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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA 
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REITORIA - Diretoria de Gestão de Pessoas 

Av. Mário Werneck, 2590 – Buritis – Belo Horizonte – Minas Gerais – CEP: 30.575-180  -(31) 2513-5210   

 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS – EDITAL 065/2014 
REITORIA 

PROVA OBJETIVA: TECNOLOGO EM GESTÃO PÚBLICA 
 
 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 
 
1) Esta prova é composta de 50 questões, todas de múltipla escolha, com 05 opções 
de escolha. 

2) A prova terá início às 14:00h com duração de 04 horas. Você será avisado quando 
restarem 30 minutos para o final. 

3) Tenha em mãos apenas o material necessário para a resolução da prova. Não é 
permitido o uso de calculadoras nem o empréstimo de qualquer tipo de material. 

4) Resolva as questões neste caderno de provas. Logo após, solicite ao fiscal o seu 
cartão de resposta para preenchimento das respostas. Transcreva-as a lápis, confira 
com atenção e então cubra a opção escolhida com caneta azul ou preta. ATENÇÃO: só 
existe 01 (uma) alternativa correta. 

 

 

OBSERVE COMO SE DEVE PREENCHER O 
CARTÃO DE RESPOSTA 

 

 

5) Assine o cartão de resposta no local indicado 

6) A apuração do resultado será feita por leitora ótica, não havendo processamento 
manual dos cartões. 

7) NÃO dispomos de outros cartões de resposta para substituir os errados, portanto, 
atenção. 

8) caso você perceba alguma irregularidade, comunique-a imediatamente aos fiscais. 

9) Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala para entrega simultânea do 
cartão de resposta e assinar na folha de ocorrência. 
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ÁREA: Gestão Pública       DATA: 01 de junho de 2014. 

Quantidade de questões: 50 – Quantidade de páginas: 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES GERAIS: As questões de 01 a 05 referem-se aos conhecimentos de 

Língua Portuguesa. As questões de 06 a 10 referem-se aos conhecimentos específicos 

em Informática. As questões de 11 a 17 referem-se aos conhecimentos de Legislação. 

A prova deverá ser respondida com caneta esferográfica azul ou preta. A prova vale 

100 pontos, cada questão vale 2 pontos. 
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Falta formação para administrar 

Cada vez mais se exige formações em diferentes áreas para candidatos às vagas 
dentro de uma companhia. Já no serviço público, para concorrer a um cargo, não ser 

analfabeto é suficiente. 
 

 (1§) Qualquer cidadão que goze de plenos direitos civis e políticos pode 

concorrer a um cargo público no Brasil, seja na administração municipal, estadual ou 

federal. Existem apenas critérios referentes à idade mínima e o analfabetismo, que 

podem se tornar uma barreira para aqueles que desejam pleitear um cargo eletivo. 

Pelas leis brasileiras, nem todos aqueles que podem ou devem exercer a democracia 

por meio do voto podem ser votados. De acordo com as regras, mais pessoas podem 

votar do que se candidatar. 

 (2§) Paralelamente a esses dados, as empresas buscam cada vez mais 

profissionais capacitados técnica e intelectualmente para preenchimento das vagas 

ofertadas. Existe um parâmetro de perfil exigido para determinados cargos e que são 

fundamentais para o exercício de funções específicas dentro de uma companhia.  

 (3§) Segundo o presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 

(Confea), José Tadeu da Silva, o Brasil permanece em desvantagem quando o assunto 

é políticos bem formados. "É preciso copiar bons exemplos como o dos Estados 

Unidos, que possuem 80% dos cargos públicos ocupados por engenheiros." José 

Tadeu disse ainda que "basta investir em engenharia e educação e o Brasil tem tudo 

para ser a maior potência do mundo, porque é um País riquíssimo", pontua. 

 (4§) Para o engenheiro de produção Igor Sebba, o serviço público necessita de 

profissionais que entendam de gestão e saibam administrar. O empresário ressalta a 

importância de cursos como o Direito e relativos à Educação. Assim como José Tadeu 

da Silva, Sebba defende o grande potencial de gestão que engenheiros possuem e que 

seria de grande valia na política. 

 (5§) De acordo com o político, a origem dos problemas pode estar no processo 

eleitoral. "As pessoas fazem inúmeras alianças políticas, que nem sempre são firmadas 

com pessoas capacitadas, e depois se alastram para o mandato", ressalta o 

empresário.  

 (6§) Ainda dentro das campanhas eleitorais, um importante e decisivo fator para 

o sucesso ou fracasso do candidato são as finanças. Mas segundo o empresário, é 

preciso ter cuidado para que os compromissos firmados não se tornem objeto de 
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barganha de cargos, por exemplo. "Quando começa errado, permanece errado. E fica 

difícil corrigir isso", pontua. 

 (http://goo.gl/qkRZdw. Acesso: 27/05/2014.) 

 

QUESTÃO 01. Sobre o texto, foram feitos alguns comentários. Classifique-os como (V) 

verdadeiros ou (F) falsos: 

 

(___) Há um problema relativo à concordância verbal recaindo sobre o subtítulo do 

texto.  

(___) No segundo período do primeiro parágrafo há um erro gramatical relacionado à 

regência.  

(___) O texto é um exemplo do gênero “notícia”, uma vez que apresenta objetivamente, 

informações sobre a carreira em administração.  

