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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Língua Portuguesa 

 
1. Considere os poemas abaixo. 
 
 
    Poema  I Minhas mãos são vagarosas, 

      Meu pensamento é viageiro, 

      Pensando agarrar as rosas, 

     Pego os espinhos primeiro. 

 
Poema II Não sei o que há comigo, 

  Às vezes me dá horror, 

 Se amo, penso em castigo, 

 Se odeio, penso em amor. 

 
    Poema III Não percamos nossa fé 

   Por qualquer coisa que venha, 

  A virtude não dá ré, 

   Quando o fogo acende a lenha. 
 

(MOURA, Francisco Miguel de. “Novas trovas”. Disponível em: www.portalodia.com/ 
blogs/chico-miguel/novas-trovas-de-francisco-miguel-de-moura-243446.html) 

 
 
 Acerca dos Poemas I, II e III, afirma-se corretamente: 
 

(A) Em I, o poeta emprega uma linguagem impessoal para explorar um tema universal, que diz respeito à relação predatória do 
homem com a terra. 

 
(B) Em I e II, o poeta descreve experiências de conflito, o que se evidencia no uso de termos com sentidos contrastantes. 
 
(C) Em I e III, o poeta expressa, de maneira enfática, seu desconsolo diante do ato de criação artística, descrito como esta-

fante. 
 
(D) Em II, o amor é tematizado por meio de um discurso racional, o que se constata na ausência de marcas referentes à pri-

meira pessoa do singular. 
 
(E) Em I, II e III, o leitor está inscrito nos versos, como interlocutor direto do poeta, o que se comprova na recorrência de 

verbos no imperativo. 
 
 
2. Considere o Poema III, abaixo. 

 
 Não percamos nossa fé 

 Por qualquer coisa que venha, 

 A virtude não dá ré, 

 Quando o fogo acende a lenha. 
 
 Para explicitar a relação de sentido estabelecida entre os dois primeiros versos e os dois últimos, o vocábulo que deverá 

introduzir o terceiro verso é 
 

(A) Porquanto. 

(B) Conquanto. 

(C) Portanto. 

(D) Contudo. 

(E) Senão. 
 
 
3. A frase redigida com clareza e correção é: 
 

(A) Conhecido como Chico Miguel, Francisco Miguel de Moura, nasceu no sertão do Piauí, aonde fez seus estudos primários, 
chegando à cursar contabilidade, e posteriormente estudou Letras pela Universidade Federal do Piauí. 

 
(B) Hoje, Francisco Miguel de Moura concentra-se exclusivamente em ler e escrever, mas já foi radialista e professor de língua 

e literatura: atividades as quais não mais se dedica, embora continuem a influenciá-lo. 
 
(C) Francisco Miguel de Moura integra a Academia Piauiense de Letras e tem sido considerado o maior poeta piauiense vivo, 

destacando-se por uma escrita precisa, cujo ritmo é construído com exímio rigor. 
 
(D) Além de poeta, Francisco Miguel de Moura também escreve prosa, tendo publicados títulos de contos e crônicas e 

contribuído com artigos para diversos jornais brasileiros, tratando-se de temas variados. 
 
(E) A obra de Francisco Miguel de Moura, já foi traduzida em diversos idiomas, dos quais vale destacar Estados Unidos, 

França, Cuba e Portugal, apesar de no Brasil ainda se mantiver pouco conhecida. 
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Atenção: Para responder às questões de números 4 a 9, considere o texto abaixo. 
 
 

À beira do abismo 
 

Em 1888, Van Gogh compartilhou, por três meses, uma casa com o pintor Paul Gauguin. Um dia, o amigo resolveu retratá-lo 

enquanto ele pintava seus girassóis. Ao ver pela primeira vez o quadro, que o flagra no último lugar em que poderia estar, pois um 

pintor se julga sempre fora da pintura, Van Gogh exclamou: “Sou eu, é claro, mas eu me tornando louco”. 

A arte como expressão da loucura ou, ao contrário, como opção pela loucura? Van Gogh teve um psiquiatra que, adepto da 

segunda hipótese, pensou em “curá-lo” da pintura. É claro, não conseguiu. A arte como vírus, como uma contaminação? 

Penso nas poucas telas que Clarice Lispector pintou. Telas tensas, desagradáveis: manifestações de gênio ou de insanidade? 

Elas ajudaram a deprimir Clarice ou, ao contrário, ajudaram a salvá-la? Recordo a Clarice que visitei um dia, sentada em sua cozinha 

diante de uma fatia de bolo, um tanto apática, a me dizer: “Comer bolo não me interessa. O que eu preciso é de água. De água e de 

literatura”. 

Vista assim, como uma necessidade primária, a literatura revela sua potência, mas também seus riscos. Riscos que os 

escritores, para se consolar, transportam para o interior da escrita. Para dar sentido àquelas partes de si que não pode controlar, o 

escritor deve correr o risco de sair de si. Ele se dedica justamente àquilo que, anestesiados pela ideia de normalidade, evitamos. 

A matéria da literatura vem, de fato, dessas zonas abissais em que as certezas se esgarçam, a nitidez se esvai e a dúvida 

comanda. Muitos não suportam. “Nascemos e crescemos num cárcere e por isso achamos naturais esses ferros nos pulsos e nos 

pés”, escreveu o alemão Georg Büchner. Mas os escritores, não: eles preferem sangrar mãos e pés, e bordejar o abismo, a sucumbir. 

E isso se parece com a loucura. 

O problema é que aquilo que o escritor enfrenta está sempre dentro de si. De certa forma, em consequência, todo escritor 

escreve “contra si”. Daí a dúvida que Machado sintetiza em O alienista: estarão os escritores no lugar dos médicos, que amparam e 

curam, ou de seus pacientes, que resistem e esperneiam? A resposta não é fácil: eles ocupam ao mesmo tempo os dois lugares: 

vestem o jaleco da saúde, mas também os grilhões da ignorância. 

(Adaptado de: CASTELLO, José. Sábados inquietos. Brasília, IMP, 2013, p. 6-7) 

 
 
4. Na opinião do autor, a ideia de normalidade associa-se a 
 

(A) singularidade. 
 
(B) insensibilidade. 
 
(C) emulação. 
 
(D) sagacidade. 
 
(E) intrepidez. 

 
 
5. Na opinião do autor, os escritores 
 

(A) escrevem contra o senso comum porque procuram a originalidade absoluta. 
 
(B) resistem à sanidade, pois entendem que a arte não se ocupa do cotidiano. 
 
(C) têm a função de retirar seus leitores da zona de incertezas que habitam. 
 
(D) buscam na arte um meio de evasão da existência, na qual não veem sentido. 
 
(E) ocupam uma posição ambivalente, oscilando entre a loucura e a sanidade. 

 
 
6. Ao afirmar, no 5

o
 parágrafo, que os escritores preferem sangrar mãos e pés, e bordejar o abismo, a sucumbir, o autor sugere 

que eles 
 

(A) são capazes de enfrentar aspectos pessoais que geram dúvida e perturbam, os quais as pessoas comuns tendem a evitar. 
 
