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INSTRUÇÕES




Você receberá do fiscal:
o um caderno de questões da prova objetiva e discursiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco)
alternativas de resposta cada uma e apenas 1 (uma) alternativa correta, e 1 (uma) questão discursiva;
o uma folha de respostas personalizada da prova objetiva; e
o uma folha de texto definitivo da prova discursiva.
Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da folha de respostas da prova
objetiva, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

O sorriso é um abraço que se dá de longe.











Verifique se estão corretas a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e a codificação da folha de respostas da
prova objetiva e da folha de texto definitivo da prova discursiva.
Você dispõe de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos para fazer a prova objetiva e discursiva e deve controlar o tempo, pois não haverá
prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação da folha de respostas da prova objetiva e o preenchimento da folha de texto
definitivo da prova discursiva.
Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas da prova objetiva, a folha de texto definitivo da
prova discursiva e o caderno de provas e retirar-se da sala.
Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva e discursiva 4 (quatro) horas após o início da prova.
Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES a folha de texto definitivo da prova discursiva e a folha de respostas da prova objetiva
devidamente assinada.
Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente.
Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico ou de comunicação.
Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e (ou) apostilas.
Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES.
Não será permitida a utilização de lápis em qualquer etapa da prova.

INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA E DISCURSIVA







Verifique se os seus dados estão corretos na folha de respostas da prova objetiva e na folha de texto definitivo da prova discursiva. Caso
haja algum dado incorreto, comunique ao fiscal.
Leia atentamente cada questão e assinale, na folha de respostas da prova objetiva, uma única alternativa.
A folha de respostas da prova objetiva e a folha de texto definitivo da prova discursiva não podem ser dobradas, amassadas, rasuradas
ou manchadas e nem podem conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva para a folha de respostas e o
texto definitivo da prova discursiva para a folha de texto definitivo.
A maneira correta de assinalar a alternativa na folha de respostas da prova objetiva é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica de
tinta preta, o espaço a ela correspondente.
Marque as respostas assim:

PROVA OBJETIVA

(A)

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Questões de 1 a 20

(B)

LÍNGUA PORTUGUESA
Questões de 1 a 6
Texto 1 para responder às questões 1 e 2.

(C)

Você está pronto para se aposentar?
1

4

7

10

13

16

19

22
23

I. Como você vê a aposentadoria?
a) É o fim de tudo.
b) Um alívio... É o momento de descansar e pensar no que
vou fazer.
c) Apenas um procedimento legal, pois posso continuar em
atividade ou me dedicar a projetos pessoais de meu interesse.
II. O que você pensa em fazer ao se aposentar?
a) Nunca pensei no assunto e não quero pensar nisso agora.
b) Nunca pensei no assunto, mas sei que preciso começar a
pensar.
c) Já tenho planos para o meu futuro.
III. Financeiramente, como está a sua preparação?
a) Não tenho ideia.
b) Ainda não tenho condições financeiras para me aposentar,
mas estou me preparando.
c) Tenho uma boa reserva financeira para me ajudar com
meus planos futuros.
IV. E a sua saúde, como está?
a) Estou ótimo, não preciso me preocupar com isso.
b) Estou ótimo, mas sei que é preciso dar atenção a esse
aspecto para garantir uma vida saudável no futuro.
c) Estou ótimo e tenho cuidado de minha saúde com
regularidade.
ENTSCHEV, Bernt. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br>.
Acesso em: 17 maio 2018, com adaptações.

QUESTÃO 1 _______________________
Com base na leitura compreensiva do texto, é correto afirmar
que o (a)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

cuidado com a própria saúde é o único fator
determinante para que uma pessoa desfrute de uma
boa aposentadoria.
sequência das perguntas baseia-se no critério do nível
de importância que cada uma delas tem para o
propósito do texto.
disposição das alternativas de “a” a “c”, em todas as
questões, obedece a uma ordem que vai da mais
otimista à mais pessimista das respostas.
leitor que se identificar sempre com o conteúdo da
alternativa “c” deve se considerar razoavelmente
preparado para se aposentar.
título, em forma de pergunta, contribui para antecipar
ao leitor a finalidade principal do texto.

QUESTÃO 2 _______________________
Considerando a norma-padrão e as estruturas linguísticas do
texto, assinale a alternativa correta.
CONCURSO PÚBLICO – SEAD-IGEPREV/PA

(D)

(E)

O emprego do sinal indicativo de crase permaneceria
inviável se o vocábulo “projetos” (linha 6) fosse
substituído pela construção aqueles projetos.
Do ponto de vista da regência verbal, a redação Nunca
atentei do assunto e não quero pensar sobre isso agora.
poderia substituir corretamente o período “Nunca pensei
no assunto e não quero pensar nisso agora.” (linha 8).
Considerando a regência do substantivo sublinhado no
período “Não tenho ideia.” (linha 13), o autor poderia
acrescentar corretamente à redação original a construção
de como está, financeiramente, a minha preparação.
Se, no período “Estou ótimo, mas sei que é preciso dar
atenção a esse aspecto para garantir uma vida saudável
no futuro.” (linhas 20 e 21), o termo sublinhado fosse
substituído pela construção referida questão, o uso do
sinal indicativo de crase seria opcional.
A construção Me sinto, por estar de acordo com as
regras de colocação pronominal, poderia substituir
corretamente a formar verbal sublinhada no período
“Estou ótimo e tenho cuidado de minha saúde com
regularidade.” (linhas 22 e 23).