(___) Para maior rigor gramatical, a palavra “técnica”, que ocorre no segundo 

parágrafo, deve ser trocada por “tecnicamente”.  

(___) Ao citar o presidente da Confea no terceiro parágrafo, o autor do texto garante 

maior credibilidade aos seus argumentos.  

 

A sequência correta de classificação, de cima para baixo, é: 

a) (F); (V); (F); (V); (V). 

b) (F); (F); (V); (V); (F). 

c) (V); (V); (F); (F); (V). 

d) (V); (V); (V); (V); (F). 

e) (V); (F); (F); (F); (V). 

 

QUESTÃO 02. O principal objetivo desse texto é 

 

a) apresentar os efeitos causados pelos maus administradores públicos. 

b) criticar as políticas eleitorais que estão vigentes no Brasil atualmente. 

c) difundir a opinião de que o Brasil precisa copiar modelos de gestão. 

d) discutir os efeitos da primazia da engenharia como forma de gestão. 

e) relacionar a formação dos gestores com a prática política brasileira.  
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QUESTÃO 03. O trecho sublinhado possui função adjetiva em: 

 

a) “Qualquer cidadão que goze de plenos direitos civis e políticos pode concorrer a um 

cargo público no Brasil”. (1§)  

b) “[...] o Brasil permanece em desvantagem quando o assunto é políticos bem 

formados.” (3§) 

c) “José Tadeu disse ainda que "basta investir em engenharia e educação e o Brasil 

tem tudo [...]”’ (3§) 

d) “Sebba defende o grande potencial de gestão que engenheiros possuem e que seria 

de grande valia na política.” (4§) 

e) “[...] segundo o empresário, é preciso ter cuidado para que os compromissos 

firmados não se tornem objeto [...]” (6§) 

 

 

QUESTÃO 04. O termo destacado teve seu referente corretamente identificado entre 

parênteses em: 

 

a) Pelas leis brasileiras, nem todos aqueles que podem ou devem exercer a 

democracia por meio do voto podem ser votados. (1§) (aqueles = pessoas comuns)  

b) "É preciso copiar bons exemplos como o dos Estados Unidos, que possuem 80% 

dos cargos públicos [...]." (3§) (bons exemplos = cargos públicos). 

c) “[...] o serviço público necessita de profissionais que entendam de gestão e saibam 

administrar”. (4§) (profissionais = engenheiros) 

d) "As pessoas fazem inúmeras alianças políticas, que nem sempre são firmadas com 

pessoas capacitadas.” (5§) (pessoas = aspirantes a cargos públicos) 

e) “Mas segundo o empresário, é preciso ter cuidado para que os compromissos 

firmados não se tornem objeto.” (6§) (compromissos = alianças políticas). 
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QUESTÃO 05. Sobre a pontuação utilizada no texto, foram feitas algumas 

considerações. Analise-as: 

 

I.  Em: “Qualquer cidadão que goze de plenos direitos civis e políticos pode concorrer a 

um cargo público no Brasil” (1§) é facultativo o uso da vírgula após a palavra “políticos”. 

II. No primeiro período do terceiro parágrafo, as vírgulas foram utilizadas para isolarem 

um aposto. 

III. A retirada da vírgula em “É preciso copiar bons exemplos como o dos Estados 

Unidos, que possuem 80% dos cargos públicos ocupados por engenheiros” (3§) não 

altera a estrutura semântica do trecho. 

IV. Falta uma vírgula no trecho: “Mas segundo o empresário, é preciso ter cuidado para 

que os compromissos firmados não se tornem objeto”. (6§) 

 

Estão corretas as considerações 

 

a) I e II, apenas. 

b) I e III, apenas. 

c) II e III, apenas. 

d) II e IV, apenas.  

e) III e IV, apenas. 

 

QUESTÃO 06. Os navegadores de internet possuem recursos que facilitam a 

navegação do usuário. Um exemplo é o armazenamento das páginas que já foram 

visitadas anteriormente. Com isso, o usuário consegue retornar a alguma página que 

ele acessou, cujo endereço não recorda. Para visualizar as páginas que já foram 

acessadas anteriormente, deve-se procurar no navegador a opção:  

 

a) Extensões  

b) Favoritos 

c) Histórico 

d) Serviços 

e) Suporte 
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QUESTÃO 07. No Windows 7, um funcionário de uma empresa selecionou o arquivo 

Relatorio.pdf e pressionou um atalho, resultando na janela de diálogo ilustrada na 

figura abaixo.  

 
 

Qual atalho foi pressionado pelo funcionário? 

 

a) Del 

b) Ctrl + Del 

c) Shift + Del  

d) Ctrl + Alt + Del 

e) Ctrl + Shift + Del 

 

QUESTÃO 08. Sobre os conhecimentos de informática, foram feitas algumas 

considerações. Classifique-as como (V) verdadeiras ou (F) falsas: 

 

(__) Em segurança da informação, a função de resumo (Hash) não pode ser utilizada 

para garantir a integridade de um arquivo. 

(__) Hoax é um tipo de spam que usualmente possui um texto dramático ou 

comovente, induzindo as pessoas a espalharem a mensagem. 

(__) Phishing é um tipo de golpe cujo objetivo é conseguir informações importantes e 

dados pessoais do usuário como, por exemplo, senhas de banco. 

(__) Um computador que tenha algum programa antivírus instalado está 

completamente livre de qualquer ameaça. 