(B) têm uma sensibilidade mais aguçada, preparada para interpretar a realidade com uma racionalidade que se aproxima da 

clarividência. 
 
(C) estão aptos a tratar de variados assuntos com a profundidade de quem sabe precisar a diferença entre sanidade e loucura. 
 
(D) estão mais próximos da insanidade por buscar entender racionalmente e controlar faculdades que são incapazes de 

compreender. 
 
(E) vivem em um estado de alheamento que beira a loucura, já que se negam a reproduzir os padrões de conduta moralmente 

aceitáveis. 
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7. “Comer bolo não me interessa. O que eu preciso é de água. De água e de literatura” (3
o
 parágrafo) 

 
 Da afirmação de Clarice Lispector, depreende-se que 
 

(A) a escritora é indiferente ao aspecto formal de seus textos. 
 
(B) a literatura é tão vital para a escritora quanto a água. 
 
(C) a água está para o corpo assim como o bolo está para a arte. 
 
(D) os assuntos do cotidiano não interessam à literatura. 
 
(E) a nutrição do corpo é menos essencial que a do espírito. 

 

 
8. Considere as seguintes afirmativas, acerca do uso dos sinais de pontuação. 
 
 I. Em Van Gogh teve um psiquiatra que, adepto da segunda hipótese, pensou em “curá-lo” da pintura (2

o
 parágrafo), as 

aspas têm a dupla função de demarcar uma citação e insinuar ironia. 
 
 II. Em Mas os escritores, não: eles preferem sangrar mãos e pés, e bordejar o abismo, a sucumbir (5

o
 parágrafo), as vírgulas 

estão empregadas em desacordo com a norma-padrão da língua. 
 
 III. Em A resposta não é fácil: eles ocupam ao mesmo tempo os dois lugares: vestem o jaleco da saúde, mas também os gri-

lhões da ignorância (6
o
 parágrafo), os dois-pontos que seguem imediatamente o termo sublinhado podem ser substi-

tuídos, preservando-se as relações de sentido do texto original, por vírgula seguida de pois. 
 
 Está correto o que consta em 

 
(A) I e III, apenas. 
 
(B) II, apenas. 
 
(C) I, apenas. 
 
(D) II e III, apenas. 
 
(E) I, II e III. 

 

 
9. Um segmento do texto está corretamente reescrito, sem alteração de sentido, em: 
 

(A) o amigo resolveu retratá-lo (1
o
 parágrafo) / o amigo resolveu fazê-lo um retrato. 

(B) adepto da segunda hipótese (2
o
 parágrafo) / partidário com a segunda hipótese. 

(C) aquilo que o escritor enfrenta (6
o
 parágrafo) / aquilo de que o escritor confronta. 

(D) E isso se parece com a loucura (5
o
 parágrafo) / E isso se assemelha da loucura. 

(E) Ele se dedica justamente àquilo que (...) evitamos (4
o
 parágrafo) / Ele se dedica justamente àquilo de que (...) nos esquivamos. 

 

 
10. Está redigido em conformidade com a norma-padrão da língua este livre comentário sobre o texto: 
 

(A) As telas de Clarice tocaram o autor, que se questionou se viria a ser expressão de doença ou genialidade da artista. 

(B) A arte pode ser tanto expressão da loucura quanto opção pela loucura, dependendo da ótica pela qual se veem-na. 

(C) O médico de Van Gogh cogitou que deveria haver meios de curá-lo, mas, naturalmente, viu fracassarem seus planos. 

(D) São essas zonas abissais do ser humano, onde as certezas se esgarçam, que se presta de engendrar a matéria da literatura. 

(E) As diferenças entre são e loucos nem sempre se dá a conhecer facilmente, o que tornou-se objeto de investigação literária. 

 

11. Ao flagrar-se representado no quadro que Gauguin 


I
 , Van Gogh ficou surpreso, porque 


II  como alguém que 


III . 

 
 Preenche, correta e respectivamente, as lacunas I, II e III, preservando a correção e a clareza da frase: 

 
(A) o apresentou – se reconhecia – estivesse enlouquecendo 
 
(B) lhe apresentou – se reconhecera – esteja enlouquecendo 
 
(C) lhe apresenta – se reconhecesse – estivera enlouquecendo 
 
(D) o apresentasse – se reconheceria – está enlouquecendo 
 
(E) lhe apresentara – se reconheceu – estava enlouquecendo 
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12. A frase em que o sinal indicativo de crase está empregado corretamente é: 
 
(A) O crítico fez referência à algumas telas que Clarice Lispector havia pintado. 
 
(B) Gaugin ofereceu um quadro à seu amigo Van Gogh em que este estava representado. 
 
(C) Em seu texto, o crítico José Castello relaciona a criação artística à loucura. 
 
(D) O autor associou a arte à certa contaminação para, em seguida, refutar essa hipótese. 
 
(E) Vários autores se dedicaram à essa problemática que envolve a relação entre arte e loucura. 

 

 
Raciocínio Lógico-Matemático 

 

13. Um homem faleceu e deixou um patrimônio de R$ 1.050.000,00 para seus três filhos, determinando, em testamento, que a 
herança deveria ser distribuída proporcionalmente à quantidade de netos que cada filho houvesse lhe dado até a data de sua 
morte. Na data do óbito, o herdeiro mais velho tinha três filhos, o do meio, dois e o mais novo, um. Porém, uma semana após o 
óbito, nasceu mais um neto do homem, filho de seu herdeiro mais novo. Esse neto foi prontamente incluído no acordo, por 
decisão unânime da família. 
 

 Desconsidere impostos e taxas que incidem sobre a herança. Desse modo, após o nascimento do neto mais novo, a diferença 
entre o valor devido ao mais velho e o devido ao mais novo sofreu redução de 

 
(A) 3/4. 
 
 

(B) 4/7. 
 
 

(C) 5/8. 
 
 

(D) 2/3. 
 
 

(E) 3/5. 
 

 
14. “Foi sancionada, nesta quarta-feira (13), com vetos, a Lei n

o
 13.254/2016, popularmente conhecida como Lei da Repatriação, que 

institui o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária − RERCT. A nova legislação permite que recursos, com origem 

lícita, de pessoa física ou jurídica que tenham sido transferidos ou mantidos no exterior sem terem sido declarados oficialmente, 

ou declarados com omissão ou incorreção, possam ser regularizados com recolhimento dos tributos aplicáveis e multa. 

 
 

 Quem normalizar a situação será isento de responder por delitos contra a ordem tributária. O projeto de lei de autoria do Exe-

cutivo, e que compõe o ajuste fiscal, foi enviado ao Congresso Nacional em setembro de 2015. A medida tinha como estimativa 

inicial arrecadar aos cofres da União entre R$ 100 bilhões e R$ 150 bilhões. Dados revelam que ativos no exterior não decla-

rados de brasileiros podem chegar a US$ 400 bilhões.” 

