  a  previsão  constitucional  de  necessidade  de
autorização  ou  aprovação  prévia  do  Congresso  Nacional
para determinados atos do Poder Executivo (artigo 49, II, III,
XV, XVI e XVII; artigo 52, III, IV e V). Um exemplo de controle
concomitante  é  o  acompanhamento  da  execução
orçamentária pelo sistema de auditoria. Alguns exemplos de
controle  posterior  incluem  a  anulação  de  um  ato
administrativo ilegal ou mesmo a prestação de contas dos
recursos já utilizados.

O controle ainda pode ser interno ou externo. É considerado
controle interno o controle que cada um dos Poderes exerce
sobre seus próprios atos e agentes. É considerado controle
externo o controle exercido por um dos Poderes sobre o
outro,  como também o  controle  da  Administração  Direta
sobre a Indireta.

A Constituição Federal prevê o controle externo a cargo do
Congresso Nacional,  com o auxílio do Tribunal de Contas
(artigo 71)  e  o  controle  interno que cada Poder  exercerá
sobre seus próprios atos (artigos 70 e 74). No artigo 74, é
prevista a responsabilidade solidária dos responsáveis pelo
controle  quando,  ao  tomarem  conhecimento  de
irregularidade,  deixarem  de  dar  ciência  ao  Tribunal  de
Contas.

O controle ainda pode ser de legalidade ou de mérito, sendo
que  o  primeiro  pode  ser  exercido  pelos  três  Poderes,
enquanto o segundo cabe à própria Administração.

O fundamento do controle interno na Administração Pública
Brasileira  está  no  artigo  76  da  Lei  nº  4.320/64,  o  qual
estabelece que o Poder Executivo exercerá os três tipos de
controle da execução orçamentária:

1) legalidade dos atos que resultem arrecadação da receita
ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de
direitos e obrigações;

2)  a  fidelidade  funcional  dos  agentes  da  administração
responsáveis por bens e valores públicos;

3)  o cumprimento do programa de trabalho expresso em
termos monetários e em termos de realização de obras e
prestação de serviços.

A  seguir,  relacionam-se  algumas  características  da
Administração  Pública  que  dificultam  a  implantação  de
dispositivos de controles e mudanças comportamentais:

• dificuldade para medir resultados, pela falta de parâmetros
externos;

•  não há risco de descontinuidade,  porque a organização
pública é essencial e não está sujeita a falência;

• relativa estabilidade funcional dos agentes, que só perdem
o emprego em situações especialíssimas;

•  grande  rotatividade  das  funções  da  alta  administração
(agentes  políticos)  devido  à  vinculação  político-partidária,
que pode mudar a cada quatro anos;

•  não  há  r isco  f inanceiro  ou  patr imonial  para  os
administradores, o investimento vem do povo.

Adaptado. Disponível em: https://bit.ly/3aNhWrP.

 35  Leia o texto 'CONTROLE' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. A relativa estabilidade funcional dos agentes públicos, que
só perdem o emprego em situações especialíssimas, é uma
das características da Administração Pública que dificulta a
implantação  de  dispositivos  de  controles  e  mudanças
comportamentais, de acordo com o texto.

II. Um exemplo de controle prévio é a previsão constitucional
de  necessidade  de  autorização  ou  aprovação  prévia  do
Congresso  Nacional  para  determinados  atos  do  Poder
Executivo, conforme disposto no artigo 49, II, III, XV, XVI e XVII;
e no artigo 52, III, IV e V, do texto constitucional, de acordo
com o texto.
III. É considerado controle interno aquele que cada um dos
Poderes exerce sobre seus próprios atos e agentes, como, por
exemplo, o controle que o Tribunal de Contas realiza sobre as
contratações de uma prefeitura, de acordo com o texto.
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Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 36  Leia o texto 'CONTROLE' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I.  No  artigo  74  da  Constituição  Federal,  é  prevista  a
responsabilidade  solidária  dos  responsáveis  pelo  controle
quando,  ao  tomarem  conhecimento  de  irregularidade,
deixarem de dar ciência ao Tribunal de Contas, de acordo
com o texto.