A sequência correta de classificação é, de cima para baixo: 
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a) (V); (V); (V); (F). 

b) (V); (F); (F); (V). 

c) (F); (F); (F); (V).  

d) (F); (V); (F); (F). 

e) (F); (V); (V); (F). 

 

 
QUESTÃO 09. Com relação às memórias secundárias, também conhecidas como 

dispositivos de armazenamento em massa, foram feitas algumas considerações. 

Analise-as atentamente: 

 

I. Em um computador de dois HDs associados com RAID1, consegue-se a gravação 

de arquivos com o dobro de rapidez, pois o barramento do HD nesse computador é 

duplicado. 

II. Os HDs podem sofrer operações únicas, que não se aplicam a nenhum outro 

dispositivo de memória secundária, como o particionamento, processo pelo qual um 

único HD pode apresentar-se ao sistema operacional como mais de uma unidade de 

armazenamento, podendo apresentar diferentes sistemas de arquivos em cada 

unidade. 

III. Os dispositivos de memória Flash são reconhecidos como Discos Removíveis pelo 

sistema operacional da Microsoft, o Windows, que se encarrega de designar um ícone 

apropriado para sua inidade na janela do gerenciador de arquivos deste sistema 

operacional.  

IV. Geralmente são nos HDs onde é criada a memória virtual pelo sistema operacional. 

Quando isso não é possível criar a memória virtual no HD, uma unidade disco de ótico 

será recomendada como unidade de gravação para a memória virtual. 

 

Estão corretas as considerações feitas em: 

 
a) I e II, apenas. 

b) I e III, apenas. 

c) II e III, apenas. 

d) II e IV, apenas. 

e) III e IV, apenas. 
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QUESTÃO 10. Qual o recurso, no MS Word 2007, que permite adicionar as 

características de autenticidade e integridade a um documento, mantendo-o no modo 

"somente leitura" e impedindo a edição do mesmo? 

 

a) Guia Inserir - sessão Texto - Linha de assinatura  

b) Guia Exibição - sessão Mostrar/Ocultar - Mapa do documento 

c) Guia Referências - sessão Legendas - botão Referência cruzada 

d) Guia Correspondências - sessão Concluir - botão Concluir e mesclar 

e) Guia Referências - sessão Índice de autoridades - botão Inserir índice de 

autoridades 

 

QUESTÃO 11. Ao ingressar no Serviço Público Federal, passando a integrar o quadro 

efetivo de um Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia, com base no 

Decreto 1.171 de 22 de junho de 1994, o servidor tem como deveres fundamentais, 

EXCETO: 

a) Ter respeito à hierarquia, porém tendo cautela ao representar contra ilegalidades de 

que tiver ciência em razão do cargo. 

b) Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de 

comunicação e contato com o público. 

c) Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais 

adequados à sua organização e distribuição. 

d) Cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas 

de seu cargo ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, 

mantendo tudo sempre em boa ordem. 

e) Abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade com 

finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades 

legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. 

 

QUESTÃO 12.  A Lei 11.091 de 12 de janeiro de 2005 trata da estruturação do Plano 

de Carreira dos Técnicos Administrativos em Educação. No que se refere à estrutura 

do plano de carreira dos técnicos administrativos em educação, é CORRETO dizer que 

a) o Plano de Carreira está estruturado em quatro níveis de classificação, com cinco 

níveis de capacitação. 
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b) os cargos que integram o Plano de Carreira possuem atribuições gerais, as quais 

incluem atividades de execução e organização apenas. 

c) os cargos do Plano de Carreira possuem atribuições gerais, as quais, e, conforme a 

lei, serão exercidas de acordo com o ambiente organizacional. 

d) os cargos do Plano de Carreira são organizados em quatro níveis de classificação, 

classificados exclusivamente na escolaridade exigida para cada nível. 

e) os cargos do Plano de Carreira possuem atribuições específicas, as quais são 

detalhadas de acordo com o interesse da gestão, sem regulamentação específica. 

QUESTÃO 13.   Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia foram 

criados pela Lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008. Com relação à estrutura 

organizacional dos Institutos Federais, é INCORRETO afirmar que 

a) os Institutos Federais terão como órgão executivo a reitoria, composta por um Reitor 

e cinco Pró-Reitores.  

b) a administração dos Institutos Federais terá como órgãos superiores o Colégio de 

Dirigentes e o Conselho superior. 

c) os câmpus serão dirigidos por Diretores-Gerais, nomeados pelo Reitor para mandato 

de quatro anos, permitida recondução após processo de consulta à comunidade do 

respectivo campus. 

d) cada Instituto Federal é organizado em estrutura multicampus, com proposta orça-

mentária anual identificada para cada campus e a reitoria, inclusive no que diz respeito 

a pessoal, encargos sociais e benefícios aos servidores. 

e) a Reitoria, como órgão de administração central, poder ser instalada em espaço fí-

sico distinto de qualquer dos campi que integram o Instituto Federal, desde que pre-

visto em seu estatuto e aprovado pelo Ministério da Educação. 

