UNiVERSiDADE fEDERAL DE JUiZ DE fORA
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO - GOVERNADOR VALADARES

iNSTRUçõES GERAiS
1. A prova terá, no máximo, 4 (quatro) horas de duração, incluído o tempo destinado à transcrição do gabarito
na Folha de Respostas, único documento válido para correção.
2. O candidato deverá conferir os seus dados pessoais na Folha de Respostas, em especial seu nome e o número do documento de identidade.
3. Não haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato ou por qualquer outro dano.
4. O candidato só poderá se retirar do recinto após 1 (uma) hora, contada a partir do efetivo início da prova.
5. Este caderno contém 50 questões de múltipla escolha, assim distribuídas:
- Língua portuguesa 10 questões (numeradas de 01 a 10);
- Legislação 10 questões (numeradas de 11 a 20);
- Raciocínio lógico e matemático 5 questões (numeradas de 21 a 25);
- Conhecimentos específicos 25 questões (numeradas de 26 a 50).
6. Cada questão apresenta 5 alternativas, de (a) a (e). O candidato deverá lê-las, atentamente, antes de responder a elas.
7. Caso o Caderno não corresponda ao cargo de inscrição, esteja incompleto ou com defeito, o candidato deverá solicitar ao aplicador, durante os primeiros 20 minutos, as providências cabíveis.
8. O canditado deverá entregar ao aplicador este caderno de provas e a Folha de Respostas.
9. O candidato passará o gabarito para a Folha de Respostas, utilizando caneta esferográfica azul ou preta.

ATENçãO: fOLhA DE RESPOSTAS SEm ASSiNATURA NãO TEm VALiDADE
A folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada

__________________________________________
Nome do candidato
Por favor, abra somente quando autorizado.

O GAbARiTO E O CADERNO DE PROVAS SERãO DiVULGADOS NO ENDEREçO ELETRÔNiCO:

CONCURSO.fUNDACAOCEfETmiNAS.ORG.bR

LÍNGUA PORTUGUESA
As questões 1 a 4 se referem ao texto a
seguir.
Quer batizar um planeta? Saiba como!
Desde sempre os planetas têm nome. São nomes
ligados às divindades e no caso do Sistema Solar os
nomes estão ligados à mitologia greco-romana. Mesmo em planetas descobertos mais recentemente
como Urano e Netuno, que eram invisíveis aos olhos
dos antigos astrônomos, seguiu-se a tradição e nomes mitológicos foram sugeridos.
Quem controla a nomenclatura de objetos astronômicos é a União Astronômica Internacional (IAU na
sigla em inglês) e ela adota algumas regras para batizar um corpo celeste.
Os primeiros asteroides receberam nomes de
deuses ou deusas porque se acreditava que eram planetas. Foi o caso com Juno, Ceres e Vesta, por exemplo. Mesmo depois de se perceber que não era bem
o caso, os nomes foram mantidos. Com as descobertas chegando na casa das centenas, decidiu-se mudar
as regras, pois estava começando a faltar divindade.
Agora, ao menos para asteroide, quem descobre põe
o nome que quiser. Temos asteroides homenageando
Santos Dumont, D. Pedro II, John Lennon, Spock e por
aí vai.
Estrelas também têm nome. Elas são batizadas de acordo com sua constelação, por exemplo,
Alfa Centauri, Gama Crucis ou Eta Carina, ligando
o nome a sua constelação. Alfa Centauri é a estrela
mais brilhante da constelação do Centauro, Gama
Crucis é a terceira estrela mais brilhante do Cruzeiro
do Sul e Eta Carina é a quinta estrela mais brilhante
de Carina. Mas tudo isso é muito subjetivo e, mais
grave, dá nome às estrelas que são visíveis a olho nu
apenas. Se ela for mais fraca, fica sem nome, tadinha.

chamadas mais restritas: tem uma só para o Brasil!
Sim, você tem a chance não só de sugerir,
mas também de escolher o nome de um exoplaneta!
O planeta em questão tem quase 2,5 vezes a
massa de Júpiter e está a uma distância equivalente
à distância de Marte ao Sol. A estrela-mãe desse planeta é muito parecida com o Sol, só um pouco maior
e mais quente.
Hélio Jacques Rocha-Pinto, que coordena
a comissão organizadora do concurso, ressalta que,
além da importância para a popularização da ciência,
a iniciativa é uma ótima oportunidade para se batizar
um planeta com um nome genuinamente brasileiro.
Para isso, as sugestões devem se basear na cultura indígena do nosso território, na cultura afro-brasileira
ou na literatura nacional.
Os detalhes podem ser vistos no site da IAU.
Vamos nessa?
Disponível em: <https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/blog/cassio-barbosa/post/2019/06/07/quer-batizar-um-planeta-saiba-como.ghtml>
Acesso em: 15 jun. 2019. Adaptado.

Questão 01
No sistema ortográfico vigente, emprega-se o hífen
nas palavras compostas ou derivadas por prefixação.
A esse respeito, leia a passagem do texto.
“A estrela-mãe desse planeta é muito parecida
com o Sol, só um pouco maior e mais quente.”
A palavra composta “estrela-mãe” possui hífen porque
a) forma pseudoprefixo por recomposição.
b) separa elementos dos adjetivos compostos.
c) separa topônimos formados por substantivos.
d) une elementos reduzidos que perderam a significação própria.
e) liga elementos de natureza nominal e adjetival por
justaposição.