Texto 2 para responder às questões 3 e 4.
Quando surgiu a aposentadoria?
1

4

7

10
11

Foi no final do século 19, na Alemanha. O governo
do chanceler Otto von Bismarck estabeleceu, em 1889, um
sistema nacional que assegurava o pagamento de uma
pensão a todos os trabalhadores do comércio, da indústria e
da agricultura que tivessem 70 anos ou mais. A ideia foi
logo adotada na Áustria e na Hungria e, a partir de 1920,
espalhou-se por outros países da Europa.
No Brasil, a primeira lei que cuidou da
aposentadoria é de 1923 e só se destinava a proteger os
ferroviários. Depois, outras leis foram sendo editadas para
beneficiar as demais categorias.
Disponível em: <https://mundoestranho.abril.com.br>.
Acesso em: 14 maio 2018, com adaptações.

QUESTÃO 3 ________________________
Com base nas normas vigentes quanto à concordância,
assinale a alternativa que reproduz uma mensagem
compatível com a do texto, preservando o sentido original da
informação.
(A)
(B)

(C)
(D)
(E)

A aposentadoria, a qual surgiu na Alemanha, no final do
século 19, contemplava apenas os trabalhadores do
comércio, da indústria e da agricultura maiores de 70 anos.
No ano seguinte ao surgimento da aposentadoria na
Alemanha, foi estabelecido pelo governo do
chanceler Otto von Bismarck um sistema nacional
que assegurava o pagamento de pensão a
trabalhadores de determinados setores.
Depois de adotada na Áustria e na Hungria, o sistema
de aposentadoria criado na Alemanha, no final do
século 19, espalhou-se por outros países da Europa.
Após a primeira lei que cuidou da aposentadoria no
Brasil, outras foram sendo editadas com o intuito de
que se beneficiassem as demais categorias.
Quando já faziam mais de 30 anos do surgimento do
sistema adotado na Alemanha, surgiu a primeira lei
que cuidou da aposentadoria no Brasil, a qual
beneficiava apenas os ferroviários.
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QUESTÃO 4 _______________________

QUESTÃO 5 ________________________

Considerando a significação contextual e o emprego das
classes de palavras no texto, assinale a alternativa correta.

Acerca da relação existente entre as sequências linguísticas e as
informações do texto, é correto afirmar que nele prevalece a

(A)
(B)

(C)

(D)
(E)

O substantivo “final” (linha 1) teria o sentido
preservado se fosse substituído pelo sinônimo limiar.
A substituição do trecho “A ideia foi logo adotada na
Áustria e na Hungria” (linhas 5 e 6) pela redação A
ideia, entretanto, foi logo adotada na Áustria e na
Hungria não só preservaria a mensagem original,
como também reforçaria a informação de que a ideia
implantada pelo chanceler alemão não ficou restrita
ao país dele.
Caso os artigos sublinhados nas construções “um sistema
nacional” (linhas 2 e 3) e “A ideia” (linha 5) fossem
substituídos, respectivamente, pelas formas indefinidas o
e Uma, a relação de sentido entre os períodos que
compõem o primeiro parágrafo seria mantida.
No lugar da construção “a todos os” (linha 4), o autor
poderia ter empregado a forma para quaisquer, mas
a informação original seria distorcida.
Não seria possível substituir o período “Depois,
outras leis foram sendo editadas para beneficiar as
demais categorias.” (linhas 10 e 11) pela redação
Outras leis foram sendo editadas depois para
beneficiar as demais categorias., pois o
deslocamento do advérbio de tempo alteraria a
mensagem original.

Texto 3 para responder às questões 5 e 6.
Vida pós-aposentadoria
1

4

7

10

13

16

19

22

24

Nossa sociedade cultua o trabalho. Deixar de
trabalhar pode representar um forte golpe no sentimento de
utilidade e autoestima. Perde-se o referencial na sociedade,
pois, ao longo dos anos, a empresa passa a ser o nosso
sobrenome. É a Carmem do banco X, o Itamar da empresa Y
e assim segue. O mais surpreendente é o que ocorre com o
fator tempo. Poder decidir acerca do que fazer com o próprio
tempo é o maior desejo das pessoas antes da aposentadoria e,
contraditoriamente, passa a ser o maior tormento depois.
Muitos aposentados ficam em casa contando os
minutos para que os familiares retornem de suas ocupações e
tenham alguém para conversar. Assim, chegam as dores, as
reclamações, a irritabilidade, a depressão e as doenças,
muitas delas psicossomáticas, ou seja, atreladas a um estado
emocional.
Independentemente da classe social, estudos mostram
que se manter ativo é viável e fundamental para dar sentido à
vida. Aos que preferiram encerrar sua atividade profissional,
por escolha ou por circunstâncias, existem inúmeras opções
para preencher os dias, seja com atividades físicas,
jardinagem, artesanato, música, pintura, leitura, encontros
específicos para terceira idade, trabalhos voluntários, grupos
de estudos religiosos, auxílio aos netos, viagens e o retorno
aos bancos escolares.