 

QUESTÃO 14. O Decreto 1.171 de 22 de junho de 1994 aprova o Código de Ética do 

Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Com base no referido decreto, sobre 

o qual é INCORRETA esta análise:  

a) O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido 

como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, 

o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. 

b) A função pública deve ser entendida como exercício profissional, por isso, não se integra 

na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta 
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do dia a dia em sua vida privada não acrescem ou diminuem o seu bom conceito na vida 

funcional. 

c) O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, 

velando atentamente por seu cumprimento, e, assim, evitando a conduta negligente. Os 

repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir 

e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. 

d) 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 administrativa se integre no Direito, como elemento indissociável de sua 

aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, como consequência, em fator de legalidade. 

e) Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que 

contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da Administração Pública. 

Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, 

da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana quanto 

mais a de uma Nação. 

QUESTÃO 15. Segundo o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis da União, o 

servidor fará jus a trinta dias de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de 

dois períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que 

haja legislação específica. No que se refere às férias do servidor, de acordo com a 

legislação, é CORRETO o que se afirma em: 

a) As férias não poderão ser interrompidas por qualquer motivo. 

b) É permitido levar à conta de férias falta ao serviço, desde que justificadas e compro-

vadas. 

c) Para o primeiro período aquisitivo de férias, serão exigidos 18 (dezoito) meses de 

efetivo exercício.  

d) O servidor fará jus a trinta dias de férias, que não podem ser acumuladas, ressalva-

das as hipóteses em que haja legislação específica 

e) As férias poderão ser parceladas em até três etapas, desde que assim requeridas 

pelo servidor, e no interesse da administração pública. 

QUESTÃO 16.  A Lei 8.069 de 13 de julho de 1990, ao substituir o Código de Menores 

de 1979, introduziu uma série de transformações nas políticas públicas e de 

atendimento voltadas à população infanto-juvenil. A criança e o adolescente têm 

garantidos o direito à educação, visando seu pleno desenvolvimento. Assinale a única 
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alternativa INCORRETA quanto aos direitos da criança e do adolescente, no que se 

refere ao direto à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer: 

a) É direito da criança e do adolescente o acesso à escola pública e gratuita próxima à 

sua residência. 

b) É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como 

participar da definição das propostas educacionais. 

c) É assegurado à criança e ao adolescente o direito de contestar processos 

avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. 

d) É dever do estado assegurar à criança e ao adolescente o ensino médio obrigatório 

e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. 

e) No processo educacional, serão respeitados os valores culturais, artísticos e 

históricos próprios dos contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a 

eles a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. 

QUESTÃO 17. A Lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008 instituiu a criação da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, criando os Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. NÃO constitui objetivo dos Institutos 

Federais: 

a) Realizar pesquisa básica, estimulando a geração de conhecimentos científicos, 

buscando satisfazer a necessidade intelectual pelo conhecimento. 

b) Estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e 

à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e 

regional. 

c) Ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de 

cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da 

educação de jovens e adultos. 

d) Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a 

capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em 

todos os níveis de escolaridade nas áreas da educação profissional e tecnológica. 

e) Desenvolver atividades de extensão, de acordo com os princípios e finalidades da 

educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os 

segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de 

conhecimentos científicos e tecnológicos. 
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QUESTÃO 18. Dizer que “André é artista ou Bernardo não é engenheiro” é logicamente 

equivalente a dizer que: 

A) André é artista se e somente se Bernardo não é engenheiro. 

B) Se André é artista, então Bernardo não é engenheiro. 

C) Se André não é artista, então Bernardo é engenheiro 

D) Se Bernardo é engenheiro, então André é artista. 

E) André não é artista e Bernardo é engenheiro 

 

 

QUESTÃO 19. Proposições são sentenças que podem ser julgadas somente como 

verdadeiras ou falsas. A esse respeito, considere que p represente a proposição 

simples “É dever do servidor promover o atendimento cordial a clientes internos e 

externos”, que q represente a proposição simples “O servidor deverá instruir 

procedimentos administrativos de suporte gerencial” e que r represente a proposição 

simples “È tarefa do servidor propor alternativas e promover ações para o alcance dos 

objetivos da organização”. Acerca dessas proposições p, q, e r  e das regras inerentes 

ao raciocínio lógico, assinale a opção correta. 

A) qp  é equivalente a .~~ qp  

B) )(~ rqp  é equivalente a rqp ~~~  . 

C) )( rqp  é equivalente a rqp  . 

D) .)))((~(~~ rr   

E) a tabela verdade completa das proposições simples p, q, r tem 
4

2 linhas. 

 

 

QUESTÃO 20. Em um quarto totalmente escuro, há uma gaveta com 3 pares de meias 

brancas e 4 pares de meias pretas. Devido à escuridão, é impossível ver a cor das 

meias. Quantas meias devem ser retiradas para que se tenha certeza de que, entre as 

meias retiradas, haja pelo menos um par de meias pretas? 

A) 8 

B) 6 

C) 5 

D) 4 

E) 2 
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QUESTÃO 21. Considerando as novas tendências sobre Gestão Pública é incorreto 

afirmar que a estratégia se volta para:  

a) Ênfase na definição dos objetivos. 

b) Foco nos processos e não nos resultados. 

c) Maior participação dos agentes privados e organizações da sociedade civil. 

d) Visão da Administração Pública do cidadão como contribuinte dos impostos e 

clientes dos seus serviços. 

e) Garantia de autonomia do Administrador na gestão dos recursos humanos, materiais 

e financeiros. 

 

QUESTÃO 22. A importância maior para o crescimento e desenvolvimento de uma 

organização está no potencial intelectual dos seus colaboradores e no conhecimento 

compartilhado no cotidiano da organização. Esta afirmativa diz respeito aos novos 

paradigmas da gestão empresarial que podem  ser utilizados na gestão publica. 