Mas e os exoplanetas? Como ficam?
Faz um tempo essa discussão ganhou terreno na comunidade de astrônomos. Exoplanetas são
planetas fora do Sistema Solar, mas são planetas, e
todo planeta tem um nome. Como fazer com eles?
Deve-se seguir a tradição de receber um nome de divindade? O número de exoplanetas confirmados chegou a 3.972, e ainda têm mais de 3.600 aguardando
confirmação. Tem divindade para isso tudo?
A saída encontrada pela IAU foi abrir chamadas públicas para que associações de amadores e
clubes de ciências sugiram nomes e que depois esses
nomes passem por uma votação aberta. O sucesso
dessa iniciativa é tão grande que a IAU decidiu fazer

Questão 02
Tendo por base as regras de acentuação gráfica, todas as palavras abaixo, retiradas do texto, são paroxítonas, EXCETO em
a) descobertas – estrelas – celeste – mantidos.
b) nomenclatura – deuses – antigos – algumas.
c) brilhante – asteroide – terreno – equivalente.
d) subjetivo – nacional – recentemente – cultura.
e) homenageando – divindades – descobertos – podem.
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Questão 03

Está correto apenas o que se afirma em

“O período composto por subordinação caracterizase pela formação de orações que exercem uma função sintática sobre outra oração, denominada principal.” (BUENO, 2014, p.373.)

a) I.

A propósito das orações subordinadas, observe o período transcrito do texto.

e) II e III.

“Mesmo em planetas descobertos mais recentemente como Urano e Netuno, que eram invisíveis aos
olhos dos antigos astrônomos, seguiu-se a tradição e
nomes mitológicos foram sugeridos.”

Questão 05

b) II.
c) III.
d) I e II.

a) adverbial causal, porque indica a razão que determina o fato ocorrido na oração principal.

“Podemos conceituar a coesão como o fenômeno
que diz respeito ao modo como os elementos linguísticos presentes na superfície textual se encontram
interligados, por meio de recursos também linguísticos, formando sequências veiculadoras de sentidos.”
(KOCH, 2003, p.35.)

b) adjetiva restritiva, pois restringe o termo antecedente e exerce a função de adjunto adnominal.

Relativo aos tipos de coesão textual, preencha corretamente as lacunas do texto a seguir.

A oração sublinhada classifica-se como subordinada

c) adjetiva explicativa, já que acrescenta uma informação a respeito do termo antecedente.
d) substantiva apositiva, em vista de desempenhar a
função de aposto da oração principal.
e) adverbial consecutiva, uma vez que expressa um
acordo entre o fato mencionado e o estabelecido
na oração principal.
Questão 04
Leia os textos seguintes.
Texto I
“A palavra crase vem do grego Krasis (mistura) e indica o fenômeno morfossintático que se dá na fusão de
duas vogais idênticas (a + a).” (BUENO, 2014, p.273.)

Na coesão por _______________, há omissão de
um item que é recuperável pelo contexto e esta coesão pode ocorrer de elementos nominais, verbais e
oracionais. Já a coesão por ______________ ocorre
quando um componente da superfície textual é retomado (anáfora) ou precedido (catáfora) por palavras
ou expressões nominais e verbais. Por último, há a
coesão por ______________ que se faz por meio de
sinônimos, de nomes genéricos, de expressões nominais definidas, de repetição do mesmo item lexical no
texto.
A sequência que preenche corretamente as lacunas é
a) conjunção / conexão / elipse
b) elipse / substituição / reiteração
c) recorrência / sequenciação / elipse

Texto II

d) conexão / substituição / sequenciação

“O planeta em questão tem quase 2,5 vezes a massa
de Júpiter e está a uma distância equivalente à distância de Marte ao Sol.”

e) sequenciação / conjunção / referencial

Tendo por base o conceito veiculado no Texto I, e a
exemplificação apresentada no Texto II, avalie as seguintes afirmações sobre o uso do acento indicativo
da crase.
I- É facultativo o emprego do acento indicativo da
crase antes da expressão “ a uma distância”.
II- O acento grave foi empregado em “à distância de
Marte ao Sol” porque, neste caso, a palavra “distância” possui elemento modificador.
III- Não ocorreu o emprego do acento grave em “a
uma distância” porque, neste caso, a palavra “distância” não possui elemento modificador.
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Questão 06
Leia o texto publicado na Revista Veja.

( ) O registro no poema é informal porque o nível de
fala do índio está relacionado à sua situação de
comunicação social.

“A Estação Espacial Internacional (ISS) completa uma
volta ao redor da Terra a cada 90 minutos, e os astronautas podem presenciar o nascer do sol até 16
vezes por dia.”

( ) Uma das variedades linguísticas que se apresenta
no poema é a gíria, criada por um grupo social
que representa a época da colonização.

Veja. São Paulo: Abril, edição 2.639, ano 52. n. 25, 19jun. 2019, p. 93.

a) F, V, F, F.