(A)

(B)
(C)
(D)
(E)

dissertação, pois discorre a respeito de um assunto
sob o seguinte ponto de vista: o aposentado deve
procurar se manter ativo para preservar o sentido da
própria vida e combater o surgimento de problemas
que comprometem o próprio bem-estar.
narração, pois pretende esclarecer o leitor relativamente
a como vivem as pessoas depois que se aposentam.
dissertação, pois apresenta argumentos favoráveis
à aposentaria.
dissertação, pois expressa a opinião da autora quanto aos
desejos e aos tormentos das pessoas recém-aposentadas.
narração, pois os dois primeiros parágrafos relatam,
respectivamente, a rotina de uma pessoa antes
da aposentadoria e a maneira como ela vive depois
de aposentada.

QUESTÃO 6 ________________________
Em conformidade com o Novo Acordo Ortográfico, considerando
o período “Muitos aposentados ficam em casa contando os
minutos para que os familiares retornem de suas ocupações e
tenham alguém para conversar.” (linhas de 10 a 12), assinale a
alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)

(E)

O vocábulo “para”, na primeira ocorrência, poderia
ser substituído corretamente pela construção com a
espectativa de.
Se julgasse conveniente, a autora poderia trocar
corretamente o vocábulo “conversar” pela construção
inter-agir.
No lugar do trecho “contando os minutos”, seria
possível empregar corretamente a construção
bastante anciosos.
O vocábulo “alguém” é acentuado pela mesma regra
que acentua a forma verbal sublinhada no seguinte
período: Espero que eles contêm centavo por centavo
o salário que receberam hoje.
A construção se mantêm poderia ser empregada
corretamente no lugar do vocábulo “ficam”.
Área livre

COMPAGNONI, Tatiane. Disponível em: <http://www.revistamodaa.
com.br>. Acesso em: 18 maio 2018, com adaptações.
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO
Questões de 7 a 10

QUESTÃO 7 _______________________
Uma cerca demora 40 dias para ser feita por 12 pessoas. Se
fossem 10 pessoas, a cerca seria feita em x dias. A respeito
de x, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

40 < x < 50
35 < x < 40
30 < x < 35
25 < x < 30
20 < x < 25

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À IGEPREV
Questões de 11 a 14

QUESTÃO 11 _______________________
Considerando as disposições vigentes contidas na Lei
Complementar Estadual no 39/2002, acerca dos requisitos
para ser considerado dependente de segurado para os fins do
Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado
do Pará, assinale a alternativa correta.
(A)

QUESTÃO 8 _______________________
Considere as proposições a seguir.

(B)

P: trabalhar mais de 30 anos;
Q: aposentar-se com salário integral;
R: ser mulher.
A sentença lógica (P˄R) → Q significa que
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

aposentar-se com salário integral é necessário para ser
mulher e trabalhar mais de 30 anos.
aposentar-se com salário integral é suficiente para ser
mulher e trabalhar mais de 30 anos.
ser mulher ou trabalhar mais de 30 anos é necessário
para aposentar-se com salário integral.
ser mulher e trabalhar mais de 30 anos é necessário
para aposentar-se com salário integral.
ser mulher ou trabalhar mais de 30 anos é suficiente
para aposentar-se com salário integral.

QUESTÃO 9 _______________________

(C)
(D)

(E)

Os filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a
invalidez anteceda o fato gerador do benefício e, ainda,
que não percebam benefício previdenciário federal,
estadual ou municipal como segurados são considerados
como de dependência econômica presumida.
É fixado legalmente o prazo não inferior a dois anos
para o enquadramento de companheiro(a) na condição
de dependente, prazo esse, todavia, que é dispensado
quando houver prole comum.
São considerados dependentes os filhos solteiros, de
qualquer condição, desde que não emancipados
menores de 21 anos de idade.
Os pais, desde que não percebam renda própria
superior a dois salários mínimos, podem figurar na
condição de dependentes conjuntamente com os
demais previstos na referida lei.
O cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância
do casamento ou da união estável, desde que comprovada
a dependência econômica de acordo com o disposto em
regulamento e resolução do Conselho Estadual de
Previdência, são considerados dependentes.