Identifique abaixo a qual paradigma esta afirmativa se refere: 

a) Organizações enxutas e flexíveis. 

b) Rápida obsolescência do conhecimento. 

c) Empregabilidade.  

d) Educação global e permanente. 

e) Economia do conhecimento. 

 

QUESTÃO 23. Nas últimas décadas, surgiu no Brasil o modelo de governo 

empreendedor pertencente à comunidade e que dá responsabilidade ao cidadão em 

vez de somente servi-lo. Diante desta afirmativa algumas características e 

comportamentos dos colaboradores contribuem para um melhor resultado na aplicação 

deste modelo. Identifique abaixo a alternativa que possui estas características 

somente.  

a) Proatividade, entusiasmo, transparência. 

b) Transparência, centralização, envolvimento. 

c) Centralização, arrojado, empreendedor. 

d) Autoritarismo, centralização, transparência. 

e) Humildade, burocrático, ético.  
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QUESTÃO 24. Considerando a Lei 8.666/93 identifique a alternativa onde não se aplica 

a dispensa de licitação: 

a) Para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, 

necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, 

junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de 

exclusividade for indispensável para a vigência da garantia. 

b) Quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não 

puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as 

condições preestabelecidas. 

c) Para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através 

de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela 

opinião pública. 

d) Para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de 

autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão 

ou entidade. 

e) Para a aquisição de bens e insumos destinados exclusivamente à pesquisa científica 

e tecnológica com recursos concedidos pela Capes, pela Finep, pelo CNPq ou por 

outras instituições de fomento a pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim 

específico.   

QUESTÃO 25. Assinale a alternativa incorreta quanto ao Sistema de Registro de 

Preços, conforme Decreto 7.892/13. 

a) O Sistema de Registro de Preços será usado quando, pelas características do bem 

ou serviço, houver necessidade de contratações freqüentes.  

b) Será utilizado o registro de preços quando for conveniente a aquisição de bens com 

previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade 

de medida ou em regime de tarefa.  

c) O Sistema de Registro de Preços será usado  quando  for conveniente a aquisição 

de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou 

entidade, ou a programas de governo.  

d) Será utilizado o Sistema Registro de Preços quando, pela natureza do objeto, não 

for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração. 

e) No Sistema de Registro de Preços a existência de preços registrados obriga  a 

administração a contratar, impossibilitando a realização de licitação específica para a 

aquisição pretendida até o vencimento da ata.   
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QUESTÃO 26. Dada a redação da Lei 4320/64, qual é o ato emanado de autoridade 

competente que cria, para o Estado, obrigação de pagamento pendente ou não de 

implemento de condição? 

a) Liquidação. 

b) Execução Financeira. 

c) Empenho. 

d) Ordem Bancária. 

e) Pagamento. 

 

QUESTÃO 27. Considerando os princípios do Orçamento Público, identifique aquele 

que estabelece que a Lei de Orçamento não pode conter dispositivo estranho a 

previsão de Receitas e fixação de Despesas, ressalvados os casos de autorização para 

abertura de créditos suplementares, a contratação de operações de credito inclusive 

por antecipação da receita, além da indicação da fonte para a cobertura de déficit 

quando for o caso. 

a) Princípio do Equilíbrio. 

b) Princípio da Anualidade. 

c) Princípio da Universalidade. 

d) Princípio da Unidade.  

e) Princípio da Exclusividade.  

 

QUESTÃO 28. Modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu 

objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 

(três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do 

instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente 

especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e 

quatro) horas da apresentação das propostas: 

a) Tomada de Preços. 

b) Convite. 

c) Concorrência. 

d) Concurso. 

e) Leilão. 
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QUESTÃO 29. Qual das opções abaixo não constitui ato de improbidade administrativa 

que causam prejuízo ao erário conforme disposto na Lei 8.429/92? 

 

a) Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz 

respeito à conservação do patrimônio público. 

b) Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou 

regulamento. 

c) Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço 

superior ao de mercado. 

d) Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba 

pública de qualquer natureza. 

e) Liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de 

qualquer forma para a sua aplicação irregular. 

 

QUESTÃO 30. Sobre o Orçamento Público, marque a alternativa incorreta: 

 

a) O orçamento é um plano que expressa em termos de dinheiro, para um período de 

tempo definido, o programa de operações do governo e os meios de financiamento 

deste programa. 

b) O prazo máximo para o Poder Executivo encaminhar o Projeto de Lei Orçamentária 

ao Congresso Nacional é até 31 de julho de cada ano, cinco meses antes do final do 

exercício financeiro. 

c) Nos Estados e Municípios os prazos de encaminhamento das propostas são 

estabelecidos nas Constituições Estaduais e nas leis orgânicas municipais. 

d) Os municípios que não tiverem seus prazos definidos em nenhuma legislação, 

devem seguir os prazos estabelecidos pela Constituição. 

e) A publicação da Lei Orçamentária anual é uma exigência legal para que possa surtir 

não efeitos. 
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QUESTÃO 31. Abaixo encontram-se afirmativas relacionadas a matriz de GUT. 

Assinale a afirmativa incorreta. 