Com relação aos sinais de pontuação, a vírgula no
texto da Revista Veja serve para separar

b) V, F, V, V.

a) oração subordinada substantiva anteposta à principal.

d) V, F, F, V.

b) orações coordenadas assindéticas justapostas ou
independentes.
c) elementos coordenados em uma enumeração separados pela conjunção “e”.
d) orações coordenadas unidas pela conjunção “e”
quando têm sujeitos diferentes.
e) oração introduzida pela conjunção “e” para reiterar
os termos da oração anterior.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

c) F, V, V, F.
e) V, F, V, F.
Questão 08
Os pronomes pessoais oblíquos átonos podem ocupar três posições em relação ao verbo: antes dele
(próclise), no meio do verbo (mesóclise) e depois
dele (ênclise).
A esse respeito, a oração que apresenta a posição
correta da ênclise é:
a) Contaria-lhe o segredo, se pudesse.

Questão 07
Leia os textos seguintes.
Texto I
“Variações linguísticas são as variações que uma língua apresenta, de acordo com as condições sociais,
culturais, regionais e históricas em que é utilizada”.
(CEREJA & MAGALHÃES, 2013, p.30.)

b) Ninguém disse-me que você estava passando mal.
c) Prefiro que torturem-me a que me deixem só.
d) Não, apeio-me aqui e não volto mais.
e) Bons ventos levem-no nesse outono!

Texto II
“Papo de índio
Veiu uns ômidi saia preta
cheiudi caixinha e pó branco
qui eles disserumqui chamava açucri
Aí eles falarum e nós fechamu a cara
depois eles arrepitirum e nós fechamu o corpo
Aí eles insistirum e nós comemu eles.”
(HOLLANDA, Heloísa Buarque de; PEREIRA, Carlos A. M. Poesia Jovem –
Anos 70. São Paulo: Nova Cultural, 1982. p. 79.)

A partir do conceito veiculado no Texto I, e da exemplificação apresentada no Texto II, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre as variações linguísticas.
( ) O poema apresenta o dialeto do índio, caracterizado por uma estrutura de linguagem própria de
um grupo.
( ) O código linguístico do texto é o jargão, pois se
trata de uma linguagem alterada por perturbações históricas.
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qUESTãO 09

qUESTãO 10

Avalie a concordância nominal na imagem.

“Segundo Jakobson, é possível determinar funções da
linguagem com base nas características dos textos e
nas intenções do locutor. Assim, a linguagem desempenharia uma ou outra função, de acordo com o elemento da comunicação posto em foco pelo locutor.”
(CEREJA & MAGALHÃES, 2013, p.19.)
Considerando a finalidade principal de cada texto,
associe corretamente a função de linguagem ao elemento posto em foco na construção do texto.

Disponível em: <https://www.twgram.me/tag/concordancia/> Acesso
em: 26 jun. 2019. Adaptado.

Em relação à concordância nominal da palavra “possível” na imagem, analise as afirmações a seguir e a
relação proposta entre elas.
I- O adjetivo “possível” poderá ficar no singular ou
no plural

fUNçãO

ELEmENTO

(1) Emotiva

( ) Contexto

(2) Conativa

( ) Canal

(3) Referencial

( ) Receptor

(4) Metalinguística

( ) Emissor

(5) Fática

( ) Mensagem

(6) Poética

( ) Código

A sequência correta dessa associação é

PORqUE

a) 3, 5, 1, 2, 4, 6.

II- concordará ora com a partícula “o” (o maior), ora
com o substantivo “pessoas”.

c) 6, 4, 3, 5, 1, 2.

Sobre as afirmações, é correto afirmar que
a) as duas são falsas.

b) 4, 6, 2, 5, 3, 1.
d) 3, 5, 2, 1, 6, 4.
e) 4, 5, 2, 3, 1, 6.

b) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira.
c) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.
d) as duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
e) as duas são verdadeiras e a segunda não justifica a
primeira.
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legislação
Questão 11
Avalie as afirmativas abaixo sobre o direito à educação, disposto na Constituição da República de 1988.
I- Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio.
II- As universidades se subordinam, em âmbito didático-científico e administrativo, ao Poder Executivo Federal, bem como ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
III- As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação, realizadas por universidades e/ou por instituições de educação
profissional e tecnológica, poderão receber apoio
financeiro do Poder Público.
IV- É facultado às universidades admitir professores,
técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei.
Está correto apenas o que se afirma em
a) I e II.

( ) A criação de mais de uma organização sindical
é vedada, em qualquer grau, representativa de
categoria profissional ou econômica, na mesma
base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município.
( ) A assembleia geral fixará a contribuição que, em
se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva,
independentemente da contribuição prevista em
lei.
( ) A participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho é facultativa.
( ) A dispensa do empregado sindicalizado é vedada
em caráter absoluto a partir do registro de sua
candidatura a cargo de direção ou representação
sindical até a data da eleição.
A sequência correta é
a) V, F, V, F.
b) V, V, F, F.
c) F, F, V, V.

b) II e IV.

d) F, V, V, V.

c) III e IV.

e) V, V, F, V.

d) I, II e III.
e) I, III e IV.