QUESTÃO 12 _______________________
Em conformidade com o Decreto Estadual no 1.751/2005,
que aprovou o Regimento Interno do Instituto de Gestão
Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev), assinale a
alternativa correta.
(A)

A figura apresenta os pontos A, B e C sobre um segmento de
reta, e os pontos D, E e F sobre outro segmento de reta. Quantos
triângulos existem com vértices em 3 desses 6 pontos?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

20
118
9
120
18

(C)
(D)

QUESTÃO 10 ______________________
Considere as seguintes proposições:
I – Se Jorge fala, então Mateus fica quieto;
II – Mateus fica quieto ou Ana é bonita.
Se I é verdadeira e II é falsa, infere-se que
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)

(E)

A Diretoria Executiva é o órgão superior de
deliberação colegiada do Igeprev, com funções a serem
exercidas em observância às diretivas baixadas pelo
Conselho Estadual de Previdência (CEP).
O Comitê de Investimentos (COINV) presta
assessoria ao órgão de direção executiva.
O Núcleo de Tecnologia da Informação (NUTI) e o
Núcleo de Gerenciamento do Funprev (Nugef) são
órgãos de assistência direta à Diretoria Executiva.
As diretorias são consideradas, organizacionalmente,
órgãos seccionais.
A diretoria Executiva, constituída de nove membros,
funciona como órgão colegiado, e as resoluções dessa
diretoria serão tomadas por maioria de votos dos
respectivos membros, que serão solidariamente
responsáveis por tais decisões, cabendo ao presidente,
além do voto comum, o voto de qualidade, no caso
de empate.

Ana não é bonita ou Mateus não fica quieto, e Jorge fala.
Ana não é bonita e Mateus não fica quieto e Jorge
não fala.
Ana é bonita e Mateus não fala, ou Jorge fala.
Mateus fica quieto e Ana não é bonita e Jorge não fala.
Mateus não fica quieto ou Ana é bonita, e Jorge fala.
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QUESTÃO 13 ______________________
De acordo com o Regulamento Geral do Regime Próprio de
Previdência Social do Estado do Pará, as comunicações
expedidas pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado
do Pará (Igeprev) realizar-se-ão por meio de citação e
notificação. Com base nesse regulamento, a respeito de tais
comunicações, assinale a alternativa correta.
(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

Na hipótese de revelar-se infrutífera a comunicação,
esta será feita por edital a ser publicado, por três
vezes, em jornal de grande circulação e no Diário
Oficial do estado.
Notificação é o chamamento inicial do interessado
para o exercício do contraditório e da ampla defesa,
no prazo regulamentar.
Os parâmetros do Manual de Redação da Presidência
da República serão utilizados, no âmbito das
correspondências expedidas pelo Igeprev, até que
sejam disciplinadas em âmbito estadual.
Devidamente citado, é concedido ao interessado o
prazo para resposta em 15 dias, quando se destinar à
região metropolitana de Belém, e em 30 dias, quando
se tratar de outras localidades.
Após regular notificação do interessado para o
exercício do contraditório e da ampla defesa, é
deferido o prazo de 30 dias.

ÉTICA E QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO
Questões de 15 a 17

QUESTÃO 15 _______________________
Com relação à definição de valores instrumentais, assinale a
alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Equivalem às condições de existência desejáveis.
Correspondem à preocupação com o meio ambiente.
Referem-se às metas que uma pessoa gostaria de
atingir durante a própria vida.
São os modos preferenciais de comportamento para
se atingir as respectivas metas de vida.
Remetem à valorização da ambição profissional
como forma de crescimento.

QUESTÃO 16 _______________________
O conjunto de meios ou técnicas que permitem a difusão de
mensagens a um público mais ou menos vasto denomina-se
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

apresentação.
comunicação.
tolerância.
cortesia.
objetividade.

QUESTÃO 14 ______________________

QUESTÃO 17 _______________________

A Lei Estadual no 6.564/2003 dispõe quanto à estruturação do
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
(Igeprev). Com base no texto vigente dessa lei, com relação ao
quadro de pessoal desse instituto, assinale a alternativa correta.

Característica que faz com que o desempenho do grupo como
um todo seja maior que a soma das contribuições individuais
dos membros da equipe.

(A)
(B)
(C)

(D)

(E)

O quadro de pessoal do Igeprev é constituído de
cargos de provimento efetivo, de provimento em
comissão e de empregos públicos.
As atribuições e os requisitos de provimento dos
cargos efetivos do quadro de pessoal do Igeprev
constarão em regimento.
A investidura nos cargos de provimento efetivo
far-se-á por nomeação do chefe do Poder Executivo, e
a nos cargos em comissão dar-se-á por nomeação do
presidente do Igeprev.
Os servidores do quadro do Igeprev fazem jus à
gratificação
de
escolaridade,
na
quantia
correspondente a 80%, para cujo exercício a lei exige
habilitação correspondente à conclusão do grau
universitário, conforme previsto no Regime Jurídico
Único dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e das
Fundações Públicas do Estado do Pará.
A relação jurídica de trabalho dos servidores em
cargos públicos de provimento efetivo e de
provimento em comissão é a prevista na Lei
no 5.810/1994, que instituiu o Regime Jurídico Único
dos Servidores Públicos Civis da Administração
Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do
Estado do Pará.
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Considerando o contexto de uma equipe de trabalho, a
definição apresentada refere-se a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

sinergia.
eficiência.
coordenação.
objetividade.
produtividade.

105 – TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – TIPO “A”

Área livre

PÁGINA 5/13

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Questões de 18 a 20

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 21 a 50

QUESTÃO 18 ______________________

QUESTÃO 21 _______________________

Assinale a alternativa correspondente a uma característica que
diferencia a administração pública da administração privada.

