
1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta
imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa
natureza, peça ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.

2 Este caderno contém 40 questões objetivas. quatro. Cada questão apresenta
alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-
resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.

3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro, durante o
seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos
corretamente; se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.

4. No cartão-resposta, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de
tinta na cor PRETA, preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro
dos seus limites e sem rasuras.

5. Esta prova tem a duração de , incluindo o tempo destinado à coleta dequatro horas
impressão digital, à leitura das instruções e à transcrição das respostas para o cartão-
resposta.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após terem decorridas
duas horas de prova, e somente será permitido levar o caderno de prova a partir das
16 horas, desde que permaneça na sala até esse horário.

7.AO TERMINAR, DEVOLVAO CARTÃO-RESPOSTA AOAPLICADOR DE PROVA.
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Leia o Texto 1 para responder às questões de 1 a 7.

Texto 1

Vida Móvel

São 6 da manhã e o despertador toca. Você rapidamente
liga a função soneca. Daí a 10 minutos a campainha soa
outra vez. Você pega o despertador, olha para as horas.
De repente você se vê refletido na tela e constata: o des-
pertador é seu celular. 
Antes mesmo que perceba, lá está você, ainda deitado,
com o celular na mão, o olho pregando, a garganta arra-
nhando. Sem se certificar se o dia está lindo, o pensa-
mento é único: conferir o que aconteceu na sua timeline
do Facebook nas últimas 6 horas. Afinal, de meia-noite
às 6 da manhã m-u-i-t-a coisa importante deve ter acon-
tecido. E como o celular já está na sua mão, ok, não cus-
ta  nada  verificar  o  e-mail,  o  Whatsapp e  o  Instagram
também. 10 minutos se passam e você ainda está dei-
tado, boquiaberto, olhando fixamente para a tela e acari-
ciando seu celular. My preciousss.
Essa cena faz parte da rotina de grande parcela  das
pessoas que acessa as redes sociais  e já aderiu aos
smartphones com conexão à internet.

Você dorme com ele, acorda com ele, de vez em quando
até sai pingando do banho para atendê-lo. Ele sabe de
toda a sua vida, é mais confidente que seu melhor ami-
go. 
Os dispositivos móveis,  devido à sua convergência de
mídias, há muito deixaram de ser simples telefones sem
fio e andam revolucionando nossas vidas, estando cada
vez mais onipresentes. 
Surgem  a  cada  instante  aplicativos  que  disputarão  a
atenção dos usuários, seja para otimização de tarefas,
jogos, lanterna ou calculadora. Está tudo lá, na palma da
mão. 

Do ponto de vista social, é cada vez mais comum o lan-
çamento de aplicativos que auxiliam e até mudam a vida
das  pessoas.  Como exemplos  pode-se citar  apps que
ajudam cegos  a  se locomoverem,  proporcionando  aos
mesmos uma maior liberdade, ou outros que colaboram
para o desenvolvimento de crianças com problemas de
fala. A lista é enorme e uma coisa é certa, os dispositivos
móveis carregam incontáveis benefícios. 

Apesar disso, vivemos uma eterna narração de cada ato
diário, como se isso fosse relevante. Deixamos de viver
o real, para saber quão massageado está o ego virtual.
As telas são várias: computador, celular, tablet, TV...  E
aos poucos elas olham para a mesma direção: o ciberes-
paço. É recorrente o uso de diversas telas simultanea-
mente: o jovem assiste TV, conversa com um amigo no
notebook e lê as notícias do Twitter via celular. A aluna
anota a aula em um iPad, faz a atividade em um compu-
tador e... fotografa o quadro com as anotações do pro-
fessor. É o jeito multitask de ser, que organiza, desorga-
niza e vicia nossas vidas. 
As mudanças não param e inevitavelmente revolucionam
o comportamento humano.
Foi assim no passado. 
Será assim no futuro. O que nos espera?

COHEN, Suzana. Disponível em: <http://www.minasmarca.com/plus/modu-
los/noticias/ler.php?cdnoticia=19428#.VFY3nzTF-dk>. Acesso em: 20 out. 
2014.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Texto 1 é definido como uma crônica, porque se baseia,
predominantemente, na

(A) argumentação de um ponto de vista.

