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CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (GERAL)
EDITAL 001/2018

CARGO

Data e Horário da Prova
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▪

A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D).
Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique
imediatamente ao fiscal.
Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela
leitura eletrônica do cartão-resposta.
Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda
ou rasura.
Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início
da prova.
Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem
fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook;
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.

GABARITO RASCUNHO
Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte.

Nome do Candidato

Concurso da Prefeitura Municipal de Uruçuí – PI
Crescer Consultorias
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 10

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número
correspondente no Cartão-Resposta.

Leia atentamente o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 4.
Registro linguístico pode variar de acordo com a situação e o assunto
Ideia de que há a língua "certa" de um lado e as variedades de outro vai na contramão dos estudos
científicos.
“Me avisaram do meu gabinete que eu ‘tava com uma marca de batom, um beijo, no rosto. É o único
problema que eu não preciso nessa altura da minha vida.”
A frase foi dita pelo Ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), durante
a votação do pedido de habeas corpus para o Ex-presidente Lula no último dia 4 de abril.
Antes de retomar a leitura de seu voto, depois de aparte do Ministro Dias Toffoli, Barroso permitiu-se um
momento de descontração.
Não paira dúvida acerca da formalidade do ambiente nem se questiona o grau de conhecimento
da língua portuguesa do magistrado, mas o fato é que ele não disse “Avisaram-me”, “estava” ou
“problema de que eu não preciso nesta altura”. Será que o Ministro errou?
Segundo o Sociolinguista Carlos Alberto Faraco, professor titular aposentado e Ex-reitor da
Universidade Federal do Paraná, não há cortes rígidos entre formal e informal, entre oral e escrito, entre
“certo” e “errado”.
“A mudança estilística do Ministro está ligada ao assunto; as pessoas modulam a língua de acordo
com interlocutores, ambiente, assunto, gênero do discurso etc. O mais importante é fugir sempre das
dicotomias. Dicotomizar a realidade linguística é falseá-la; a língua varia muito seja na fala, seja na
escrita”, afirma.
Além disso, segundo o professor, esse registro linguístico já pertence à norma culta, embora não
corresponda por inteiro à norma-padrão. “São muito frequentes as orações relativas cortadoras (do tipo
de “O livro que eu gosto”, com apagamento da preposição “de”) nos debates do STF. Os falantes, mesmo
os altamente escolarizados, nem se dão conta de quanto a língua que falam está mudando”, diz Faraco.
Segundo o professor, é preciso distinguir “norma culta” (o registro efetivamente usado pelo
segmento social letrado) de “norma-padrão” (modelo convencional de correção estipulado por
gramáticos).
A ideia de que há a língua “certa” de um lado e as variedades de outro, ainda presente
no senso comum, vai na contramão dos estudos científicos.
É com base nos corpora (conjuntos de dados linguísticos sistematicamente coletados e
representativos dos usos) que se pode afirmar que a norma culta já não se identifica plenamente com a
norma-padrão, nem mesmo nas situações de formalidade.
Em suma, a norma culta de hoje já não é a língua de Rui Barbosa (1849-1923), embora a gramática
normativa nos remeta com frequência a modelos da época do célebre orador, escritor e jurista baiano.
Esse desencontro ocorre porque a língua está em constante mudança, enquanto o padrão
tradicional de correção tende a se manter estático desde as suas origens, no século 19, quando se pautou
pelos usos de Portugal.

CARGO: ANALISTA TRIBUTÁRIO GERAL
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A norma-padrão é, segundo Faraco, um modelo idealizado. “O resultado do abismo que se cria
entre as práticas correntes e as regras postuladas como padrão é esta espécie de anomia linguística em
que vivemos no Brasil. O ensino não tem norte e o uso não tem norte. Há uma grande insegurança
linguística entre os falantes porque muitas regras não fazem sentido em confronto com as práticas
concretas”, afirma.
Faraco lembra que o gramático Celso Cunha (1917-1989) já apontava o problema brasileiro da
“dualidade de normas”, ou seja, há uma realidade praticada e uma prescrita. “Isso não é um problema só
brasileiro. Criou-se na tradição histórica da América Latina a ideia de que a língua como se fala nas
colônias é incorreta, descuidada, portanto a língua modelar (a que devemos usar na escrita etc.) mora em
outro lugar. O espanhol mora em Madri e o português mora em Lisboa”, conclui.
www1.folha.uol.com.br - Folha de SP – 23/abril/18 - Thaís Nicoleti de Camargo - Adaptado
01)

A partir da leitura do texto, é INCORRETO
afirmar:

03)

(A)

Há uma diferença entre o modelo
convencional da língua e a norma culta de
hoje.
(B) A língua culta atual e as variedades
linguísticas identificam-se plenamente com a
gramática normativa.
(C) A frase dita pelo Ministro mostra a existência
de uma norma culta e uma norma padrão,
sendo uma praticada e outra prescrita,
variando conforme a situação.
(D) Não são incorretas as construções linguísticas
informais.
02)

(A)

(B)

(C)

(D)

A relação de ideia estabelecida pela oração
destacada, foi identificada
CORRETAMENTE entre parênteses em:
“Esse desencontro ocorre porque a língua
está em constante mudança (...).”
(conclusão)
“(...) o padrão tradicional de correção tende a
se manter estático desde as suas origens (...),
quando se pautou pelos usos de Portugal.”
(conformidade)
“Em suma, a norma culta de hoje já não é a
língua de Rui Barbosa, embora a gramática
normativa nos remeta com frequência a
modelos da época do célebre orador (...).”
(concessão)
“O ensino não tem norte e o uso não tem
norte.” (alternância)