(Adaptado de: Portal Brasil, 14/01/2016. Disponível em: < http://www.brasil.gov.br/governo/2016/01/dilma-sanciona-a-lei-da-repatriacao-de-
recursos) 

 

 Considerando-se que US$ 1,00 equivale a R$ 3,40, nesse caso, segundo o texto, a estimativa seria de que a Lei da Repatriação 
permitiria aos cofres da União recolher, do total de US$ 400 bilhões irregulares, aproximadamente, entre 

 
(A) 7,4% e 11%. 
 
 

(B) 2,7% e 5,8%. 
 
 
(C) 12% e 16,5%. 
 
 
(D) 27% e 31,2%. 
 
 
(E) 20% e 23,5%. 
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15. Considere a seguinte situação-problema: 
 
Três atletas – Alice, Bianca e Carla – integram a equipe de ginástica olímpica de certo clube, sendo que cada uma delas têm 

uma especialidade distinta: salto sobre cavalo, exercícios de solo e trave de equilíbrio. Em certa competição, duas delas foram 

medalhistas. Além disso, sabe-se que: 

− Alice ganhou medalha de ouro. 

− A especialista no salto sobre cavalo não ganhou medalha. 

− Clara não é especialista na trave de equilíbrio. 

 
Agora, considere também as duas afirmações adicionais: 
 
(1) A especialista na trave de equilíbrio ganhou medalha de bronze. 

(2) Bianca não é a especialista nos exercícios de solo. 

 
 Para descobrir qual é a especialidade de cada uma das três atletas, considerando as três informações iniciais, a adição 

 
(A) da afirmação (2), por si só, é suficiente, mas a adição da afirmação (1), por si só, é insuficiente. 
 
(B) de cada afirmação, (1) ou (2), individualmente, é suficiente. 
 
(C) de ambas as afirmações, juntas, é suficiente, mas, individualmente, ambas são insuficientes. 
 
(D) da afirmação (1), por si só, é suficiente, mas a adição da afirmação (2), por si só, é insuficiente. 
 
(E) das informações (1) e (2), mesmo juntas, é insuficiente. 

 

 
Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais 

 
Atenção:  Para responder às questões de números 16 e 17, considere a Lei n

o
 2.138/1992 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município de Teresina. 
 
 
16. Paulus foi aprovado em concurso público, tomou posse e entrou em exercício, no ano de 2012. Neste caso, Paulus 

 
(A) só perderá o cargo em virtude de processo administrativo disciplinar no qual seja assegurada ampla defesa. 
 
(B) só poderá ser exonerado se houver prévio parecer conclusivo do órgão de Administração de Pessoal. 
 
(C) só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 
 
(D) só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar no qual 

seja assegurada ampla defesa. 
 
(E) poderá ser exonerado a qualquer momento e independentemente de prévio parecer conclusivo do órgão de Administração 

de Pessoal. 
 

 
17. Considere os seguintes tipos de licença: 

 
 I. por motivo de doença em pessoa da família. 

 
 II. por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. 

 
 III. para serviço militar. 

 
 IV. para atividade político-eletiva. 

 
 V. para capacitação. 

 
 O servidor NÃO poderá permanecer em licença da mesma espécie por período contínuo superior a vinte e quatro meses, 

EXCETO, dentre outras hipóteses, do que consta APENAS em 
 
(A) I, II e V. 
 
(B) I, II e IV. 
 
(C) I, III e V. 
 
(D) II, III e IV. 
 
(E) III, IV e V. 
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Noções de Informática 

 
18. Os Sistemas de Informações Gerenciais – SIGs adquirem cada vez mais importância estratégica para as organizações, que 

estão se adequando às mudanças que causam impacto no ambiente empresarial. Nesse cenário, uma mudança que tem causa-
do um impacto positivo no ambiente empresarial é o 
 
(A) uso de aplicações legadas baseadas em conceitos modernos como processamento centralizado em potentes computa-

dores Pentium, agrupados em grandes centros de processamento de dados. 
 
(B) acesso a poderosos painéis de dados analíticos e interativos fornecidos por aplicações de inteligência empresarial, que 

oferecem aos gerentes informações de desempenho em tempo real, para aumentar o controle sobre a gestão e tomada de 
decisão. 

 
(C) uso de serviços baseados na web 4.0, que permitem aos funcionários a interação através de comunidades online 

utilizando blogs, wikis, e-mail, e serviços de mensagens instantâneas. 
 
(D) surgimento das plataformas de computação em nuvem, que tem como único objetivo distribuir aplicações online como 

serviços de internet às organizações, reduzindo os custos da tecnologia de informação. 
 
(E) aumento do uso de computadores desktop de grande porte por colaboradores, aumentando a rapidez e a eficiência na 

execução do trabalho e, consequentemente, a produtividade. 
 
 
19. Nos computadores de uma organização percebeu-se que a inicialização do Windows está muito lenta. Notou-se que cada 

computador leva, em média, 2,5 minutos na inicialização. Para resolver o problema, a equipe de TI resolveu colocar duas 
unidades de armazenamento em cada computador: uma unidade C que usa memória flash de 120 GB apenas para o Windows e 
uma unidade de disco D de 2TB para armazenar arquivos e softwares que não necessitam de grande rapidez na inicialização. 
Após esta mudança o Windows começou a inicializar cerca de 10 vezes mais rápido. 

 
 Com base nessas informações, as unidades C e D são, respectivamente, 
 

(A) dois HDs SATA. 

(B) HD SATA e HD IDE. 

(C) SSD e HD. 

(D) pen drive e disco rígido. 

(E) dois SSDs IDE. 

 
 
20. A planilha abaixo, criada no Microsoft Excel 2013 em português, mostra parte das hipotéticas despesas correntes (por elemento) 

da Prefeitura de Teresina no mês de Junho de 2016. 
 

A B C 

1 Despesa Valor Mês Categoria 

2 Auxílio Financeiro a Estudantes R$ 100.000,00 Azul 

3 Auxílio-Alimentação R$ 50.000,00 Azul 

4 Contribuições R$ 320.515,00 Azul 

5 Despesas de Exercícios Anteriores R$ 987.918,00 Amarela 

6 Diárias - Civil R$ 29.960,00 Azul 

7 Indenizações e Restituições R$ 549.000,59 Amarela 

8 Indenizações e Restituições Trabalhistas R$ 0,00 Azul 
 

(Adaptado de: http://transparencia.teresina.pi.gov.br/despesas.jsp) 
 
 Na coluna C, os valores da coluna B foram classificados em categorias, usando o seguinte critério: 

 
− Se o valor na célula da coluna B for menor do que 500000, a palavra Azul é exibida na célula correspondente da coluna C, 

senão, é exibida a palavra Amarela. 
 