 

a) Inicia-se a matriz listando todos os problemas relacionados às atividades que você 

que você terá que realizar em seu departamento. 

b) O aspecto Tendência representa o prazo, o tempo disponível ou necessário para 

resolver determinado problema. 

c) Num segundo momento você atribui uma nota para cada problema listado, dentro de 

três aspectos: gravidade, urgência e tendência. 

d) Ao final da atribuição de notas para os problemas o cálculo é realizado da seguinte 

forma; pega-se os valores de cada problema e multiplica-se assim:  (G) x (U) x (T) 

e) Com os problemas listados e com uma nota dada para cada um deles, é necessário 

somar os valores de cada um dos aspectos; Gravidade, Urgência e Tendência, para 

obtermos aqueles problemas que serão nossas prioridades. 

 

QUESTÃO 32. As práticas socioambientais assumem cada vez mais importância nas 

empresas, para gerar valor para todos stakeholders. Abaixo aparecem motivos para 

alianças socioambientais, apenas um não se enquadra nessa questão, assinale-o.  

 

a) Um grupo ambiental pode ser um grande aliado no desenvolvimento de estratégias 

de responsabilidade ambiental, fortalecendo laços com a sociedade e instituições que 

fornecem recursos críticos para a performance da empresa. 

b) Alianças ambientais podem ajudar a empresa a estar de acordo com a legislação e 

questões ambientais, antes que normas rígidas do governo ameacem a sua posição no 

mercado. 

c) Programas de responsabilidade ambiental podem melhorar a eficiência operacional 

da empresa, pela redução de custos. 

d) Alianças ambientais podem gerar novas oportunidades para produtos e tecnologias 

“verdes”. 

e) Nem todas as empresas devem manter uma estrutura com prática socioambiental, 

pois prejudica a rentabilidade da mesma, não agregando valor.  
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QUESTÃO 33. A Lei 9.784/99, que estabelece normas para processo administrativo 

em seu parágrafo único, traz que nos processos administrativos serão observados 

alguns critérios, assinale a alternativa errada. 

 

a) Atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes 

ou competências, salvo autorização em lei. 

b) Objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de 

agentes ou autoridades. 

c) É declarado facultativo na instauração do processo os princípios da legalidade, 

finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, 

contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 

d) Atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. 

e) Divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo 

previstas na Constituição. 

 

 

QUESTÃO 34. Qual das alternativas abaixo não se enquadra na análise Swot: 

 

a) É uma análise fracionada e que não integra os principais aspectos que caracterizam 

a posição estratégica em determinado momento num determinado momento. 

b) A Análise SWOT produz uma capacidade de visualização clara e transparente, tanto 

externa como interna da organização.  

c) Ela objetiva possibilitar ao gestor maximizar os pontos fortes, minimizar os pontos 

fracos, tirar proveito das oportunidades e se proteger das ameaças. 

d) É importante salientar que esse tipo de abordagem, isoladamente, não pode 

satisfazer todas as necessidades estratégicas e de gestão dos tomadores de decisão 

e) A partir dela é que são possíveis as maximizações dos processos organizacionais 
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QUESTÃO 35. Abaixo são apresentados tópicos sobre a abordagem por competência 

onde citamos três correntes.  

I - Administração Estratégica 

II – Gestão de Recursos Humanos 

III – Sociologia da educação e do trabalho 

Abaixo segue algumas definições: 

A - Preconiza o uso do conceito de competência para integrar as atividades de gestão 

de recursos humanos, por meio do seu uso nos processos de seleção, treinamento, 

avaliação e remuneração. 

B – Essa corrente trata dos aspectos psicossociais da utilização da abordagem da 

competência, em especial quanto aos seus efeitos nos programas educacionais. 

C - Trata da aplicação do conceito de competência no nível macro, de gestão da 

organização como um todo. 

 

Assinale a alternativa com a correlação certa. 

 

a) A – III; B – I; C II. 

b) A – II; B- III; C – I. 

c) A – I; B – II; C – III. 

d) A – III; B – II; C – I. 

e) A – I ; B - III; C – II. 

 

QUESTÃO 36. A Lei 8.429/92 trata do ato de Improbidade Administrativa, abaixo segue 

artigos da mesma, assinale o que não está em conformidade com a referida lei. 

 

a) As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não 

sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele 

se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. 

b) A hierarquia dos agentes públicos é que determina quais são obrigados a velar pela 

estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e 

publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos. 

c) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do 

agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. 
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d) Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda 

que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, 

contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, 

emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. 

e) No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário 

os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. 

 

QUESTÃO 37. A avaliação de resultados na gestão pública é uma sistemática 

direcionada a examinar a economia, eficiência e eficácia com que os administradores 

aplicam os recursos públicos. Assinale abaixo a alternativa na qual, a correlação entre 

o significado e o conceito está correta.  

I – Relação entre o produto – expresso em bens, serviços e outros resultados – e os 

recursos utilizados para produzi-los. 

II – A medida do alcance dos objetivos e a relação entre os resultados pretendidos e os 

resultados reais de uma atividade. 

III – Consiste em reduzir ao mínimo o custo dos recursos utilizados para desempenhar 

uma atividade a um nível de qualidade apropriado. 

A – Economia 

B – Eficiência 

C- Eficácia 

 

Assinale a alternativa com a correlação certa. 