(B) reflexão sobre o cotidiano.

(C) narração detalhada de fatos.

(D) ilustração de ensinamento moral.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A progressão temática do texto é sustentada pelo efeito de

(A) surpresa.

(B) indiferença.

(C) humor. 

(D) irritação.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O enunciado que evidencia o efeito de sentido que faz pro-
gredir o texto é:

(A) “A lista é enorme e uma coisa é certa, os dispositivos
móveis carregam incontáveis benefícios."

(B) "Do ponto de vista social, é cada vez mais comum o
lançamento de aplicativos que auxiliam e até mudam
a vida das pessoas."

(C) "As mudanças não param e inevitavelmente revoluci-
onam o comportamento humano.”

(D) "De repente você se vê refletido na tela e constata: o
despertador é seu celular."

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho "A aluna anota a aula em um iPad, faz a ativida-
de em um computador e... fotografa o quadro com as ano-
tações do professor", as reticências indicam:

(A) dúvida.

(B) suspense.

(C) impaciência.

(D) desinteresse.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O recurso linguístico predominante na construção da argu-
mentação no texto é:

(A) enumeração de ideias.

(B) repetição de frases.

(C) composição de palavras.

(D) reduplicação de morfemas.

CONHECIMENTOS_GERAIS_LÍNGUA_PORTUGUESA_MÉDIO
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▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No enunciado "Afinal, de meia-noite às 6 da manhã m-u-i-
t-a coisa importante deve ter acontecido", a soletração da
palavra "muita" tem o objetivo de 

(A) destacar a ideia.

(B) esclarecer a palavra.

(C) produzir ironia.

(D) chamar atenção.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao tratar da relação das pessoas com as tecnologias e o
mundo virtual, o celular é 

(A) desmitificado.

(B) sacralizado.

(C) desmaterializado.

(D) personificado.

Leia o Texto 2 para responder às questões 8 e 9.

Texto 2

Disponível em: 
<http://tecciencia.ufba.br/milly/olaa-que-bom-que-voce-veio/charge-sobre-
desigualdade-social>. Acesso em: 27 out. 2014.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A temática central abordada no cartum é 

(A) a dependência tecnológica dos jovens.

(B) o destaque dos polos das diferenças sociais.

(C) a ênfase no exagero das distinções de gênero e raça.

(D) o apego das pessoas à comunicação virtual.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O recurso discursivo que faz progredir o tema, no cartum,
por meio da articulação entre verbal e não verbal, é a:

(A) metonímia.

(B) retomada.

(C) metáfora.

(D) comparação.

Leia o Texto 3 para responder à questão 10.

Texto 3

Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/dados/charges/index.html>. Acesso
em: 27 out. 2014.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No cartum, é estabelecida a interação entre uma persona-
gem  afro-brasileira  e  outra  indígena.  Na  pergunta  feita
pela  personagem  afro-brasileira,  a  escolha  da  segunda
pessoa do singular tem o objetivo de caracterizar

(A) o uso de uma variedade linguística  de  uma dada
região do país.

(B) um padrão linguístico inadequado para aquela situa-
ção de comunicação.

(C) o emprego de uma forma em desuso na coloquialida-
de atual.

(D) um estilo de linguagem próprio dos contextos íntimos
de interação.
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Brasil, a legislação referente a compras públicas é

(A) federal, para todos os entes da Federação.

(B) estadual,  abrangendo  todos  os  municípios  de  um
Estado.

(C) distrital, aplicada à União, aos estados e municípios.

(D) municipal, específica para cada município.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A execução de obras na legislação de compras deve ser
programada considerando

(A) a impossibilidade de cálculo do custo final.

(B) o cálculo do custo e do prazo finais.

(C) a inclusão de materiais sem cálculo de quantidade.

(D) a possibilidade de atrasos comuns na execução de
obras.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Do ponto de vista jurídico, a administração pública exerce
função  executiva  por  meio  de  instrumentos  conhecidos
como atos

(A) gerenciais.

(B) operacionais.