Ideia de melhoramento na vida pessoal, na vida doméstica e
na vida do trabalho. Quando aplicada no local de trabalho, a
ideia implica melhoramentos envolvendo administradores e
trabalhadores igualmente.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A busca pelo uso da tecnologia.
As dificuldades na implementação de mudanças.
A necessidade de planejamento das atividades.
O objetivo principal de propiciar o bem-estar da
coletividade.
A preocupação com a motivação dos colaboradores.

QUESTÃO 19 ______________________
Quanto à definição de estratégia no contexto de uma
organização, assinale a alternativa correta.
(A)

(B)
(C)
(D)
(E)

É um curso de ação escolhido pela organização com
base na premissa de que uma posição futura diferente
da atual poderá fornecer ganhos e vantagens em
relação ao presente.
Representa o conjunto de conhecimentos e habilidades
adquiridas por um indivíduo.
Consiste em selecionar várias opções de decisões com
base na percepção da liderança.
Equivale a uma ferramenta de tomada de decisões em
grupos de especialistas.
Trata-se de uma política de operação defensiva.

O conceito apresentado refere-se a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

tyko.
seis sigma.
melhoramento revolucionário.
kaizen.
ciclo DMAIC.

QUESTÃO 22 _______________________
Assinale a alternativa que descreve corretamente o
comportamento defensivo.
(A)
(B)
(C)
(D)

Comportamento com base na autoridade hierárquica
dentro da estrutura organizacional.
Comportamento não requerido formalmente, mas que
influencia ou tenta influenciar a distribuição de
vantagens dentro da organização.
Comportamento reativo e protetor para evitar a ação,
a culpa ou a mudança.
Comportamento indesejado que afeta a relação de
emprego de uma pessoa.
Tentativa de controle da impressão que os outros
formam a respeito de determinada pessoa.

QUESTÃO 20 ______________________

(E)

Assinale a alternativa que apresenta os aspectos a serem
considerados na escolha de um indicador de processos.

QUESTÃO 23 _______________________

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Os dados históricos disponíveis e os parâmetros
de controle.
O número de repetições existentes e o objetivo
da avaliação.
O objetivo da avaliação e a disponibilidade de dados
de qualidade.
A média e o desvio padrão.
O desvio padrão e a disponibilidade de dados.
Área livre

Com relação à equipe de trabalho, é correto afirmar que
objetiva o
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

desempenho coletivo, possui sinergia positiva,
apresenta responsabilidade individual e mútua e as
habilidades dos membros são complementares.
desempenho coletivo, possui sinergia neutra,
apresenta responsabilidade individual e mútua e as
habilidades dos membros são complementares.
desempenho coletivo, possui sinergia neutra,
apresenta responsabilidade individual e as habilidades
dos membros são aleatórias e variadas.
compartilhamento de informações, possui sinergia
neutra, apresenta responsabilidade individual e as
habilidades dos membros são aleatórias e variadas.
compartilhamento de informações, possui sinergia
neutra, apresenta responsabilidade individual e mútua
e as habilidades dos membros são aleatórias e
variadas.
Área livre
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QUESTÃO 24 ______________________

Informações para responder às questões 28 e 29.

Considerando o modelo de medição de desempenho
organizacional Balanced Scorecard, assinale a alternativa que
indica a perspectiva de aprendizado e crescimento de um
mapa estratégico para organizações.

Considere os fatos contábeis a seguir, ocorridos no primeiro
mês de funcionamento de uma empresa.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Tem enfoque em proporcionar o maior retorno
financeiro possível aos acionistas.
Objetiva responder como uma organização deve
aprender e melhorar.
Foca em como cuidar dos clientes.
Atenta aos pontos de excelência da organização para
satisfazer clientes, acionistas ou contribuintes.
Concentra-se em como cuidar dos contribuintes.

QUESTÃO 25 ______________________

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Integralização de capital no valor de R$ 500.000,00,
30% em espécie e o restante com a entrega de um
imóvel.
Depósito de R$ 110.000,00 no banco.
Compra de móveis e utensílios no valor de
R$ 15.300,00, para pagamento em 90 dias.
Compra de um veículo no valor de R$ 27.600,00:
R$ 10.000,00 pago com cheque e o restante financiado
em 24 parcelas.
Compra de uma máquina industrial no valor de
R$ 38.700,00, paga à vista com cheque.
Compra de equipamentos no valor de R$ 36.100,00:
R$ 16.100,00 pago à vista com cheque e o restante para
pagamento em 60 dias.

Atributo fundamental de serviços aos clientes que confere à
organização a capacidade de ter estoque quando um cliente o
deseja.

QUESTÃO 28 _______________________

Essa informação define

Com base nessas informações, ao levantar o balanço
patrimonial no final do mês, o ativo totalizou

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

desempenho operacional.
confiabilidade.
velocidade.
flexibilidade.
disponibilidade.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 26 ______________________
Com base na Lei nº 8.666/1993, assinale a alternativa que
apresenta uma situação de exigibilidade de licitação.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Contratação de empresa de engenharia para execução
de projetos de instalação elétrica predial.
Contratação de serviços técnicos de natureza singular,
com profissionais ou empresas de notória
especialização.
Contratação de uma banda musical de grande fama e
reconhecimento para animação de festa de réveillon.
Aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que
só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou
representante comercial exclusivo.
Contratação de humorista reconhecido nacionalmente
para animação de evento da organização.