Questão 14

Questão 12
A administração pública deve sempre priorizar a execução de serviços com presteza e rendimento funcional, exigindo a concretização de resultados positivos
para o serviço público e satisfatório atendimento das
necessidades da comunidade e de seus membros.
Cabe ao administrador fazer uso correto do orçamento público, evitando-se desperdícios.
Dentre os princípios a seguir, aquele que apresenta
maior relação com as considerações supracitadas é
o da
a) legalidade.

Avalie as afirmativas abaixo sobre a Lei Federal n.º
8.112/90, a qual dispõe sobre o regime jurídico dos
servidores públicos civis da União, das autarquias e
das fundações públicas federais.
I- A realização de perícia médica oficial é obrigatória para concessão de licença para tratamento de
saúde superior a 10 (dez) dias, dentro de 1 (um)
ano.
II- A servidora terá direito a 60 (sessenta) dias de repouso remunerado no caso de aborto atestado
por médico oficial.
III- O servidor não poderá eximir-se do cumprimento
de seus deveres por motivo de crença religiosa.

d) publicidade.

IV- O auxílio-natalidade é devido à servidora por motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público,
inclusive no caso de natimorto.

e) eficiência.

Está correto apenas o que se afirma em

b) impessoalidade.
c) moralidade.

a) I e II.

Questão 13

b) I e III.

Avalie as afirmativas abaixo sobre o direito à associação profissional ou sindical, disposto na Constituição
da República, e marque (V) para verdadeiro ou (F)
para falso.

c) II e IV.
d) III e IV.
e) I, II e IV.
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Questão 15

Questão 17

Avalie as afirmativas abaixo sobre a fase do julgamento no Processo Administrativo Disciplinar, previsto na
Lei Federal n.º 8.112/90, e marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso.

Sobre a Lei de Improbidade Administrativa, n.º
8.429/92, analise as afirmativas a seguir e a relação
proposta entre elas.

( ) O processo disciplinar será remetido à autoridade competente para instauração da ação penal,
quando a infração estiver capitulada como crime.
( ) O julgamento deverá acatar o relatório da comissão, ainda que contrário às provas dos autos.
( ) O julgamento fora do prazo legal implica nulidade
do processo.

I- A posse e o exercício de agente público ficam
condicionados à apresentação de declaração dos
bens e valores que compõem seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente,
PORQUE

( ) A autoridade julgadora proferirá a sua decisão no
prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do processo.

II- as ações destinadas a levar a efeitos as sanções
previstas nesta lei podem ser propostas em até
cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.

A sequência correta é

A respeito das afirmativas, é correto afirmar que

a) F, V, F, V.
b) V, V, F, F.
c) F, F, V, V.
d) V, V, V, F.
e) F, F, F, V.
Questão 16
Avalie as afirmativas abaixo sobre a Lei Federal n.º
8.112/90, a qual dispõe sobre o regime jurídico dos
servidores públicos civis da União, das autarquias e
das fundações públicas federais, e marque (V) para
verdadeiro ou (F) para falso.

a) as duas são falsas.
b) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira.
c) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.
d) as duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
e) as duas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.
Questão 18
Sobre a Lei de Improbidade Administrativa, n.º
8.429/92, NÃO é um ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário

( ) O salário-família estará sujeito à tributação e servirá de base de cálculo para qualquer contribuição, inclusive para a Previdência Social.

a) permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de
mercado.

( ) O recebimento indevido de benefícios havidos
por fraude, dolo ou má-fé, implicará devolução
ao erário do total auferido, sem prejuízo da ação
penal cabível.

b) perceber vantagem econômica para intermediar a
liberação ou a aplicação de verba pública de qualquer natureza.

( ) Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade,
falta punível com a demissão.
( ) Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao
serviço, sem causa justificada, por sessenta dias,
interpoladamente, durante o período de doze
meses.
A sequência correta é
a) F, V, F, V.

c) liberar verba pública sem a estrita observância das
normas pertinentes ou influir de qualquer forma
para sua aplicação irregular.
d) conceder benefício administrativo ou fiscal sem a
observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie.
e) agir negligentemente na celebração, fiscalização e
análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades
privadas.

b) V, V, F, F.
c) F, F, V, V.
d) F, V, V, V.
e) V, F, F, F.
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Questão 19
Sobre a Lei n.º 9.784/1999, que regula o processo
administrativo, no âmbito da Administração Pública
Federal, analise as afirmativas a seguir e a relação
proposta entre elas.
I- As associações legalmente constituídas quanto a
interesses difusos não são legitimadas como interessados no processo administrativo,
PORQUE
II- a competência é irrenunciável e se exerce pelos
órgãos administrativos a que foi atribuída como
própria, incluindo-se os casos de delegação e
avocação legalmente admitidos.
A respeito das afirmativas, é correto afirmar que
a) as duas são falsas.
b) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira.
c) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.
d) as duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
e) as duas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.
Questão 20
Sobre a Lei n.º 9.784/1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal, é INCORRETO afirmar que
a) o processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas.
b) o reconhecimento de firma sempre deverá ser exigido ao interessado como prova de autenticidade
da documentação a ele atribuída.
c) os atos do processo devem realizar-se em dias
úteis, no horário normal de funcionamento da repartição na qual tramitar o processo.
d) os atos do processo devem realizar-se preferencialmente na sede do órgão, cientificando-se o interessado se outro for o local de realização.
e) os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável.
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Raciocínio lógico e matemático

a) 39.
b) 78.