II. Sobre a execução orçamentária, cabe ao Poder Executivo
exercer  o  controle  da  fidelidade  funcional  dos  agentes  da
administração responsáveis por bens e valores públicos, de
acordo com o texto.
III. O controle pode ser de legalidade ou de mérito, sendo que
o primeiro pode ser exercido pelos três Poderes, enquanto o
segundo  cabe  à  própria  Administração,  de  acordo  com  o
texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 37  Leia o texto 'CONTROLE' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I.  Em  relação  à  execução  orçamentária,  cabe  ao  Poder
Executivo exercer o controle do cumprimento do programa
de trabalho expresso em termos monetários e em termos de
realização de obras e prestação de serviços, de acordo com o
texto.

II. Quanto ao momento em que se efetua sobre os processos
de uma entidade pública,  o  controle  pode ser  classificado
como  prévio,  prioritário  ou  deflagrador,  de  acordo  com  o
texto.
III. O fato de não haver risco financeiro ou patrimonial para os
administradores, pois o investimento vem do povo, é uma das
características  da  Administração  Pública  que  dificulta  a
implantação  de  dispositivos  de  controles  e  mudanças
comportamentais, de acordo com o texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 38  Leia o texto 'CONTROLE' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I.  A grande rotatividade das funções da alta administração
(agentes  políticos),  devido  à  vinculação  político-partidária,
que  pode  mudar  a  cada  quatro  anos ,  é  uma  das
características  da  Administração  Pública  que  dificulta  a
implantação  de  dispositivos  de  controles  e  mudanças
comportamentais, de acordo com o texto.

II. A Constituição Federal prevê o controle interno que cada
Poder exercerá sobre seus próprios atos (artigos 70 e 74)
com o objetivo de impossibilitar a fiscalização por parte de
outros agentes da sociedade civil, de acordo com o texto.
III. Segundo o texto, a dificuldade para medir resultados, pela
falta de parâmetros externos, é uma das características da
Administração  Pública  que  dificulta  a  implantação  de
dispositivos de controles e mudanças comportamentais.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 39  Leia o texto 'CONTROLE' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. No âmbito da gestão de uma organização pública, existem
vários critérios para a classificação da função de controle,
afirma o  texto.  Com relação  ao  órgão  que  o  exerce,  por
exemplo,  o controle pode ser administrativo,  legislativo ou
judicial, de acordo com o texto.

II. A Constituição Federal prevê o controle externo a cargo do
Congresso Nacional,  com o  auxílio  do  Tribunal  de  Contas
(artigo 71), de todas as atividades e serviços realizados no
Brasil  ou  mesmo  de  atividades  realizadas  no  exterior  por
brasileiros ou descendentes de brasileiros, de acordo com o
texto.
III.  De  acordo  com  o  texto,  alguns  exemplos  de  controle
posterior incluem a anulação de um ato administrativo ilegal,
a  prestação  de  contas  dos  recursos  já  util izados,  o
planejamento  prévio  de  um  projeto,  a  reavaliação  das
estimativas  de  custos  e  a  análise  de  propostas  de
fornecedores.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 40  Leia o texto 'CONTROLE' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. Sobre a execução orçamentária, cabe ao Poder Executivo
exercer  o  controle  da  legalidade  dos  atos  que  resultem
arrecadação  da  receita  ou  a  realização  da  despesa,  o
nascimento ou a extinção de direitos e obrigações, de acordo
com o texto.

II.  O fato de não haver risco de descontinuidade, porque a
organização pública é essencial e não está sujeita a falência, é
uma  das  características  dessas  entidades  que  dificulta  a
implantação  de  dispositivos  de  controles  e  mudanças
comportamentais, de acordo com o texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.



 INSTITUTO ADM&TEC | DELMIRO GOUVEIA (MÉDIO 1) v.Audit.: E6DE7C925

AGENTE ADMINISTRATIVO (A) - Página 12 de 15 v.1533/2020

 41  Leia o texto 'CONTROLE' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. É considerado controle externo o controle exercido por um
dos Poderes  sobre  o  outro,  como também o controle  da
Administração  Indireta  sobre  a  Direta  e  a  fiscalização
realizada  por  um  supervisor  sobre  o  trabalho  dos  seus
subordinados, de acordo com o texto.