 

a) A - I, B - II, C - III 

b) A - II, B – I, C - III 

c) A - III, B – II, C - I 

d) A – II, B – III, C - I 

e) A – III, B – I, C –II 
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QUESTÃO 38. Uma gestão estratégica deve conter o planejamento estratégico; a 

implementação estratégica; acompanhamento e avaliação estratégica, e possui 

algumas características citadas abaixo. Assinale a alternativa correta. 

Características da Gestão Estratégica: 

I - Processo de adaptação da organização a um ambiente mutável; 

II - Visa lidar com a Incerteza do ambiente; 

III - Orientado para o futuro e para o longo prazo;  

IV - Integrado aos planejamentos táticos e operacionais, holístico, cujos resultados 

devem gerar sinergia, criatividade e inovação, para desativar as turbulências e conviver 

com a imprevisibilidade. 

a) As alternativas II e IV estão corretas e as alternativas I e III estão erradas. 

b) As afirmativas I, II estão corretas as alternativas III e IV estão erradas. 

c) As afirmativas I, II, II e IV estão corretas. 

d) As alternativas I e IV estão erradas e as alternativas II e III estão certas. 

e) As afirmativas I, II, II e IV estão erradas.  

 

QUESTÃO 39. Essa questão trata da Governança Pública, abaixo estão relacionadas 

quatro afirmativas, assinale a alternativa correta. 

I - A governança tem um caráter mais amplo. Pode englobar dimensões presentes na 

governabilidade, mas vai além. 

II - O exercício da autoridade, controle, administração, poder de governo. Precisando 

melhor, “é a maneira pela qual o poder é exercido na administração dos recursos 

sociais e econômicos de um país visando o desenvolvimento”, implicando ainda “a 

capacidade dos governos de planejar, formular e implementar políticas e cumprir 

funções”. 

III - Enquanto a governança tem uma dimensão essencialmente estatal, vinculada ao 

sistema político-institucional, a governabilidade opera num plano mais amplo, 

englobando a sociedade como um todo. 

 

a) As alternativas I e II estão corretas e a alternativa III está errada. 

b) A alternativa II está correta e as alternativas I e III estão erradas. 

c) As alternativas I e III estão corretas e a alternativa II está errada. 

d) As alternativas I, II e III  estão certas. 

e) As alternativas I, II e III estão erradas. 
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QUESTÃO 40. Segue abaixo algumas afirmativas e os respectivos processoS para 

administrar um projeto.  Assinale a correlação certa. 

 

I - Definição de um esquema para atender à necessidade que motivou o início do 

projeto. 

II – Aceitação formal do resultado do projeto ou fase do projeto e conclusão dos 

trabalhos. 

III – Monitoramento e de avaliação do progresso e implementação de ações corretivas 

para garantir a realização dos objetivos. 

IV – Coordenação de pessoas e outros recursos para realizar o plano. 

V – reconhecimento da necessidade e do compromisso de iniciar um projeto ou uma 

fase de um projeto 

 

A – Processos de início 

B – Processos de Planejamento 

C – Processos de execução 

D – Processo de Controle 

E – Processo de encerramento 

 

a) I –A; II – B; III –C; IV – D; V - E 

b) II – A; III – B; V – C; IV – D; I - E 

c) IV  – A; II – B ; V – C; I – D; III -E 

d) V – A; I – B; IV – C; III – D; II - E 

e) III – A; V –B; II – C; IV – D; I – E 

 

QUESTÃO 41. A Lei nº 10.973/04, conhecida como Lei de Inovação, representou um 

novo paradigma para a maior difusão do conhecimento gerado nas universidades e em 

centros de pesquisa em apoio a inovações no setor produtivo. São consideradas ações 

instituídas pela Lei da Inovação com o intuito de promover o desenvolvimento 

tecnológico, exceto:  

a) Criar as condições legais para a formação de parcerias entre universidades, 

instituições privadas de C&T sem fins lucrativos e empresas; 
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b) Conceder flexibilidade às instituições de ciência e tecnologia (ICT) públicas para 

participarem de processos de inovação, ao permitir-lhes a transferência de tecnologias 

e o licenciamento de invenções para a produção de produtos e serviços, pelo setor 

empresarial, sem a necessidade de licitação pública. 

c) Estabelecer condições de trabalho mais flexíveis para os pesquisadores de ICT 

públicas, que, a partir de então, podem afastar-se do trabalho para colaborar com 

outras ICT, ou mesmo para desenvolver atividade empresarial inovadora própria. 

d) Criar modalidade de apoio financeiro por meio de subvenção econômica direta para 

as empresas, com vistas ao desenvolvimento de produtos ou de processos inovadores, 

entre outros mecanismos para a modernização tecnológica dos agentes públicos e 

privados. 

e) Criar um ministério específico para estruturar, planejar e controlar as políticas de 

fomento a inovação no âmbito do governo federal. 

 

QUESTÃO 42. São diferentes modalidades de recursos disponíveis para financiar a 

inovação no Brasil, exceto: 

a) Incentivos fiscais. 

b) Capital de giro.  

c) Financiamentos com juros reduzidos. 

d) Subvenção Econômica. 

e) Bolsas de pesquisa. 