Questão 21

c) 117.

Um pipoqueiro vende um saquinho de 200g de pipoca por 5,00 reais. A embalagem de 200g custa para o
pipoqueiro o mesmo valor da embalagem de 500g.
Dessa forma, visando a ampliar as vendas e aumentar seu lucro, passou a vender a pipoca apenas em
saquinhos de 500g cada por um preço que corresponde a um aumento de 20% no preço final. Nessas
condições, o preço de venda do saquinho de 500g de
pipoca será, em reais, de

d) 390.

a) 7,5.
b) 10,0.
c) 12,5.

Questão 24
Um candidato presta dois concursos, X e Y, na mesma semana. A probabilidade de ele ser aprovado no
concurso X é de 0,3 e, no concurso Y, é de 0,9. Sabese, ainda, que a probabilidade de que esse candidato
seja aprovado em apenas um desses concursos é 0,7.
Nessas condições, a probabilidade de aprovação em
ambos os concursos é
a) 0,25.

d) 15,0.

b) 0,30.

e) 16,5.

c) 0,60.

Questão 22
Para pintar completamente uma parede retangular
de 120 m de comprimento, são necessários “n” trabalhadores. Entretanto, para pintar outra parede de
mesma largura, cujo comprimento é 20% maior do
que a primeira, serão necessários mais 6 trabalhadores, trabalhando no mesmo ritmo dos “n” primeiros.
O número “n” de trabalhadores empregados, inicialmente, é
a) 10.
b) 12.

d) 0,75.
e) 0,80.
Questão 25
Um prisma e uma pirâmide têm ambos a mesma
base e a mesma altura. O prisma está com

d) 25.

locada na pirâmide, a fração do volume da pirâmide
ocupada será igual a

2
.
27

b) 2 .

e) 30.
Questão 23
Duas pessoas, A e B, saem para fazer uma caminhada.
"A" faz sua caminhada dando 20 passos a cada minuto, de forma constante. "B", por sua vez, dando 1 passo no primeiro minuto, 2 passos no segundo minuto,
3 passos no terceiro minuto e assim sucessivamente.
Considerando que os passos de cada uma delas têm
o mesmo comprimento e, se ao final da caminhada
de cada uma, ambas tiverem dado o mesmo número
de passos, então a quantidade de passos dados por
cada uma é igual a

2
de sua
9

capacidade cheia de água. Se toda essa água for co-

a)

c) 22.

10

e) 780.

9
2.
c)
3
1
d) .
3

e) 1.
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Conhecimentos específicos
questão 26
São objetos da Estratégia na gestão pública, EXCETO:
a) Definir os objetivos que o gestor público deverá
atingir.

3- Operacional ou ( ) É o nível que cuida da artécnico
ticulação, atua na escolha
e na captação dos recursos
necessários e na distribuição da produção.
A sequência correta dessa associação é

b) Direcionar a autonomia do gestor na gestão dos recursos.

a) 2, 3, 1.

c) Acompanhar e controlar os resultados.

c) 3, 2, 1.

d) Maximizar os interesses dos investidores para atender aos interesses coletivos.

d) 1, 2, 3.

e) Gerenciar competição, quando há possibilidade se
estabelecer concorrência interna.
questão 27
Avalie as afirmações sobre as características fundamentais do planejamento estratégico:
I- Está voltado para as relações entre a organização
e seu ambiente.
II- É um processo de construção unilateral.
III- Envolve a organização como uma totalidade, visando a sinergias.
IV- É orientado para o passado, seu horizonte são os
útlimos 5 anos.
V- É uma forma de aprendizagem organizacional.
Está correto apenas o que se afirma em
a) I, II e IV.

b) 3, 1, 2.

e) 2, 1, 3.
questão 29
A burocracia é comumente entendida como uma organização com altos volumes de papéis e níveis hierárquicos para tomada de decisão, dificultando soluções ágeis e inovadoras para os problemas. No senso
comum, usa-se o termo burocracia para se referir
às disfunções do sistema. Mas, a origem do termo
compreende que burocracia é a organização eficiente por excelência. São características da burocracia,
EXCETO:
a) Imprevisibilidade do funcionamento.
b) Competência técnica e meritocracia.
c) Hierarquia de autoridade.
d) Caráter legal das normas e regulamentos.
e) Impessoalidade nas relações.

b) I, II e III.
c) I, III e V.
d) II, III e IV.
e) II, III e V.
questão 28
Para responder aos desafios externos e internos, as
organizações distribuem sua estrutura em três níveis
organizacionais:
Relacione os níveis organizacionais às suas respectivas descrições.
Nível
Descrição
1- Institucional ou ( ) Está ligado aos problemas
estratégico
de execução cotidiana e
eficiente das tarefas e das
operações da organização.
2-Intermediário ( ) É o nível em que as deciou gerencial
sões são tomadas e onde
são definidos os objetivos
da organização e os planos
para alcançá-los.
UFJF • TAE • aSSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO • GOVERNADOR VALADARES
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questão 30
Tendo em vista as três categorias dos papéis do administrador, associe cada categoria à sua respectiva
descrição.
Categoria
1- Interpessoal
2- Informacional
3- Decisorial

Descrição
( ) Descreve as atividades
para manter e desenvolver
uma rede de informações.
Mostra como o administrador intercambia e processa a informação.
( ) Envolve eventos e situações em que o administrador deve fazer uma
escolha ou opção. Requer
tanto habilidades humanas quanto conceituais.
Mostra como o administrador utiliza a informação
em suas decisões.
( ) Representam as relações
com outras pessoas e está
relacionada às habilidades
humanas. Mostram como
o administrador interage
com as pessoas e influencia seus subordinados.