I I .  S ã o  e x e m p l o s  d e  c o n t r o l e  c o n c o m i t a n t e  o
acompanhamento da execução orçamentária pelo sistema de
auditoria, a avaliação de um relatório de prestação de contas
e a determinação dos requisitos de um empreendimento, de
acordo com o texto.
III.  O  fundamento  do  controle  interno  na  Administração
Pública Brasileira está no artigo 76 da Lei Federal nº 4.320, de
1964, o qual determina que todas as entidades públicas têm
autonomia  para  determinar  a  destinação  dos  recursos
provenientes da arrecadação de tributos,  de acordo com o
texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 42 a 44

OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO

Muitas  vezes,  nas  críticas  da  mídia,  dos  políticos,  dos
candidatos, dos empresários, dos trabalhadores e do público
em geral, o governo é visto como uma entidade distante, que
“suga os recursos do povo”. Na verdade, porém, o governo é
uma  entidade  que  coleta  recursos  através  dos  impostos
cobrados de uma parte da população, para transferir esses
recursos para outra parte da população.

Os objetivos de toda política orçamentária são corrigir  as
falhas  de  mercado  e  as  distorções,  visando  manter  a
estabilidade, melhorar a distribuição de renda, e alocar os
recursos com mais eficiência. O Orçamento tem a função de
também regular o mercado e coibir abusos, reduzindo falhas
de  mercado  e  externas  (fatores  adversos  causados  pela
produção, como poluição, problemas urbanos etc.).

Para atingir seus objetivos, o orçamento público e as ações
das entidades governamentais devem seguir um processo
de planejamento coerente com a realidade e devidamente
alinhado com as boas práticas. Assim, o planejamento deve
levar em consideração alguns fatores:

• Fatores internos: a estrutura da organização, os recursos
financeiros  disponíveis,  a  quantidade  e  a  qualidade  dos
colaboradores,  os  históricos  anteriores,  a  prioridade  dos
objetivos a serem alcançados etc.

• Fatores externos: a legislação vigente, a política econômica,
a condição social da população, a expectativa da população,
as reivindicações da comunidade etc.

Há  dois  grupos  de  fatores  que  afetam  o  processo  de
planejamento:

• Fatores incontroláveis, que incluem os elementos que não
têm  uma  causa  direta  e  localizável.  Por  exemplo:  o
crescimento da população, o ambiente político e as pressões
sociais.

• Fatores controláveis, que são os elementos sobre os quais
a organização tem algum controle através das decisões de
seus  administradores.  Por  exemplo:  a  pesquisa,  a
localização  dos  edifícios  e  as  relações  organizacionais.

Adaptado. Disponível em: https://bit.ly/3aNhWrP.

 42  Leia o texto 'OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I.  O  planejamento deve levar  em consideração os fatores
internos, tais como a estrutura da organização, os recursos
financeiros  disponíveis,  a  quantidade  e  a  qualidade  dos
colaboradores,  os  históricos anteriores  e  a  prioridade dos
objetivos a serem alcançados, de acordo com o texto.

II. O orçamento tem a função de regular o mercado e exortar
abusos, reduzindo falhas de mercado e problemas externos,
como fatores adversos causados pela produção, a poluição,
os problemas urbanos etc., de acordo com o texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 43  Leia o texto 'OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I.  O  processo  de  planejamento  é  afetado  por  fatores
incontroláveis, que incluem os elementos que não têm uma
causa direta e localizável como, por exemplo, o crescimento
da população, o ambiente político e as pressões sociais, de
acordo com o texto.