 

QUESTÃO 43. A respeito da propriedade intelectual é incorreto afirmar: 

a) O direito da propriedade intelectual é um direito imaterial, resultante do intelecto 

humano e não da sua força de trabalho. 

b) O direito autoral tem foco em interesses de caráter subjetivo, pois decorre 

basicamente da autoria de obras intelectuais no campo literário, científico e artístico. 

c) A patente garante ao inventor da inovação o título de propriedade vitalícia sobre o 

produto inventado. 

d) A propriedade industrial tem o seu foco de interesse mais voltado para a atividade 

empresarial. 

e) O direito de propriedade é extremamente importante no mundo dos negócios, pois 

dele derivam diversas vantagens competitivas ao seu titular. 
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QUESTÃO 44. São considerados Ramos da proteção do direito da propriedade 

industrial, exceto: 

a) Proteção por Conhecimento tradicional. 

b) Proteção por Marcas. 

c) Proteção por Patentes 

d) Proteção por Desenho Industrial. 

e) Proteção por Indicação Geográfica. 

 

QUESTÃO 45. O órgão responsável pela gestão da política de inovação tecnológica e 

de proteção à propriedade intelectual dentro das universidades e institutos federais é 

denominado: 

a) Núcleo de inovação tecnológica (NIT). 

b) Departamento de inovação tecnológica. 

c) Incubadora de empresas. 

d) Empresa Júnior. 

e) Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). 

 

QUESTÃO 46. São competências mínimas do Núcleo de Inovação Tecnológica, 

exceto: 

a) Zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das criações, 

licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia. 

b) Avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa. 

c) Avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invenção. 

d) Opinar pela conveniência e promover a proteção das criações desenvolvidas na 

instituição. 

e) Garantir ao autor da inovação a propriedade intelectual a qual lhe é cabido. 

 

QUESTÃO 47. Segundo o Manual de Oslo são considerados diferentes tipos de 

inovação, exceto: 

a) Inovação de produto; 

b) Inovação de processo; 

c) Inovação de marketing; 

d) Inovação de RH; 

e) Inovação organizacional. 
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QUESTÃO 48. A compreensão de que um dos maiores desafios do setor público 

brasileiro é de natureza gerencial fez com que se buscasse um modelo de excelência 

em gestão focado em resultados e orientado para o cidadão. Abaixo, todos são 

considerados fundamentos de excelência gerencial na esfera pública, exceto: 

 

a) Gestão participativa: Estilo de gestão que determina uma atitude gerencial da alta 

administração que busque o máximo de cooperação das pessoas, reconhecendo a 

capacidade e o potencial diferenciado de cada um e harmonizando os interesses 

individuais e coletivos, a fim de conseguir a sinergia das equipes de trabalho. 

b) Responsabilidade social: Atuação voltada para assegurar às pessoas a condição de 

cidadania com garantia de acesso aos bens e serviços essenciais, e, ao mesmo tempo, 

tendo também como um dos princípios gerenciais a preservação da biodiversidade e 

dos ecossistemas naturais, potencializando a capacidade das gerações futuras de 

atender suas próprias necessidades. 

c) Legalidade: estrita obediência à lei. Nenhum resultado poderá ser considerado bom 

e nenhuma gestão poderá ser reconhecida como de excelência à revelia da lei. 

d) Foco no cidadão e na sociedade: Direcionamento das ações públicas para atender 

regular e continuamente as necessidades dos cidadãos e da sociedade, na condição 

de sujeitos de direitos e como beneficiários dos serviços públicos e destinatários da 

ação decorrente do poder de Estado exercido pelas organizações públicas. 

e) Liderança e constância de propósitos: A liderança é o elemento promotor da gestão, 

responsável pela orientação, estímulo e comprometimento para o alcance e melhoria 

dos resultados organizacionais. Deve atuar de forma aberta, democrática, inspiradora e 

motivadora das pessoas, visando o desenvolvimento da cultura da excelência, a 

promoção de relações de qualidade e a proteção do interesse público. É exercida pela 

alta administração, entendida como o mais alto nível gerencial e de assessoria da 

organização.  
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QUESTÃO 49. A Lei 9.784/99 estabelece normas básicas sobre o processo 

administrativo no âmbito da Administração Federal direta e indireta, visando, em 

especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins 

da Administração.  Conforme texto apresentado pela referida lei, nos processos 

administrativos serão observados os critérios, exceto: 

a) Atuação conforme a lei e o Direito. 

b) Atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes 

ou competências, salvo autorização em lei. 

c) Objetividade no atendimento pessoal de agentes ou autoridades. 

d) Atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. 

e) Divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo 

previstas na Constituição. 

 

QUESTÃO 50.  A Lei 10.973/2004 que estabelece medidas de incentivo à inovação e à 

pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação e ao 

alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País. A respeito 

do estímulo à participação das Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) no 

processo de inovação só não é correto afirmar: 

a) É facultado à ICT celebrar contratos de transferência de tecnologia e de 

licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela 

desenvolvida. 

b) Não se aplica a uma ICT pública o direito de uso ou de exploração de criação 

protegida, somente quando esta se repassar a gestão do direito à esfera privada. 

c) É facultado à ICT prestar a instituições públicas ou privadas serviços compatíveis 

com os objetivos desta Lei, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e 

tecnológica no ambiente produtivo. 

d) É facultado à ICT celebrar acordos de parceria para realização de atividades 

conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, 

produto ou processo, com instituições públicas e privadas. 

e) Os acordos e contratos firmados entre as ICT e as entidades nacionais de direito 

privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, poderão prever 

recursos para cobertura de despesas operacionais e administrativas incorridas na 

execução destes acordos e contratos, observados os critérios do regulamento. 