 Na célula C2 foi digitada uma fórmula que depois foi arrastada até a célula C8, mostrando as categorias de acordo com o critério 
definido. A fórmula digitada foi: 
 
(A) =SE(B2<500000 THEN "Azul" ELSE "Amarela") 

(B) =COMPARE(B2>=500000:"Amarela":"Azul") 

(C) =SE(B2<500000:"Azul";SE(B2>=500000):"Amarela") 

(D) =SE(B2<500000;"Azul";"Amarela") 

(E) =COMPARE(B2<500000;"Azul";"Amarela") 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. Uma determinada organização pública optou por terceirizar parte do serviço de atendimento ao cliente/cidadão. Sendo assim, o 

coordenador de recursos humanos, solicitou um estudo de sua viabilidade. Considera-se que todos os custos e benefícios deste 
projeto ocorram em 12 (doze) meses: 
 
− Previsão de economia com a implementação do Projeto: R$ 800.000,00; 

− Custo estimado do Projeto: R$ 600.000,00. 

− Custo de “transição” para terceirização: R$ 66.667,00. 

 
 O payback deste projeto de terceirização ocorrerá em 
 

(A) 5 meses. 

(B) 4 meses. 

(C) 3 meses. 

(D) 6 meses. 

(E) 2 meses. 

 
 
22. Regina foi designada para organizar uma palestra sobre o tema “Gestão Estratégica em Órgãos Públicos”, com o objetivo de de-

senvolvimento profissional do grupo de servidores de uma determinada repartição pública. O gestor de recursos humanos so-
licitou-lhe que fosse calculado o volume do ponto de equilíbrio, uma vez que o número de participantes em programas de 
Treinamento e Desenvolvimento é um indicador de desempenho importante. Considere os dados abaixo. 

 
− Despesas com a contratação de consultor especializado: R$ 15.000,00. 

− Despesas com comunicação, equipamentos e locação do espaço: R$ 15.000,00. 

− Preço médio de mercado cobrado por pessoa (taxa de matrícula para assistir a palestra): R$ 350,00. 

− Custo por pessoa com refeições e materiais promocionais: R$ 100,00. 

 
 Deste modo, o volume do ponto de equilíbrio para esta situação é de 
 

(A) 120 pessoas. 

(B) 240 pessoas. 

(C) 100 pessoas. 

(D) 80 pessoas. 

(E) 140 pessoas. 

 
 
23. De acordo com Dutra (2013), atendem como base de sustentação para a elaboração de um modelo contemporâneo de gestão 

de pessoas: 
 
 I. Foco no controle em vez de foco no desenvolvimento. O referencial taylorista organiza de forma eficiente os processos de 

captação, remuneração, capacitação e carreira, visto que o bom controle dos recursos humanos deve ser encarado como 
estratégico para as organizações. 

 
 II. Foco no processo ao invés de foco nos instrumentos. Pois a transparência, a simplicidade e a flexibilidade na gestão de 

pessoas são cada vez mais requisitadas em busca de um modelo de gestão mais efetivo. Tais aspectos não são 
intrínsecos das ferramentas de gestão. 

 
 III. Ênfase no modelo integrado e estratégico. Visto que configura-se inviável na gestão estratégica de pessoas desarticular 

os programas de capacitação de um servidor de sua remuneração. 
 
 IV. Foco no interesse da organização em lugar de focar no interesse conciliado. O planejamento estratégico das orga-

nizações parte “de cima para baixo”, no qual os principais objetivos da organização devem prevalecer acerca dos obje-
tivos traçadas nos níveis táticos e operacionais.  

 
 Está correto o que consta APENAS em 

 
(A) III e IV. 

(B) I e IV. 

(C) II e III. 

(D) I e III. 

(E) II e IV. 
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24. O processo de gestão de pessoas pode ser classificado de acordo com a sua natureza, respeitando-se alguns objetivos e 
parâmetros. O quadro abaixo mostra os processos de gestão de pessoas e suas principais práticas: 

 

Coluna Processos Coluna Práticas 

1 Movimentação X Desempenho 

2 Desenvolvimento Y Promoções 

3 Valorização Z Remuneração 

 
 A correlação correta entre as colunas está descrita em 
 

(A) 1-X;   2-Y;   3-Z. 

(B) 1-Z;   2-X;   3-Y. 

(C) 1-Y;   2-Z;   3-X. 

(D) 1-Z;   2-Y;   3-X. 

(E) 1-Y;   2-X;   3-Z. 
 
 
25. Segundo Dutra (2013), pode-se identificar quatro amplas fases da utilização do conceito de competências. Tais fases alinham-se 

em função da abrangência e do impacto na gestão de pessoas. Considera-se a última fase da aplicação do conceito de com-
petência a 

 
(A) competência como base para seleção e desenvolvimento de pessoas. 
 
(B) apropriação pelas pessoas como conceito integrador da gestão de pessoas e desta com os objetivos estratégicos da 

organização. 
 
(C) competência diferenciada por nível de complexidade. 
 
(D) apropriação pelas pessoas dos conceitos de competência. 
 
(E) competência como recurso estratégico da organização. 

 
 
26. Cada uma das escolas da Administração representa um conjunto de proposições conceituais que focaliza o aspecto estrutural 

ou relacional, dos quais podem ser orientados aos ambientes externo ou interno. Desse modo, a escola que possui o foco no 
aspecto “relacional” orientado ao “ambiente externo” é a 

 
(A) Teoria dos Custos de Transação. 

(B) Teoria da Dependência de Recursos. 

(C) Teoria dos Sistemas Abertos. 

(D) Escola Sociotécnica. 

(E) Escola das Relações Humanas. 
 
 
27. Sobre a abordagem Estruturalista, considere: 
 
 I. O Estruturalismo é um método analítico comparativo, no qual o conceito de Sistema é relevante, pois o “todo” é maior que 

a mera soma das “partes”. 
 

 II. O principal foco da perspectiva Estruturalista Fenomenológica recai acerca da racionalidade instrumental, na qual 

processa-se uma equação dinâmica entre “meios e fins”. 
 

 III. A base da Burocracia deriva-se do Estruturalismo Concreto, pois considera a estrutura a própria definição do objeto, 

desse modo o conjunto de relações sociais constitui uma estrutura a ser analisada. 
 

 IV. Dentre as desvantagens da estrutura burocrática, destaca-se a aversão ao clientelismo, portanto, evita-se a discrepância 
entre o modelo organizacional formal e as práticas informais. 

 
 Está correto o que consta APENAS em 
 

(A) II e III. 

(B) III e IV. 

(C) I e IV. 

(D) II, III e IV. 

(E) I e II. 
 
 
28. O chefe de uma repartição pública está preocupado com o comportamento dos servidores em situação de trabalho, de como 

eles se sentem em relação à organização e ao cargo ocupado, tal receio remete à “teoria dos dois fatores”, formulada por 

Herzberg. De acordo com esta teoria, NÃO é considerado um fator higiênico: 
 

(A) Salário. 

(B) Condições de trabalho. 

(C) Responsabilidade. 

(D) Benefícios e serviços sociais. 