QUESTÃO 27 ______________________
Assinale a alternativa correspondente a uma conduta
permitida pela Lei Federal nº 10.520/2002, que dispõe
quanto à realização de pregões.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Exigência de garantia de proposta.
Utilização de recursos de tecnologia da informação.
Cobrança pela aquisição do edital pelos licitantes
como condição para participação no certame.
Cobrança de pagamento de taxas administrativas
como condição para participação no certame.
Cobrança de valores remuneratórios de serviços
públicos como condição para participação no
certame.
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R$ 502.900,00.
R$ 542.900,00.
R$ 537.600,00.
R$ 552.900,00.
R$ 568.200,00.

QUESTÃO 29 _______________________
Considerando as informações apresentadas, acerca da
classificação do fato contábil e da fórmula de lançamento
utilizada, é correto afirmar que o fato contábil no
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1 representa um fato permutativo.
2 registra-se por um lançamento de 2a fórmula.
3 equivale a um fato modificativo aumentativo.
5 corresponde a um fato permutativo, pois aumentou
um ativo e diminuiu um passivo.
6 consiste em um fato permutativo, efetuado por um
lançamento de 2a fórmula.

QUESTÃO 30 _______________________
1,96.

Seja

1,96.

√

√

1

o

intervalo de confiança para a média populacional com
variância populacional σ2 conhecida. De uma amostra
aleatória com n = 100 observações, com σ2 = 100, apurou-se
média amostral igual a 68,5. Sabendo que α = 5%, assinale a
alternativa que indica o intervalo de 95% para a µ.
(A)

67,5

71,5

(B)

66,54

(C)

66,54

70,46

5%

(D)

66,54

70,46

95%

(E)

67,5

1,96 . 10

71,5
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95%

QUESTÃO 31 ______________________

QUESTÃO 34 _______________________

O balanço orçamentário de um ente público do exercício de
20X1 apresentou, simultaneamente, excesso de arrecadação,
economia orçamentária e superavit orçamentário. Assinale a
alternativa que evidencia alguma dessas situações.

Pela ótica do dispêndio, a demanda agregada para uma
economia fechada é dada por

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Receita Prevista = 150; Receita Executada = 140.
Receita Executada = 140; Despesa Fixada = 140.
Despesa Fixada = 150; Despesa Executada = 160.
Despesa Executada = 140; Despesa Fixada = 150.
Despesa Executada = 140; Receita Executada = 120.

QUESTÃO 32 ______________________

DA = C + I + G, em que:
C = consumo;
I = investimento;
G = gastos do governo.
Considerando a função consumo C = A + bY, sendo Y =
renda, A = consumo autônomo e b = propensão marginal a
consumir, acerca do consumo dessa economia, assinale a
alternativa correta.
(A)

PASSIVO
EXIGÍVEL
ATIVOS

(C)
PL

O balanço patrimonial encerrado em 31/12/20X1 evidenciou
que o total do Ativo Não Circulante e parte do Ativo
Circulante eram financiados por Capital Próprio. Com base
apenas nessa informação, é correto afirmar, com absoluta
certeza, que
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)

(D)
(E)

Se a propensão marginal a consumir for igual a 80%
da renda, então, para cada R$ 100,00 de aumento da
renda, o consumo aumenta R$ 180,00.
Se b = 1 e A > 0, então, se a renda aumentar 10%, o
consumo cresce 10%.
Se b aumenta, diminui a propensão marginal a
poupar.
Se b < 1, quanto maior a renda, maior a propensão
marginal a poupar.
Se b aumenta, diminui a demanda agregada (DA).

QUESTÃO 35 _______________________
PT

Ativo Circulante > Capital de Terceiros.
Ativo Circulante > Patrimônio Líquido.
Capital de Terceiros > Capital Próprio.
Ativo Não Circulante > Patrimônio Líquido.
Passivo Exigível > Ativo Não Circulante.

L

QUESTÃO 33 ______________________
1. Ativo

2. Passivo

3. Variações Patrimoniais
Diminutivas
5. Controles da Aprovação do
Planejamento e Orçamento
7. Controles Devedores

4. Variações Patrimoniais
Aumentativas
6. Controles da Execução do
Planejamento e Orçamento
8. Controles Credores

O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) é a
estrutura básica da escrituração contábil, que possibilita
padronizar os registros contábeis das entidades do setor
público. É dividido em oito classes, classificadas segundo a
natureza das informações que evidenciam. Com base no
PCASP apresentado no quadro, as classes que evidenciam as
informações de natureza patrimonial são
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1 e 2.
1, 2, 3 e 4.
1, 2, 7 e 8.
3, 4, 5 e 6.
1, 2, 3, 4, 5 e 6.
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L’