II.  O  planejamento deve levar  em consideração os fatores
externos, tais como a legislação vigente, a política econômica,
a condição social da população, a expectativa da população e
as reivindicações da comunidade, de acordo com o texto.
III. O governo é uma entidade que coleta recursos através dos
impostos cobrados de toda a população, para transferir esses
recursos para outra parte específica da população, a fim de
gerar agregação e concentração de renda, de acordo com o
texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 44  Leia o texto 'OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. O texto afirma que, para atingir seus objetivos, o orçamento
público  e  as  ações das entidades governamentais  devem
seguir um processo de planejamento abstrato e distante da
realidade, sendo devidamente alinhado com as boas práticas
e com as leis vigentes.
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II.  O  processo  de  planejamento  é  afetado  por  fatores
controláveis,  que  são  os  elementos  sobre  os  quais  a
organização  tem  algum  controle  através  das  decisões  de
seus  administradores  como,  por  exemplo,  a  pesquisa,  a
localização dos edifícios  e  as  relações organizacionais,  de
acordo com o texto.
III. Os objetivos de toda política orçamentária são corrigir as
falhas  de  mercado  e  as  distorções,  visando  manter  a
estabilidade,  tolher  a  distribuição  de  renda  e  alocar  os
recursos com mais eficiência, de acordo com o texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 45 a 50

PROCESSOS ORGANIZACIONAIS

Deve-se compreender  por  macroprocessos o  conjunto de
processos fundamentais ou críticos para o cumprimento da
missão  organizacional.  Os  macroprocessos  estão
diretamente relacionados com fornecedores e usuários dos
serviços.  Eles  se  voltam  para  a  obtenção  de  soluções
integradas de produtos e serviços capazes de satisfazer às
necessidades dos cidadãos.

Os  processos,  por  sua  vez,  podem  ser  definidos  como
conjuntos de atividades inter-relacionadas ou interativas que
transformam insumos (entradas) em produtos ou serviços
(saídas) que têm valor para um grupo específico de usuários
ou cidadãos.

Já  os  subprocessos  são  conjuntos  de  atividades
necessárias e suficientes para a execução dos processos. A
quantidade de subprocessos depende da complexidade de
cada processo. Em um nível mais detalhado, as atividades
de um subprocesso são desmembradas em tarefas.

Os  processos  finalísticos  são  processos  técnicos  que
compõem  as  atividades-fim  da  organização,  diretamente
envolvidos no atendimento às necessidades dos usuários.
Eles se relacionam com a razão de ser ou com a essência do
funcionamento da organização. Os processos enquadrados
nesta  categoria  estão  diretamente  relacionados  com  os
fundamentos estratégicos da organização: missão, visão de
futuro e objetivos estratégicos.

Os  processos  de  apoio  são  aqueles  que  dão suporte  às
atividades  de  natureza  finalística  da  organização.  Essa
categoria  de  processos  está  diretamente  relacionada  à
gestão dos  recursos  internos  da  organização (atividades-
meio).  Exemplos clássicos de processos de apoio são os
que envolvem a gestão de pessoas, a gestão orçamentária e
financeira, a gestão de aquisições de bens e serviços ou o
desenvolvimento  de  tecnologias  da  informação.  Eles
também  dizem  respeito  aos  processos  gerenciais
relacionados à definição de sistemas de monitoramento e
avaliação dos resultados alcançados pela organização.

Os processos críticos são aqueles de natureza estratégica
para  o  sucesso  institucional.  Em  geral  são  assim
denominados os principais  processos finalísticos,  embora
alguns processos de  apoio  (processos-meio)  possam ser
considerados críticos pela importância ou impacto que têm
nos resultados institucionais. Os processos críticos podem
dificultar ou impedir a realização dos objetivos estratégicos,
quando não são gerenciados de forma adequada.

Adaptado. Disponível em: https://bit.ly/2CQ4yX9.

 45  Leia o texto 'PROCESSOS ORGANIZACIONAIS' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I.  Os processos finalísticos estão diretamente relacionados
com os fundamentos estratégicos da organização: missão,
visão de futuro e objetivos estratégicos, de acordo com o
texto.