(C) administrativos.

(D) legislativos.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Atos de expedientes são aqueles em que

(A) a administração pratica sem usar de sua supremacia
sobre os destinatários.

(B) o gestor pratica com liberdade de escolha de conteú-
do e modo de realização.

(C) as ações visam à preservação de direitos ou mesmo
possibilitam seu exercício.

(D) os procedimentos objetivam dar andamento aos pro-
cessos que tramitam pelas repartições públicas.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O orçamento público é constituído por

(A) receitas e despesas.

(B) previsão de gastos e custos.

(C) previsão de compras e execução financeira.

(D) recursos materiais e patrimoniais.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na esfera municipal, o orçamento público deve ser votado
e aprovado pela câmara municipal no intervalo de

(A) um ano.

(B) dois anos.

(C) três anos. 

(D) quatro anos.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A organização e a utilização de documentos para auxiliar e
assessorar a administração de um órgão público são de
natureza

(A) operacional.

(B) oficial.

(C) pública.

(D) decisória.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma das características da documentação, nos dias atuais,
é a

(A) periodicidade.

(B) operacionalidade.

(C) dinamicidade.

(D) viabilidade.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O desenvolvimento das tecnologias de informação poten-
cializa a tomada de decisão nas organizações. No entanto,
a tomada de decisões pode ser dificultada pelo

(A) número de fontes.

(B) caráter duvidoso das fontes.

(C) processo de pesquisa.

(D) excesso de informação.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O processo de documentação de um órgão público exige
do profissional

(A) senso de julgamento na escolha dos documentos.

(B) conhecimento prévio da área em que vai trabalhar.

(C) conhecimento de outros órgãos relacionados à área.

(D) informações  prévias  sobre  documentos  a  serem
organizados.
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▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma área de determinada organização pública descreve
suas atividades e prepara um gráfico que demonstra a se-
quência de sua execução, assim como suas relações com
outras áreas. Trata-se da prática de gestão por 

(A) resultados.

(B) processos.

(C) departamento.

(D) atividades.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No processo de organização, o fluxograma é utilizado para

(A) apresentar a estrutura de uma organização.

(B) apontar a necessidade de informações.

(C) descrever as atividades e seus relacionamentos. 

(D) preparar o planejamento da organização.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma das condições para o sucesso de uma intervenção
administrativa é

(A) o projeto de levantamento de informações.

(B) a contratação de uma equipe externa à organização.

(C) a elaboração de um projeto na perspectiva departa-
mental.

(D) o recebimento de apoio da área estratégica.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entrevistas e observações pessoais são ações que devem
ser utilizadas na análise administrativa e são específicas
da fase de

(A) preparação do diagnóstico.

(B) solução de problemas.

(C) implementação de mudanças.

(D) análise dos resultados.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na fluxogramação, uma operação é representada por

(A) uma seta pontilhada.

(B) um círculo.

(C) uma seta contínua.

(D) um triângulo.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma das características da estrutura do tipo funcional  é
apresentar

(A) cadeia de comando claramente definida.

(B) comunicação difícil e de reação lenta.

(C) responsabilidade  pela  qualidade  dos  serviços  facil-
mente determinada.

(D) transmissão de conhecimentos específicos dificultada
pela estrutura.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para o sucesso da implantação de um processo é neces-
sário que o administrador tenha considerado todos os ele-
mentos desse processo. O elemento conhecido como “in-
sumos” é definido como o conjunto de

(A) fatores que entram na produção de bens ou serviços.

(B) elementos que dão suporte à produção.

(C) etapas que identificam as mecânicas da atividade.

(D) itens que dão forma e natureza ao processo.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma das responsabilidades do gestor de recursos huma-
nos é atuar junto aos colaboradores, durante um processo
de  mudança,  para  minimizar  eventuais  resistências  que
venham a surgir. Um dos erros que esse gestor pode co-
meter na etapa conhecida como convencimento é NÃO

(A) possuir visão.

(B) remover os obstáculos à nova visão.

(C) planejar  sistematicamente  a  mudança  e  não  criar
avanços a curto prazo.