L

PMg

Seja a função de produção representada por Y = f(K,L), em
que K e L são os fatores de produção capital e trabalho,
respectivamente.
Dadas as curvas de produto total (PT) e de produto marginal
(PMg) apresentadas, sendo K o fator fixo e L o fator
variável, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Para L > L’; PMg < 0.
Quanto maior for L, maior será o PT.
Quanto maior for K, menor será o PMg.
A variação do fator L não afeta o PT.
Para PMg > 0; o PT é máximo.
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QUESTÃO 36 ______________________

QUESTÃO 39 _______________________

Suponha que a renda de equilíbrio (Ye) de uma economia
fechada e sem governo é $ 3.000,00 e que a função consumo
é igual a C = 100 + 0,8Y. O valor do investimento (I) dessa
economia é

Em um regime cambial de taxa de câmbio flutuante, no qual
o preço da moeda nacional em termos de moeda estrangeira
oscila livremente, o aumento das exportações acarreta, como
consequência imediata, a (o)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

$ 300,00.
$ 450,00.
$ 500,00.
$ 550,00.
$ 600,00.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 37 ______________________
Ano
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Importações
(US$ milhões)*
240
210
200
250
180
230
270

Índice
Ano-base 2010 = 100
100,00
87,50
83,33
104,17
75,00
95,83
112,50
*Valores ilustrativos

Esse quadro apresenta o total das importações brasileiras
registradas no período de 2010 a 2016, em milhões de
dólares. Alterando-se o ano-base de 2010 para 2012, o índice
do ano 2014 foi
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 40 _______________________
Sabe-se que a taxa de 4,288% para o período de dois meses é
equivalente à taxa de 6,5% para o período de três meses.
Com base no exposto, assinale a alternativa que apresenta a
condição para que essas taxas sejam equivalentes.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(1,04288 x 3) = (1,065 x 2)
4,288% = 1,0652/3 -1
1,042882 = 1,0653
1,042882/3 = 1,0653/2
1,042883/2 = 1,065

QUESTÃO 41 _______________________
M

75,00.
90,00.
96,50.
110,70.
112,80.

C0
2009

QUESTÃO 38 ______________________
No de
ordem
1
2
3
4
5
6
7

apreciação da moeda nacional.
restrição da oferta de divisas.
aumento das reservas internacionais do país.
queda das importações.
redução da dívida pública.

TÍTULO
Tesouro IPCA+ 2025
Tesouro Selic 2040
Tesouro Prefixado 2019
CDB
LCI
LCA
Debêntures

% de participação
na carteira
10%
20%
5%
15%
20%
25%
5%

C1
2010

C2
2011

C3
2012

Determinado investidor aplicou durante quatro períodos,
sempre no final do período, o valor de R$ 1.000,00 à taxa de
juros compostos de 20% ao ano. No final do quarto período o
montante acumulado totalizou
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 1.728,00.
R$ 2.728,00.
R$ 4.128,00.
R$ 4.368,00.
R$ 5.368,00.
Área livre

A respeito da composição da carteira de títulos de
investimentos apresentada, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Essa trata-se de uma carteira composta por títulos de
renda fixa e renda variável.
Todos os títulos contam com a proteção do Fundo
Garantidor de Crédito (FGC).
Os títulos de ordem 5 e 6 têm isenção do imposto de
renda (IR).
Os títulos de ordem 1, 2 e 3 são prefixados.
Os títulos de ordem 4, 5 e 6 são privados, e os de
ordem 1, 2, 3 e 7 são públicos.
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QUESTÃO 42 ______________________
Períodos

Saldo Devedor

0

46.000,00

(B)

Amortização ($) Juros ($) Prestação ($)

(C)

σ2 =

(D)

σ=

(E)

σ=

1
2
3
4

?

2.024,00

5

0,00

Um empréstimo de R$ 46.000,00 será pago em cinco
parcelas anuais consecutivas, com taxa de juros de 11% ao
ano, sem carência, pelo sistema de amortização constante
(SAC). Sabendo que os juros cobrados na quarta parcela
foram de R$ 2.024,00, o valor da quarta parcela
correspondeu a
R$ 9.200,00.
R$ 11.224,00.
R$ 13.400,00.
R$ 15.180,00.
R$ 18.400,00.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 45 _______________________
Considerando E o espaço amostral e A, B, C e D, eventos de
E, assinale a alternativa que corresponde à probabilidade de
que o evento A não ocorra.
1

(A)
(B)

Informações para responder às questões 43 e 44.

1
̅
1

(C)

̅

(D)
xi
17

Fi
4

xiFi
68

xi2Fi
1156

18
19

6
13

108
247

1944
4693

20

10

200

4000

21

7

147

3087

40

770

14880

∑

A turma do primeiro ano do curso de ciências atuariais tem
40 alunos, distribuídos nessa tabela por idade, sendo xi a
idade do aluno e Fi o total de alunos com a idade xi.

QUESTÃO 43 ______________________
De acordo com a tabela, a média da idade dos alunos dessa
turma é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1

1

(E)

QUESTÃO 46 _______________________
Ao se analisar a base cadastral do Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS) de um ente público, constatou-se
que 30% dos servidores ativos poderão se aposentar nos
próximos cinco anos e 40%, nos próximos 10 anos. Do total
de ativos, 21.000 somente adquirirão o direito à aposentaria
após 10 anos. Com base nisso, o total de servidores ativos é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

24.500.
31.500.
34.000.
35.000.
41.500.
Área livre

17,5.
18.
19,25.
18,75.
19,5.