(E) Relações com o supervisor. 
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29. Considere que, hipoteticamente, a Prefeitura Municipal de Teresina está com um Projeto de modelagem de uma interface de 
informação para um novo sistema de atendimento ao cliente/cidadão. Uma das ferramentas de planejamento do projeto está 
demonstrada abaixo. 

15/2 25/2 7/3 17/3 27/3 6/4 16/4 26/4

Formar e treinar grupo de servidores/usuários

Instalar os novos sistemas de informação

Especificar o treinamento de atendimento ao cliente

Projetar interface da página inicial

Testar a interface do novo sistema na área piloto

Fazer os ajustes necessários da nova interface

 
 Trata-se de um gráfico de 
 

(A) Gantt, cuja as vantagens estão no fornecimento de uma representação visual simples dos relacionamentos e das 
dependências entre as atividades. 

 
(B) Ishikawa, que tem a finalidade de identificar e demonstrar a sequência real de todas as etapas de um processo, com 

vantagem de destacar as relações de causa e efeito. 
 
(C) Pareto, que demonstra a importância das inter-relações das atividades apoiando na solução dos problemas de 

planejamento. 
 
(D) Correlação, cuja vantagem reside na forma de demonstração simplificada de uma situação complexa, visto que representa 

valores simultâneos de duas variáveis em um mesmo processo. 
 
(E) gerenciamento do tempo, que tem por principal finalidade facilitar a identificação e a execução da atividade que é 

prioritária, ou seja, fazer primeiro o que é realmente importante. 
 
 
30. Em uma situação hipotética, a Prefeitura Municipal de Teresina adota a política de “mesa limpa” no seu Sistema de Adminis-

tração Geral, o que significa que ao final do expediente de trabalho – que é de 8 horas, todos os documentos recebidos por seus 
servidores – inputs, devem ter sido expedidos, o que implica em mais agilidade nos processos. Sabendo-se que a taxa de 
processamento por servidor é de 5 minutos e que o departamento conta com cinco servidores, o número máximo de 
documentos a serem processados em um expediente de trabalho por este departamento é de 

 
(A) 480. 
 
(B) 96. 
 
(C) 300. 
 
(D) 200. 
 
(E) 350. 

 
 
31. O quadro abaixo demonstra as principais Estruturas Organizacionais para processo de projetos: 

 

Coluna Estrutura Coluna Aspectos Principais 

I Organização Funcional Pura A 
Uma pessoa designada, além dos gerentes 
funcionais, dirige segmentos do fluxo do trabalho 
e aprovam decisões técnicas e operacionais. 

II Organização Matricial Funcional B 
O projeto é coordenado conjuntamente pela ge-
rência funcional e sênior. 

III Organização Matricial Balanceada C 

Também conhecida como gerente de projeto 
“peso-pena”. Tem função primordial de planejar e 
coordenar o projeto, mas com autoridade limitada 
sobre a equipe funcional. 

IV Organização Matricial de Projeto D 
O envolvimento dos gerentes funcionais é limitado 
a designar pessoal conforme necessário e 
fornecer consultores. 

V Organização de Projeto Pura E 
Os gerentes funcionais não têm envolvimento 
formal. Cabe a um gerente a responsabilidade 
pelas equipes de projeto. 

 
 A correlação correta entre as colunas é a que consta em 

 
(A) I-C;   II-E;   III-D;   IV-B;   V-A. 

(B) I-E;   II-C;   III-A;   IV-D;   V-B. 

(C) I-E;   II-D;   III-A;   IV-C;   V-B. 

(D) I-B;   II-C;   III-A;   IV-D;   V-E. 

(E) I-D;   II-B;   III-C;   IV-E;   V-A. 
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32. Alguns indicadores de desempenho de Recursos Humanos estão inseridos no mapa estratégico de um determinado órgão 
público. Tais indicadores estão de fato mensurando a contribuição dos Recursos Humanos à performance da organização. NÃO 
é métrica que estimula as economias de custo e, por conseguinte, estratégicas à organização: 

 
(A) Despesas de RH por empregado. 

(B) Porcentagem de lançamentos corretos no sistema de informação. 

(C) Número de cursos de treinamento por assunto. 

(D) Porcentagem de planos de desenvolvimento de empregados concluídos. 

(E) Investimentos totais em RH e lucro. 
 
 
33. De acordo com a visão interacionista de conflitos, um grupo harmonioso, pacífico, tranquilo e cooperativo pode estar na 

iminência de tornar-se estático, apático e insensível à necessidade de mudança e inovação. Portanto, esta visão corrobora que 
os líderes devem manter constantemente um nível mínimo de conflito e, para isso, adotem estratégias para a sua resolução. 
Considera-se “pouco assertiva” e “não cooperativa” a estratégia de 

 
(A) Colaboração. 

(B) Acomodação. 

(C) Evitamento. 

(D) Competição. 

(E) Compromisso. 
 
 
34. Sobre os principais conceitos de Motivação, considere: 
 
 I. De acordo com a hierarquia de Maslow, a autoestima e o status alcançam o último nível de necessidades do indivíduo e 

alinha-se, até certo ponto, à Teoria Y de McGregor, esta que supõe que as necessidades de nível superior são 
dominantes. 

 
 II. A teoria de necessidades de McClelland lida com os efeitos benéficos da motivação intrínseca e com os efeitos nocivos 

da motivação extrínseca, equiparando-se ao conceito de auto concordância, que considera o grau em que os motivos que 
levam as pessoas perseguirem objetivos são coerentes com seus interesses e valores essenciais. 

 
 III. A teoria do reforço é uma contrapartida à teoria do estabelecimento de objetivos, uma vez que ela desconsidera as 

condições internas do indivíduo e dedica-se apenas no que lhe acontece quando realiza uma ação qualquer. 
 
 IV. A teoria da expectativa prevê que um funcionário despenderá um alto nível de esforço se perceber que existe uma forte 

relação entre esforço e desempenho, desempenho e recompensa,  e recompensa e satisfação de metas pessoais.  
 
 Está correto o que consta APENAS em 
 

(A) I, II e IV. 

(B) I e II. 

(C) I e IV. 

(D) II e III. 

(E) III e IV. 
 
 
35. O diagnóstico estratégico pode ser considerado a primeira etapa do Planejamento Estratégico da organização, sendo a análise 

SWOT uma das ferramentas mais utilizadas. De acordo com a SWOT, NÃO é considerada variável analítica controlável pela 
organização: 

 
(A) Recursos humanos. 

(B) Comercialização. 

(C) Imagem institucional. 

(D) Densidade demográfica. 

(E) Novos produtos e serviços. 
 
 
36. Um dos fatores críticos para o fracasso no ciclo de vida da Gestão de Projetos é o de “não perceber a necessidade de perseguir 

os custos reais”. Tal fator crítico integra-se à fase 
 

(A) de crescimento. 

(B) de maturidade. 

(C) de aceitação pelos gerentes da área. 

(D) de aceitação pela gerência executiva. 

(E) embrionária. 
 