(D) criar um sentimento de urgência suficientemente forte.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São “títulos nominativos que são negociados, que indicam
pequenas partes do capital social de uma organização e
que dão direito, ao seu proprietário, de participar dos lu-
cros dessa organização”. Essa é a definição de

(A) ações.

(B) debêntures.

(C) fundos.

(D) obrigações.

CONHECIMENTOS_ESPECÍFICOS_AGENTE_ADMINISTRATIVO
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▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um dos itens de um sistema de incentivo ao colaborador é
o bônus, que é definido por

(A) pagamento atribuído geralmente a vendedores, base-
ado nas vendas realizadas em um determinado perío-
do de tempo.

(B) incentivo a longo prazo, que consiste em planos de
opção de compra de ações da empresa a um preço
determinado.

(C) pagamento adicional atrelado ao cumprimento de ob-
jetivos organizacionais, de setores ou individuais.

(D) pagamento de uma parte do lucro anual da empresa
a alguns funcionários.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O instrumento de controle de desempenho organizacional
chamado de Balanced scorecard é

(A) um exame pericial,  sistemático e independente que
visa avaliar a eficácia e a eficiência de vários siste-
mas de uma empresa.

(B) um sistema de computador que processa as informa-
ções organizacionais, disponibilizando essas informa-
ções aos gestores, regularmente.

(C) uma forma de controle que mede os impactos finan-
ceiros das atividades de uma organização ou de uma
parte da organização.

(D) uma ferramenta de controle de desempenho da em-
presa, que é abrangente e busca integrar várias di-
mensões para realizar o controle.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A prática do controle pode ocorrer com diferentes focos.
Um deles é o controle conhecido como comportamental,
que tem como uma de suas técnicas a disciplina, que é

(A) um processo sistemático para avaliar  os resultados
alcançados pelos colaboradores.

(B) um conjunto de ações que visam forçar o cumprimen-
to das normas e regras da organização.

(C) um conjunto de procedimentos que utilizam a obser-
vação direta do desempenho dos colaboradores de
uma organização.

(D) uma prática de comportamento que tem como foco a
autodisciplina e o comprometimento do colaborador. 

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O esforço e a predisposição do colaborador para realizar
ações que o levem ao alcance de metas, buscando parale-
lamente  a  satisfação  de  suas  necessidades  individuais,
são conhecidos como

(A) coesão.

(B) conformidade.

(C) motivação.

(D) desempenho.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A autoridade que um cargo dá ao colaborador que o assu-
me é também conhecida como poder

(A) coercitivo.

(B) legítimo.

(C) referente.

(D) autônomo.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É um tipo de planejamento que tem como foco a confec-
ção de manuais com normas, regulamentos e políticas da
empresa. Essa é a definição de planejamento

(A) estratégico.

(B) tático.

(C) estável.

(D) operacional.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao se realizar uma análise ambiental, utilizando-se a Análi-
se SWOT, é possível  detectar potenciais ameaças. Uma
delas é

(A) a redução da taxa de crescimento do setor.

(B) a elevada quantidade de estoques.

(C) o grande número de funcionários.

(D) o excesso de capacidade produtiva.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma empresa que se caracteriza por ser contemporânea,
mais horizontal, com menos níveis de hierarquia, que pro-
move parcerias fora das suas fronteiras, apresenta estru-
tura do tipo

(A) matricial.

(B) divisional.

(C) por projetos.

(D) em redes.

CONHECIMENTOS_ESPECÍFICOS_AGENTE_ADMINISTRATIVO
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▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São áreas de uma empresa:

(A) recursos humanos e planejamento.

(B) produção e marketing.

(C) organização e direção.

(D) controle e treinamento.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O ambiente onde as decisões  possuem informações  in-
completas e imprecisas é um ambiente de 

(A) incerteza.

(B) risco.

(C) certeza.

(D) turbulência.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um processo de comunicação, em que a tendência dos
colaboradores  é  se  perceberem  similares  a  alguém  que
passa por um problema ou uma dificuldade, verifica-se:

(A) erro fundamental de atribuição.

(B) viés de autovalorização.

(C) codificação.

(D) viés defensivo.
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