A sequência correta dessa associação é
a) 2, 3, 1.

( ) as saídas do sistema, resultantes do processo de
transformação dos insumos no sistema, devem
estar de acordo com os objetivos.
A sequência correta é
a) F, V, F, V.
b) V, F, V, V.
c) F, F, V, F.
d) V, V, F, F.
e) V, V, V, F.
questão 32
Preencha corretamente as lacunas do trecho a seguir
sobre o processo decisório nas organizações:
Uma decisão bem sucedida depende de um processo
de escolha adequado: identificação _______; análise, com base no levantamento de informações; desenho, análise e comparação de possíveis _______;
seleção da alternativa mais adequada; _______ da
alternativa selecionada.
A sequência que preenche corretamente as lacunas
do texto é
a) das soluções / problemas / argumentação.
b) do estudo de caso / soluções / implantação.
c) do problema / justificativas / implantação.
d) do problema / justificativas / argumentação.

b) 2, 1, 3.

e) do problema / soluções / implantação.

c) 3, 2, 1.
d) 3, 1, 2.
e) 1, 2, 3.
questão 31
Denomina-se Sistema um conjunto de partes interagentes e interdependentes que formam um todo unitário com objetivo e função específicos.
Avalie, abaixo, os componentes de um sistema e marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso:
( ) as entradas do sistema, que caracterizam as forças que fornecem ao sistema os materiais, as informações e as energias para a operação e geram
determinadas saídas do sistema.
( ) o processo de estabilidade do sistema, definido
como a função que possibilita um insumo passar
pelo sistema e não sofrer alterações.
( ) os objetivos, dos usuários do sistema e do próprio sistema, representam a finalidade para a
qual o sistema foi criado.
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questão 33

( ) Aquela voltada para a tomada de decisões e que
direciona a operação da
organização.
( ) É essencial para as
operações, apesar de não
estar diretamente ligada
ao produto ou serviço final.

A administração pública apresenta algumas características fundamentais.
Avalie as afirmações sobre tais características:
I- É hierarquizada, obedece a uma hierarquia em
que há subordinação dos órgãos inferiores aos
superiores.
II- É instrumental, define-se como um instrumento
do Estado para a promoção do desenvolvimento
do país e do bem comum da sociedade.

A sequência correta dessa associação é

III- Tem responsabilidade técnica, obedece a normas
jurídicas e a técnicas ao prestar serviços públicos
e ao praticar atos administrativos.

b) 3, 1, 2.

IV- É independente, consiste em uma atividade independente e desvinculada das decisões/opções do
Governo e dos poderes.
V- Tem poder político, e não apenas poder administrativo, suas decisões vão além de assuntos técnicos, financeiros e jurídicos da sua natureza.
Está correto apenas o que se afirma em
a) I, II e IV.
b) I, II e III.
c) I, III e V.
d) II, III e IV.

questão 34
A reforma gerencial, na administração pública, significa a introdução da cultura e das técnicas gerenciais
modernas trazidas da iniciativa privada.
São características desse novo modelo, EXCETO:
a) Busca de eficiência.
b) Desconsideração do cidadão.
c) Redução de custos.
d) Agilidade.
e) Aumento da qualidade.

Os processos organizam as rotinas, as tarefas e as atividades das organizações.
Associe as naturezas de processos às suas respectivas
definições:

3- De clientes

d) 2, 1, 3.
e) 2, 3, 1.
questão 36
O fluxograma é uma das ferramentas amplamente
utilizada para a identificação e o mapeamento de
processos. São gráficos estruturados com a finalidade
de representar analítica e dinamicamente o percurso
de um trabalho, contemplando seus passos, fases e
executores.

( ) facilidade do trabalho por meio da combinação,
permutação e/ou eliminação de fases ou passos
desnecessários.
( ) visualização, localização, correção ou eliminação
dos movimentos e/ou contatos desnecessários.
( ) perspectiva e visão macro do trabalho, sem gastos desnecessários de tempo com o detalhamento do processo.
( ) identificação e estudo sobre a obtenção da melhor sequência de fases para determinado processo.
A sequência correta é
a) F, V, F, V.

questão 35

2- De gestão

c) 3, 2, 1.

Avalie as afirmativas abaixo sobre as vantagens do
uso de fluxograma, e marque (V) para verdadeiro ou
(F) para falso:

e) II, III e V.

Natureza
1- Administrativa

a) 1, 2, 3.

b) V, F, V, V.
c) F, F, V, F.
d) V, V, F, V.
e) V, V, V, F.