 
37. O Balanced Scorecard tem sido utilizado por diversas organizações públicas como um sistema de gestão estratégica de longo-

prazo. Esta ferramenta evidencia que as medidas financeiras e não financeiras devem fazer parte do sistema de informações 
para funcionários de todos os níveis da organização, tendo o elo final do seu processo na 

 
(A) indicação dos objetivos e das medidas para os processos internos. 

(B) formulação dos indicadores de valor econômico adicionado ao acionista. 

(C) determinação de metas financeiras. 

(D) perspectiva de aprendizado e crescimento. 

(E) definição das metas relacionadas às perspectivas dos clientes. 
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38. No almoxarifado da Prefeitura Municipal de Teresina, a demanda média semanal de envelopes é de 1.500 unidades, onde o 
tempo médio para ressuprimento deste item é de duas semanas. Sabendo-se que o seu ponto de reposição ocorre quando o 
nível de estoque atinge 4.000 unidades, o Estoque de Segurança de envelopes é de 

 
(A) 500 unidades. 

(B) 1.500 unidades. 

(C) 1.000 unidades. 

(D) 2.000 unidades. 

(E) 2.500 unidades. 

 
 
39. O consumo mensal dos kits de tinta para impressora em uma determinada repartição pública da Prefeitura Municipal de Teresina 

alcança a quantidade de 80 unidades por mês. Devido ao tempo de reposição ter passado de 45 dias para 60 dias, o supervisor 
de materiais solicitou que o estoque de segurança dos kits fosse o dobro do seu consumo mensal. Assim sendo, o tempo de 
reposição deste item (em unidades), passou a ser igual a 

 
(A) 240. 

(B) 160. 

(C) 480. 

(D) 180. 

(E) 320. 

 
 
40. Além da Gestão de Projetos, as empresas com nível de excelência integram outros processos conforme quadro abaixo. 
 

Coluna Processo de Gestão Coluna Principal característica 

1 Gestão da Qualidade Total X 
Controlam alterações no escopo do projeto 
tanto geradas internamente quanto aquelas 
solicitadas pelos clientes. 

2 Engenharia Simultânea Y Baseia-se no ciclo PDCA. 

3 Gerenciamento de Riscos Z 
Requer do gestor de projeto além de aptidões 
para os negócios, um relevante conhecimento 
técnico. 

4 Gestão da Mudança W 
Impõe a concretização das várias etapas e 
processos da gestão de um projeto paralela-
mente. 

 
 A correlação correta entre as colunas esta descrita em 
 

(A) 1-Y;    2-W;   3-Z;    4-X. 

(B) 1-X;    2-Z;    3-W;   4-Y. 

(C) 1-W;   2-Y;    3-X;    4-Z. 

(D) 1-Z;    2-X;    3-Y;    4-W. 

(E) 1-Y;    2-Z;    3-W;   4-X. 

 
 
41. De acordo com as disposições da Lei n

o
 8.666/93 e suas alterações, poderá ser dispensada a licitação para alienação de bens 

imóveis 
 

(A) recebidos mediante doação sem encargo, observado o valor de mercado. 
 
(B) adquiridos por entidade integrante da Administração em razão de procedimento judicial e não afetados a atividade ou 

finalidade pública. 
 
(C) cuja avaliação seja igual ou inferior a R$ 80.000,00. 
 
(D) que passaram a integrar o patrimônio de empresa pública ou sociedade de economia mista em razão de subscrição de 

capital. 
 
(E) utilizados no âmbito de programas habitacionais desenvolvidos por órgãos ou entidades da Administração. 

 
 
42. Considere que o Estado do Piauí pretenda ampliar e recuperar sua malha rodoviária e transferir a exploração das referidas 

rodovias à iniciativa privada, mediante cobrança de tarifa dos usuários. Entre as modalidades contratuais existentes, afigura-se 
adequada, para adoção dos fins colimados,  

 
(A) concessão patrocinada, com contraprestação pecuniária paga pela contratante, em complementação à receita tarifária 

auferida pelo concessionário. 
 
(B) concessão administrativa, tendo a Administração como usuária direta dos serviços concedidos. 
 
(C) empreitada integral, com possibilidade de obtenção de receitas acessórias para favorecer a modicidade tarifária. 
 
(D) concessão comum, mediante complementação da receita tarifária com contraprestação pecuniária paga pelo Estado. 
 
(E) concessão de serviços precedida de obra pública, com aporte de recursos do poder concedente na fase de prestação de 

serviços. 
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43. Suponha que a Administração tenha contratado a execução de uma obra pública, tendo por objeto a construção de um complexo 
penitenciário, em área que seria desapropriada e, no prazo máximo de 60 dias, colocada à disposição do contratado. Ocorre 
que, decorridos vários meses do início da execução contratual, a Administração não logrou obter a imissão na posse do terreno 
onde seria executada a obra, razão pela qual o contratado não pode cumprir o cronograma fixado contratualmente. Diante de tal 
situação fática e de acordo com as disposições da Lei n

o
 8.666/93, o contratado 

 
(A) somente poderá requerer a devolução da garantia de execução contratual, não lhe sendo devido qualquer pagamento a 

título indenizatório. 
 
(B) não poderá rescindir o contrato, eis que tal prerrogativa é exclusiva da Administração, salvo na hipótese de atraso no 

pagamento superior a 90 dias. 
 
(C) pode requerer a rescisão do contrato, fazendo jus ao pagamento dos prejuízos regulamente comprovados e custos de 

desmobilização. 
 
(D) não incorrerá nas penalidades contratuais, como multa ou outra sanção pelo atraso no cronograma, não podendo, 

contudo, pleitear a rescisão do contrato. 
 
(E) poderá rescindir o contrato, desde que judicialmente, fazendo jus ao recebimento dos custos de desmobilização e lucros 

cessantes. 
 
 
44. Determinada sociedade de economia mista, exploradora de atividade econômica, necessita contratar serviços técnico-es- 

pecializados de consultoria financeira para estruturação de projetos estratégicos no setor de energia renovável. Considerando a 
natureza singular do objeto, a empresa pretende contratar referidos serviços diretamente no mercado, sem a realização de 
prévio procedimento licitatório. De acordo com as disposições da Lei n

o
 8.666/93, tal pretensão afigura-se 

 
(A) cabível, configurando hipótese de dispensa de licitação, prevista para contratos que tenham objeto de tal natureza. 
 
(B) cabível, dado o regime jurídico a que se submete a empresa, o qual afasta a necessidade de licitação para contratação de 

obras e serviços. 
 
(C) descabida, inexistindo hipótese legal para afastar a licitação para serviços técnico-especializados, que devem ser 

contratados mediante concurso. 
 
(D) possível, desde que a empresa contratada demonstre notória especialização e haja compatibilidade de preços com o 

mercado. 
 
(E) possível, apenas na hipótese de exclusividade, cabendo comprovar a existência de apenas uma empresa habilitada para a 

execução do objeto contratual. 
 