II. Segundo o texto, a quantidade de subprocessos depende
diretamente  da  complexidade  de  cada  processo  e
inversamente em relação à quantidade de objetivos e metas
de caráter estratégico ou tático.
I I I .  De  acordo  com  as  informações  do  texto ,  os
macroprocessos  estão  diretamente  relacionados  com
fornecedores  e  usuários  dos  serviços.  Essa  relação  é
determinada por contratos, leis ou apenas por regulamentos
internos da instituição.  Esse é  o motivo que justifica todo
macroprocesso  ser  realizado  por  uma  parte  interessada
externa à organização.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 46  Leia o texto 'PROCESSOS ORGANIZACIONAIS' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. Os processos de apoio estão diretamente relacionados à
gestão dos recursos internos da organização, ou seja, são
atividades  finalísticas  e  diretamente  relacionadas  com  a
prestação de serviços para os usuários e cidadãos, de acordo
com o texto.

II.  O  texto  afirma que  os  subprocessos  são  conjuntos  de
atividades  necessárias  e  suficientes  para  a  execução  dos
processos.  Ou seja,  cada macroprocesso e cada processo
são parte integrante de um subprocesso maior, mais amplo e,
portanto, mais estratégico.
III. Os processos críticos são aqueles de natureza estratégica
para o sucesso institucional,  determinando como todas as
atividades cotidianas são formadas, como os fornecedores
devem ser escolhidos e como os colaboradores devem tomar
decisões de caráter ético e moral em suas vidas particulares,
de acordo com o texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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 47  Leia o texto 'PROCESSOS ORGANIZACIONAIS' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I.  Os  principais  processos  finalísticos  são  denominados
processos  críticos,  embora  alguns  processos  de  apoio
(processos-meio)  possam  ser  considerados  críticos  pela
importância  ou  impacto  que  têm  nos  resultados
institucionais,  de  acordo  com  o  texto.

II.  Os  processos  críticos  podem  dificultar  ou  impedir  a
realização  dos  objetivos  estratégicos,  quando  não  são
gerenciados de forma adequada, de acordo com o texto.
III.  O conceito de macroprocesso refere-se ao conjunto de
processos fundamentais ou críticos para o cumprimento da
missão organizacional, tais como os processos de prestação
de contas, de limpeza e higienização ou mesmo de gestão de
pessoas, de acordo com o texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 48  Leia o texto 'PROCESSOS ORGANIZACIONAIS' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. Os processos finalísticos se relacionam com a razão de ser
ou  com  a  essência  do  funcionamento  da  organização,
devendo  ser  revisados,  atualizados  e  regularmente
modificados, independentemente dos objetivos estratégicos
da entidade, de acordo com o texto.

II.  Exemplos clássicos de processos de apoio  são os que
envolvem  a  gestão  de  pessoas,  a  gestão  orçamentária  e
financeira, a gestão de aquisições de bens e serviços ou o
desenvolvimento  de  tecnologias  da  informação,  de  acordo
com o texto.
III.  Os  macroprocessos  se  voltam  para  a  obtenção  de
soluções  integradas  de  produtos  e  serviços  capazes  de
satisfazer às necessidades dos cidadãos, de acordo com o
texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 49  Leia o texto 'PROCESSOS ORGANIZACIONAIS' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I.  Os  processos  de  apoio  dizem  respeito  aos  processos
gerenciais  relacionados  à  definição  de  sistemas  de
monitoramento e avaliação dos resultados alcançados pela
organização, de acordo com o texto.

II.  Os  processos  finalísticos  são  processos  técnicos  que
compõem  as  atividades-fim  da  organização,  diretamente
envolvidos no atendimento às necessidades dos usuários, de
acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 50  Leia o texto 'PROCESSOS ORGANIZACIONAIS' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I.  Os processos de apoio são aqueles que dão suporte às
atividades de natureza finalística da organização e, em geral,
compreendem os processos de manutenção preventiva, os
processos  de  gestão  administrativa  e  as  ações  de
comunicação interna, de acordo com o texto.

II.  Os  processos  podem ser  definidos  como conjuntos  de
atividades inter-relacionadas ou interativas que transformam
insumos (entradas) em produtos ou serviços (saídas) que têm
valor para um grupo específico de usuários ou cidadãos, de
acordo com o texto.
III. Em um nível mais detalhado de planejamento e controle,
as  atividades de  um subprocesso são desmembradas em
processos finalísticos e,  por  sua vez,  são subdivididos em
macroprocessos de apoio, de acordo com o texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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