Definição
( ) Aquela que se encontra
voltada para a oferta de
bens ou serviços contratados por clientes externos.
UFJF • TAE • aSSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO • GOVERNADOR VALADARES
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questão 37
Os manuais são importante e constante fonte de informações sobre as práticas da organização.
Preencha corretamente as lacunas do trecho, a seguir, sobre alguns requisitos necessários aos quais os
manuais devem atender:
Os manuais devem: conter _______ necessárias e suficientes para possibilitar a compreensão do assunto
em pauta; ser _______ a todos os funcionários que
deles necessitem; apresentar a adequada _______,
que _______ a execução de um processo contínuo de
revisão, atualização e distribuição.
A sequência que preenche corretamente as lacunas
do texto é:
a) instruções / distribuídos / flexibilidade / favoreça.
b) restrições / doados / flexibilidade / impeça.
c) perguntas / confidenciais / rigidez / impeça.
d) restrições / confidenciais / usabilidade / elimine.
e) instruções / distribuídos / rigidez / facilite.
questão 38

IV- Fundação Pública - entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa,
para o desenvolvimento de atividades que não
exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio, gerido pelos respectivos órgãos
de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes.
Está correto apenas o que se afirma em
a) II e III.
b) I, III e IV.
c) I e IV.
d) I, II e IV.
e) I, II e III.
questão 39
De acordo com a Lei nº 8.666, obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões,
permissões e locações da Administração Pública,
quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas na Lei.

Segundo o Decreto-Lei nº 200, a Administração Federal compreende:

Avalie as afirmativas abaixo e marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso:

A- A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da
Presidência da República e dos Ministérios.

A licitação destina-se a garantir

B- A Administração Indireta, que compreende as
seguintes categorias de entidades, dotadas de
personalidade jurídica própria: a) Autarquias; b)
Empresas Públicas; c) Sociedades de Economia
Mista; d) Fundações Públicas.
Avalie as afirmações sobre as entidades da Administração Indireta:
I- Empresa Pública - entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio
próprio e capital exclusivo da União, criado por lei
para a exploração de atividade econômica que o
Governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa.
II- Sociedade de Economia Mista - entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado,
criada por lei para a exploração de atividade
econômica, sob a forma de sociedade anônima,
cujas ações com direito a voto pertençam, em sua
maioria, à União ou à entidade da Administração
Indireta.

( ) a observância do princípio constitucional da isonomia.
( ) que os interesses dos públicos envolvidos sejam
atendidos.
( ) a promoção do desenvolvimento nacional sustentável.
( ) a seleção da proposta mais vantajosa para a administração.
A sequência correta é
a) F, F, V, F.
b) F, V, F, V.
c) V, V, V, F.
d) V, V, F, V.
e) V, F, V, V.

III- Autarquia - serviço autônomo, criado por lei, com
personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram gestão administrativa e financeira centralizada.
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questão 40

questão 43

Preencha corretamente as lacunas do trecho a seguir
sobre contratos administrativos, com referência na
Lei nº 8.666:

Os líderes influenciam e inspiram as pessoas, atuam,
principalmente, em fatores emocionais. Os gestores
ocupam papéis formais de hierarquia nas organizações e atuam, principalmente, em fatores racionais.
Observa-se que nem todos os gestores são líderes e
nem todos os líderes são gestores.

Os contratos devem estabelecer com clareza e
_______ as condições para sua execução, expressas
em cláusulas que definam os direitos, obrigações e
responsabilidades _______, em _______ com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam.
A sequência que preenche corretamente as lacunas
do texto é:
a) precisão / do contratante / desacordo
b) complexidade / do contratado / continuidade
c) precisão / das partes / conformidade
d) informalidade / do contratado / desacordo
e) complexidade / das partes / conformidade

Avalie as afirmações sobre os papéis do líder:
I- Liderar é conectar as pessoas da organização em
seu negócio.
II- Liderar é obter e manter as pessoas da organização, agindo e trabalhando como donos.
III- Liderança é a arte de fazer com que os outros tenham vontade de fazer algo que o líder está convencido que deva ser feito.
IV- Liderança é a arte de obter resultados desejados,
acordados e esperados por meio de pessoas a
qualquer custo.
Está correto apenas o que se afirma em

questão 41
São funções da comunicação organizacional, EXCETO:
a) Age no controle do comportamento das pessoas.
b) Impacta na motivação das pessoas.
c) Fornece um meio para expressão emocional de
sentimentos.
d) Gera distorções sobre fatos e dados.
e) Facilita a tomada de decisões.
questão 42
As organizações são sistemas vivos e dinâmicos e é
a cultura organizacional que torna cada organização
única. Preencha, corretamente, as lacunas do trecho
a seguir sobre cultura nas organizações:
As forças externas _______ a cultura da organização, pois são pouco controláveis e afetam de forma
_______ a sobrevivência dos negócios. As forças internas referem-se ao comportamento das pessoas da
organização frente aos novos desafios, a conexão das
duas forças _______ as vantagens competitivas da
organização.

a) I e II.
b) I, II e III.
c) II e IV.
d) I, III e IV.
e) I e III.
questão 44
No Brasil, o crescimento acelerado das despesas públicas teve início, especialmente, após
a) a proclamação da república.
b) a descoberta do país.
c) a greve dos caminhoneiros.
d) o Plano Real.
e) a 2ª Guerra Mundial.