 
45. Determinada empresa foi contratada por autarquia municipal, para prestação de serviços de vigilância do seu edifício sede. No 

curso da execução do contrato, a contratada pleiteou o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, alegando que o preço 
contratado teria ficado defasado, em função: 

 
 I. do índice de reajuste salarial de sua equipe, determinado em dissídio coletivo;  
 
 II. da majoração de alíquota de contribuição previdenciária incidente sobre sua folha de pagamentos. 
 
 De acordo com as disposições da Lei n

o
 8.666/93, assiste razão à empresa contratada no que diz respeito a: 

 
(A) nenhuma das pretensões, pois a primeira consiste em risco econômico inerente ao negócio e a segunda somente seria 

viável em se tratando de majoração de tributo estadual. 
 
(B) I e II, eis que ambos caracterizam fato do príncipe. 
 
(C) II, eis que se trata de fato do príncipe, somente sendo cabível para I se configurada álea econômica extraordinária e 

extracontratual. 
 
(D) I, apenas, pois configura álea econômica extraordinária, independentemente de previsão contratual. 
 
(E) I e II, podendo ambos serem equiparados a caso fortuito ou força maior, salvo estipulação contratual em contrário. 

 
 
46. Suponha que a Administração tenha celebrado, mediante procedimentos licitatórios próprios, diferentes contratos para 

construção de unidades hospitalares em diversas regiões do Município. Ocorre que, posteriormente, identificou que a 
necessidade de leitos em cada uma dessas regiões seria, na realidade, bastante diversa daquela originalmente estimada e que 
foi tomada como base para o dimensionamento de cada uma das obras. Concluiu-se, então, que seria necessário alterar os 
contratos celebrados, diminuindo o número de metros quadrados a serem construídos em alguns e aumentando em outros, o 
que, a teor das disposições da Lei n

o
 8.666/93, 

 
(A) é possível apenas em relação aos acréscimos, que não podem, contudo, ultrapassar 25% do valor atualizado do contrato. 
 
(B) não se afigura lícito, dado o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo necessária a instauração de novas 

licitações. 
 
(C) seria viável apenas se as obras fizessem parte de um único contrato, mediante compensação, sem alteração quantitativa 

do objeto. 
 
(D) é viável para acréscimos e supressões, sempre limitados a 50% do valor atualizado do contrato. 
 
(E) pode ser feito unilateralmente pela Administração, tanto para acréscimos como para supressões, ambos limitados a 25% 

do valor atualizado do contrato. 
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47. A Administração pretende licitar a contratação de obra de grande vulto, com alta complexidade tecnológica, consistente em 
sistema de vigas suspensas para a circulação de um monotrilho. Considerando o atual cenário econômico, bem assim as 
dificuldades de caixa que diversas empreiteiras vêm enfrentando, a Administração deseja estabelecer, na licitação, requisitos 
que assegurem, de um lado a capacidade técnica da contratada e, de outro, a higidez financeira necessária para o cumprimento 
do objeto. Para tanto, de acordo com as disposições da Lei n

o
 8.666/93, entre os requisitos previstos no Edital, poderá figurar: 

 
(A) exigência de patrimônio líquido correspondente ao valor estimado da contratação e comprovação de experiência anterior 

mediante atestados. 
 
(B) garantia contratual de até 10% do valor do contrato e metodologia de execução. 
 
(C) comprovação de índices mínimos de faturamento e indicação da equipe técnica responsável pela execução do contrato. 
 
(D) garantia de proposta, mediante caução ou fiança, limitada a 5% do valor estimado da contratação e proposta técnica. 
 
(E) obrigatoriedade de constituição de sociedade de propósito específico, após a contratação, com capital social mínimo de 

até 10% do valor do contrato e acervo técnico. 
 

 
48. Determinado Município constatou, de forma inequívoca, que um grupo de empresas da região atuava em conluio para fraudar 

procedimentos licitatórios instaurados para o fornecimento de material escolar para a rede pública. Diante de tal situação, a 
sanção mais severa passível de ser aplicada às referidas empresas, na forma prevista pela Lei n

o
 8.666/93, consiste em 

 
(A) cassação da licença de funcionamento ou inscrição municipal, acrescida de indenização pelos prejuízos causados à 

Administração. 
 
(B) proibição do direito de participar de licitações, pelo prazo máximo de 5 anos, cabível a reabilitação mediante ressarcimento 

da Administração. 
 
(C) multa, no limite de até 10 vezes o valor do objeto da licitação ou da soma dos objetos das licitações onde ficou constatada 

a fraude. 
 
(D) suspensão do direito de contratar com a Administração, pelo prazo máximo de 3 anos. 
 
(E) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 

 
49. Em uma licitação na modalidade pregão, instaurada para a contratação de serviços de limpeza, iniciada a sessão pública para o 

recebimento das propostas, quatro licitantes apresentaram oferta, com os seguintes valores: R$ 10.000,00; R$ 10.500,00; 
R$ 11.000,00 e R$ 12.000,00. Diante desse cenário, de acordo com as disposições da Lei n

o
 10.520/2002, a providência 

subsequente a ser adotada pelo pregoeiro consiste em 
 

(A) abrir a possibilidade dos demais licitantes fazerem novos lances sucessivos, até a proclamação do vencedor. 
 
(B) adjudicar o objeto ao licitante que apresentou a menor proposta, eis que superada a fase de exame da documentação de 

habilitação. 
 
(C) declarar vencedor o licitante que apresentou a menor proposta e verificar o cumprimento das condições de habilitação. 
 
(D) consultar apenas o segundo colocado para oferecimento de novo lance e, não havendo interesse, adjudicar o objeto ao 

primeiro colocado. 
 
(E) desclassificar as propostas e reabrir a oportunidade aos licitantes para novos lances, dada a inocorrência de, ao menos, 

3 propostas com variação de até 10%. 
 

 
50. Entre as peculiaridades constantes da Lei n

o
 12.462, de 4 de agosto de 2011, no que tange à aplicação do Regime Diferenciado 

de Contratações Públicas – RDC, considere: 
 
 I. Parcelamento do objeto, visando à ampla participação de licitantes, sem perda de economia de escala. 
 
 II. Possibilidade de indicação, no instrumento convocatório, de marca comercializada por mais de um fornecedor, quando for 

a única capaz de atender às necessidades da contratante. 
 
 III. Obrigatoriedade de divulgação de orçamento previamente estimado para a contratação, independentemente do critério de 

julgamento adotado. 
 
 Está correto o que consta APENAS em 
 

(A) II. 

(B) I e II. 

(C) II e III. 

(D) III. 

(E) I e III. 
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51. O alcance de certos objetivos na administração financeira pode ser constatado por meio de índices. No caso de análise da 
situação financeira, a mensuração se dá por meio do índice de 

 
(A) produtividade da equipe de finanças. 
 
(B) liquidez geral. 
 
(C) retorno sobre os ativos totais. 
 
(D) retorno sobre o capital investido. 
 
(E) pay-out do lucro líquido. 