QUESTÃO 44 ______________________
Sabendo-se que a variância populacional é dada por
1

∑

é correto afirmar que o desvio-padrão é
(A)
CONCURSO PÚBLICO – SEAD-IGEPREV/PA
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QUESTÃO 47 ______________________

Área livre

No que se refere ao orçamento anual do estado do Pará,
assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em observância ao princípio da unidade, integra a Lei
Orçamentária Anual da União (LOA) de iniciativa do
presidente da República.
Diferentemente do orçamento da União, contém
apenas o orçamento fiscal dos poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário do estado.
Tem vigência para o período do mandato do
governador.
Compreende os orçamentos fiscal, de investimento,
da seguridade social e das prefeituras municipais.
É de iniciativa privativa do governador do estado.

QUESTÃO 48 ______________________
A integração entre planejamento e orçamento na
administração pública, conforme disposto no artigo 165 da
Constituição Federal de 1988, realiza-se por meio da(o)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Lei Orçamentária Anual (LOA).
Orçamento Plurianual de Investimentos (OPI).
Plano Plurianual (PPA).
Orçamento-Programa (Lei no 4.320/1964).
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

QUESTÃO 49 ______________________
Considere um contrato no valor de R$ 250.000,00, cuja
execução está prevista para mais de um exercício financeiro
e que, no primeiro ano, teve empenhado o valor de
R$ 120.000,00. Nesse mesmo exercício, foram liquidados
R$ 90.000,00 e pagos R$ 80.000,00. Com base no exposto, é
correto afirmar que o valor inscrito em Restos a Pagar foi
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 130.000,00.
R$ 120.000,00.
R$ 40.000,00.
R$ 30.000,00.
R$ 10.000,00.

QUESTÃO 50 ______________________
A classificação da despesa pública por esfera orçamentária
utiliza os códigos 10, 20 e 30, que identificam,
respectivamente,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Despesa Orçamentária, Despesa Extraorçamentária e
Outras Despesas.
Recursos do Tesouro, Recursos de Transferência e
Recursos de Outras Fontes.
Despesas Correntes, Despesas de Capital e Outras
Despesas.
Orçamento Fiscal, Orçamento de Seguridade Social e
Orçamento de Investimentos.
Atividade, Projeto e Operações Especiais.
Área livre
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PROVA DISCURSIVA
Orientações para a elaboração do texto da prova discursiva.
 A prova é composta por 1 (uma) questão discursiva.
 A prova deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente.
 A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada nem conter, em outro local que não o
apropriado, qualquer palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova.
 A detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição de texto definitivo acarretará anulação da
prova do candidato.
 A folha de texto definitivo é o único documento válido para a avaliação da prova discursiva.
 O espaço para rascunho, contido no caderno de provas, é de preenchimento facultativo e não valerá para avaliação da prova
discursiva.
 A resposta da questão deverá ter extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 30 (trinta) linhas.

QUESTÃO DISCURSIVA
Leia, com atenção, o texto a seguir.
A liderança tem sido definida sob diferentes perspectivas no transcorrer da evolução humana. Embora seja foco de muitos
estudos, não há uma conclusão universal a respeito do conceito de liderança, assim como do comportamento e do estilo do líder
(BURNS, 1978; BOWDITCH e BUONO, 2002; ROBBINS, 2005).
O termo “liderar” foi utilizado, pela primeira vez, em 825 d.C. A palavra tem origem inglesa e foi conceituada como o ato
de “conduzir, dirigir, guiar, comandar, persuadir, encaminhar, encabeçar, capitanear, atravessar” (HOUAISS, 2001).
É neste quadro, fundado sobre um amplo conjunto de significados, que Robbins (2005) salienta que, na literatura atual, não
há consenso acerca do que vem a significar o termo “liderança”. Não há consonância entre as abordagens quanto à origem da
liderança, se esta é inata, desenvolvida ou adquirida. Muito menos há consenso em relação aos principais pontos que influenciam
o processo de liderar. Não se sabe se o determinante é a figura do líder, ou o simbolismo que essa figura representa, se é a
natureza da situação que possibilita a liderança, ou se são as características dos liderados que proporcionam o ato de liderar.
LIMA, Gustavo & CARVALHO NETO, Antônio. Uma leitura da evolução das teorias sobre liderança à luz da teoria da estruturação de Giddens.
Disponível em: <http://www.anpad.org.br/admin/pdf/EnGPR227.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2018, com adaptações.

Considerando que o texto apresentado tem caráter meramente motivador, redija um texto dissertativo e (ou) argumentativo acerca
do tema “liderança”. Aborde necessariamente os seguintes tópicos:
a) as teorias da liderança: teoria dos traços de personalidade, teorias comportamentais e teorias situacionais;
b) os estilos de liderança: autocrática, liberal e democrática; e
c) as principais diferenças entre liderança transacional e transformacional.
Área livre – folha de rascunho na página seguinte
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