A sequência que preenche corretamente as lacunas
do texto é:
a) destroem / lastimável / elimina
b) impactam / positiva / alavanca
c) destroem / incisiva / limita
d) impactam / lastimável / limita
e) impactam / incisiva / alavanca
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questão 45

questão 47

As organizações obedecem às diretrizes e às normas
sobre saúde e segurança no ambiente de trabalho.

A comunicação efetiva entre as pessoas é fundamental no ambiente de trabalho, mas nem sempre é fácil
alcançá-la.

Avalie os fatores observáveis pelas organizações para
garantia de saúde e segurança no trabalho e marque
(V) para verdadeiro ou (F) para falso:
( ) manter e assegurar que os procedimentos, executados durante a jornada de trabalho e fora
dela, estejam corretos e em um ambiente seguro.
( ) zelar pela integridade física e mental das pessoas,
por meio da redução ou da eliminação de ocorrências de doenças ocupacionais e de riscos acidentais.
( ) promover, adequadamente, as condições ambientais por meio de variáveis exigidas e incluídas
no ambiente de trabalho, tais como iluminação,
ruídos e temperatura.
( ) omitir informações sobre fatores causadores das
doenças, ao manusearem ou estarem em contato
direto com materiais e elementos prejudiciais à
saúde para não causar pânico.
A sequência correta é:
a) V, V, F, F.

São ações que facilitam a comunicação efetiva,
EXCETO
a) saber ouvir.
b) expressar-se com objetividade.
c) falar com franqueza.
d) aceitar percepções diferentes.
e) reter informações.
questão 48
De acordo com Siqueira (2014), bem-estar no trabalho compreende um estado mental positivo, articulado por 3 vínculos:
Associe cada vínculo à sua respectiva descrição:
Vínculos
1- Satisfação
trabalho

no

b) F, V, F, V.
c) F, V, V, F.
d) V, F, V, V.

2- Envolvimento
com o trabalho

e) F, F, V, F.
questão 46
Em relação à teoria da hierarquia das necessidades
básicas, amplamente utilizada nos estudos de motivação humana, enumere as necessidades abaixo de
acordo com a teoria, sendo 1 a necessidade que está
na base da pirâmide e 5 a que está no topo da pirâmide:
( ) Fisiológicas
( ) Segurança
( ) Estima
( ) Sociais
( ) Autorrealização

3- Comprometimento organizacional

Descrição
( ) Identificação do indivíduo com a organização e
forte desejo de permanecer trabalhando nela.
( ) Relações com as pessoas
no local de trabalho, recompensas organizacionais e realização com as
atividades de sua função.
( ) Crença de que o trabalho proporciona horas
agradáveis e de que nele
estão contidos aspectos
importantes para a vida.

A sequência correta dessa associação é
a) 3, 1, 2.
b) 2, 3, 1.
c) 1, 2, 3.
d) 3, 2, 1.
e) 2, 1, 3.

A sequência correta é
a) 1, 3, 5, 4, 2.
b) 2, 1, 4, 1, 5.
c) 1, 2, 5, 4, 3.
d) 1, 2, 4, 3, 5.
e) 5, 1, 3, 2, 4.
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questão 49

questão 50

O consenso em decisões importantes de equipes de
trabalho é uma importante alavanca para a cooperação entre os membros e para a melhora do desempenho.

A cidadania organizacional pode ser definida como a
manifestação de comportamentos benéficos voluntários que transcendem as obrigações formais e possíveis garantias de recompensas contratuais.

Avalie as afirmativas abaixo e marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso.

Avalie as afirmações e identifique exemplos de cidadania organizacional:

Em uma equipe que preza pelo consenso, é comum
observar que:

I-

( ) na tomada de decisão, os membros da equipe
se esforçam verdadeiramente para chegar a um
consenso.
( ) as contribuições de todos os membros são incorporadas às decisões mais importantes da equipe.
( ) os membros da equipe acreditam que investir
mais tempo para chegar a um consenso em uma
decisão importante costuma não compensar.

Quando alguém, não vinculado à instituição, falar mal da empresa, reforçar e falar mal também.

II- Oferecer orientação a um colega menos experiente ou recém chegado na empresa.
III- Apresentar sugestões para a chefia para resolver
problemas do setor de trabalho.
IV- Usar com cuidado os equipamentos e zelar pelas
instalações da empresa.
Está correto apenas o que se afirma em

( ) as decisões da equipe são definitivas mesmo que
um ou mais membros discordem dela.

a) I, II e III.

A sequência correta é

c) I e III.

a) F, F, V, F.

d) I e II.

b) V, F, V, V.

e) II, III e IV.

b) II e IV.

c) V, V, F, F.
d) F, V, V, F.
e) F, V, F, V.
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GABARITO (RASCUNHO)
Conhecimento
específico

Língua portuguesa
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Raciocínio Lógico E
MATEMÁTICO
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O gabarito e o caderno de provas serão divulgados no endereço eletrônico:

concurso.fundacaocefetminas.org.br

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA LER O CADERNO DE PROVAS.