 

 
52. A Companhia Inovação & Produtividade promoveu mudanças de processo para atingir um aumento de 18% no nível da sua 

atividade, elevando a produção e as vendas de 7.500 unidades para 8.850 unidades em determinado período. Isso proporcionou 
um aumento de 65% no resultado, de R$ 120.000,00 para R$ 198.000,00, caracterizando 

 
(A) alavancagem operacional. 

(B) ponto de equilíbrio econômico. 

(C) margem de contribuição total. 

(D) alavancagem financeira. 

(E) lucro líquido. 

 

 
53. Para calcular o índice denominado alavancagem financeira de uma empresa, um analista deverá utilizar 
 

(A) o lucro operacional e o lucro bruto. 

(B) os dividendos e os juros sobre o capital próprio. 

(C) o capital próprio e o capital de terceiros. 

(D) o lucro líquido e o lucro operacional. 

(E) o lucro por ação e o volume de vendas. 

 

 
54. As empresas se utilizam de planos financeiros para direcionar sua gestão com vistas a atingir seus objetivos imediatos, mon-

tando o seu planejamento operacional baseado em 
 

(A) benefícios fiscais decorrentes dos investimentos em futuras expansões. 

(B) alocação de recursos em instrumentos financeiros vinculados a derivativos. 

(C) controle do fluxo de caixa. 

(D) controle dos saldos de estoque. 

(E) adequação às necessidades de mão de obra direta. 

 

 
55. Dentre as diversas etapas para o desenvolvimento de uma adequada sistemática de planejamento financeiro de longo prazo 

encontra-se a 
 

 I. seleção de uma técnica confiável de projeção de demonstrações financeiras. 

 II. adoção de metodologia de adaptação dos planos às variáveis externas não controláveis. 

 III. análise SWOT, para identificação de pontos fortes, fraquezas, oportunidades e ameaças. 

 
 Está correto o que consta em 
 

(A) I, apenas. 

 
(B) I e II, apenas. 
 
(C) II e III, apenas. 
 
(D) III, apenas. 

 
(E) I, II e III. 
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56. Verifica-se que, em uma determinada carreira de um órgão público, 60% dos funcionários são homens e 45% deles possuem 
curso superior. Entre as mulheres funcionárias desta carreira, 55% delas possuem curso superior. Se o número total 
correspondente de homens e mulheres que não possui curso superior é igual a 204, então o número de homens que possui 
curso superior é igual a 

 
(A) 132. 
 
(B) 84. 
 
(C) 72. 
 
(D) 108. 
 
(E) 120. 

 
 
57. A aplicação de um capital (C), sob o regime de capitalização simples a uma taxa de 10,5% ao ano, permitiu que fosse resgatado 

no final do período de aplicação de 16 meses um montante igual a R$ 14.250,00. Caso este capital (C) fosse aplicado durante 
1 ano, sob o regime de capitalização composta a uma taxa de 6% ao semestre, o valor dos juros no final de 1 ano, em R$, seria 
de 

 
(A) 1.545,00. 
 
(B) 1.483,20. 
 
(C) 1.606,80. 
 
(D) 1.500,00. 
 
(E) 1.575,90. 

 
 
58. O valor recebido, na data de hoje, por uma empresa que descontou um título de valor nominal de R$ 23.650,00 que vence daqui 

a 4 meses é igual a R$ 21.285,00. Sabe-se que foi utilizada a operação do desconto comercial simples a uma taxa de desconto 
mensal igual a i. Caso fosse utilizada a operação do desconto racional simples, também a uma taxa de desconto mensal igual a 
i, verifica-se que o valor do desconto, em R$, seria de 

 
(A) 2.200,00. 

(B) 2.365,00. 

(C) 2.150,00. 

(D) 2.050,00. 

(E) 2.250,00. 

 
 
59. Um levantamento realizado em 10 bancos de uma cidade, com relação às taxas líquidas anuais de remuneração oferecidas aos 

seus clientes, forneceu os seguintes valores das taxas colocadas em ordem crescente: 8,4%; 8,4%; 9,6%; 9,6%; 9,6%; 10,2%; 
10,8%; 10,8%; 11,4%; 12,0%. O valor da soma da moda e da mediana deste levantamento é igual ao valor da soma da média 
aritmética e 

 
(A) 9,12%. 

(B) 9,50%. 

(C) 9,00%. 

(D) 9,72%. 

(E) 9,42%. 

 
 
60. Uma indústria vende diariamente, no máximo, 5 unidades de aparelhos marca M de sua fabricação. A tabela abaixo apresenta 

as correspondentes probabilidades de vendas diárias em função das unidades. 
 

UNIDADES   0    1    2     3    4   5 

PROBABILIDADES DE VENDAS   x    y 15x   3y   2x   x 

 
 Sabe-se que a probabilidade desta indústria vender mais que 2 unidades em 1 dia é igual a 30%. Verifica-se, então, que a 

probabilidade dela vender em 1 dia, pelo menos, 1 aparelho e, no máximo, 3 aparelhos é igual a 
 

(A) 60%. 

(B) 84%. 

(C) 78%. 

(D) 66%. 

(E) 88%. 
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DISCURSIVA − REDAÇÃO 

Atenção: 
Será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva − Redação que: a) fugir à modalidade de texto solicitada e/ou ao tema proposto; b) apresentar texto sob forma não 
articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos) ou qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado; c) for 
assinada fora do local apropriado; d) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato; e) estiver em branco; f) apresentar 
letra ilegível e/ou incompreensível. A folha para rascunho no Caderno de Provas será de preenchimento facultativo. Em hipótese alguma o rascunho elaborado 
pelo candidato será considerado na correção da Prova Discursiva – Redação pela Banca Examinadora. Na Prova Discursiva – Redação, deverão ser 
rigorosamente observados os limites mínimo de 20 (vinte) linhas e máximo de 30 (trinta) linhas, sob pena de perda dos pontos a serem atribuídos à Redação. A 
Prova Discursiva – Redação terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, considerando-se habilitado o 
candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta).    
Observação: NÃO é necessária e/ou obrigatória a colocação de título na sua Redação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A experiência histórica nos leva a concluir que a igualdade em dignidade e em direito dos seres humanos não é um dado:
é um construído da convivência coletiva, que requer o acesso a um espaço público comum. Em outras palavras, é esse acesso 

ao espaço público − o direito de pertencer a uma comunidade política − que permite a construção de um mundo comum através 
do processo de asserção dos direitos humanos. 

A construção de um mundo comum, baseado no direito de todo ser humano à hospitalidade universal e contestado na 

prática pelos refugiados, pelos deslocados, só começaria a se tornar viável − como aponta Hannah Arendt − se o direito a ter 
direitos tivesse uma tutela internacional, que o garantisse.  

(Adaptado de: LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: a contribuição de Hannah Arendt. Acesso em: 25/07/2016)
 
Com base no que se afirma acima, redija um texto dissertativo-argumentativo, justificando seu ponto de vista. 
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