CARGO: ANALISTA TRIBUTÁRIO GERAL

O termo destacado tem o mesmo valor
semântico da palavra entre parêntese,
EXCETO em:

(A)

“O resultado do abismo que se cria entre as
práticas correntes e as regras postuladas
como padrão é esta espécie de anomia
linguística em que vivemos no Brasil.”
(organização)
(B) “O mais importante é fugir sempre das
dicotomias.” (divisões)
(C) “Não paira dúvida acerca da formalidade do
ambiente (...)” (a respeito de)
(D) “Segundo o professor, é preciso distinguir
“norma culta” de “norma-padrão” (modelo
convencional de correção estipulado por
gramáticos). (admitido)
04)

No texto lê-se “Além disso, segundo o
professor, esse registro linguístico já pertence
à norma culta, embora não corresponda por
inteiro à norma-padrão.”

Os
termos
sublinhados
acima
respectivamente, a equivalência de:
(A) Explicação/designação/tempo.
(B) Realce/conformidade/intensidade.
(C) Situação/afirmação/expletivo.
(D) Inclusão/conformidade/tempo.
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05)

“Esse desencontro ocorre porque a língua
está em constante mudança (...)”.

Desconsideradas as alterações de sentido, assinale
a alternativa em que aparece ERRO ortográfico.
(A) Por que a língua está em constante mudança?
(B) As razões porque criticaram o ministro são
equivocadas.
(C) O ministro não empregou a norma padrão.
Por quê?
(D) A língua muda porque ela é dinâmica.
06)

“(...) segundo o professor, esse registro
linguístico já pertence à norma culta (...)”

Assinale a alternativa que justifica a utilização da
crase:
(A) “à” indica a junção de dois artigos definidos.
(B) “à” indica a junção do pronome “a” com o
artigo “a”.
(C) “à” indica a junção da preposição “a” com o
artigo “a”.
(D) “à” indica a junção do artigo “a” com o
pronome “a”.
07)

09)

“Me avisaram do meu gabinete que
eu ‘tava com uma marca de batom, um beijo,
no rosto.”

Ao reescrever a frase acima, conforme a norma
padrão (gramática normativa), o processo de
colocação pronominal do termo destacado passa a
ser:
(A) Próclise.
(B) Ênclise.
(C) Mesóclise.
(D) Eufonia como determinante.
10)

A nação que não trata sua língua como
prioridade não é civilizada.

Assinale a opção que apresenta a CORRETA
classificação da oração destacada.
(A) Oração coordenada sindética aditiva.
(B) Oração subordinada adverbial comparativa.
(C) Oração subordinada adjetiva restritiva.
(D) Oração subordinada adjetiva explicativa.

“Registro linguístico pode variar de acordo
com a situação e o assunto.”

Nessa frase, quantas palavras podem ser
classificadas como substantivos?
(A) Uma palavra.
(B) Duas palavras.
(C) Três palavras.
(D) Quatro palavras.
08)

“Segundo o Sociolinguista Carlos Alberto
Faraco, professor titular aposentado e Exreitor da Universidade Federal do Paraná, não
há cortes rígidos entre formal e informal
(...).”

Aponte a alternativa que justifica corretamente o
emprego das vírgulas:
(A) Separar aposto.
(B) Separar vocativo.
(C) Separar sujeito.
(D) Separar adjunto adverbial deslocado .
CARGO: ANALISTA TRIBUTÁRIO GERAL
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INFORMÁTICA
QUESTÕES DE 11 A 15
11)

Segundo o
navegar na
navegação
atividades
navegador.

manual do Google Chrome
Web em privado no modo de
anônima impede que suas
fiquem memorizadas pelo

Sobre essa característica pode-se afirmar,
EXCETO:
(A) Quando navega em privado, as outras pessoas
que utilizam o dispositivo não veem a sua
atividade.
(B) O Chrome apaga os ficheiros transferidos na
navegação em privado e desse modo eles não
serão acessados por outros usuários do
dispositivo.
(C) O Chrome não guarda o seu histórico de
navegação nem as informações introduzidas
nos formulários.
(D) Os cookies e os dados de sites são
memorizados enquanto navega, porém, são
eliminados quando fecha o modo de
navegação anônima.
12)

Com relação as funções existentes Microsoft
Excel 2013, analise as afirmativas.

I. ÍNDICE Use esta função para retornar um
valor ou a referência a um valor de dentro de
uma tabela ou intervalo.
II. SEERRO Retornará um valor que você
especifica se uma fórmula for avaliada para
um erro; do contrário, retornará o resultado
da fórmula.
III. ARRUMAR Remove espaços do texto.
Quais afirmativas estão corretas?
(A) Apenas I e II
(B) Apenas II e III
(C) Apenas I e III
(D) I, II e III
CARGO: ANALISTA TRIBUTÁRIO GERAL

13)

Todas alternativas referem-se a atalhos do
Microsoft Windows 10 em português
brasileiro (PT-BR), EXCETO:

(A)

Ctrl + Shift + teclas de direção
(B) Num Lock + asterisco
(C) Ctrl + F1
(D) Ctrl + D
14)

O
site
de
buscas
Google
(www.google.com.br) permite usar símbolos
ou palavras na pesquisa para tornar os
resultados mais precisos. Quais afirmações
abaixo referem-se a refinamentos de busca do
Google?

I. Combinar pesquisas: Coloque "OR" entre
cada consulta de pesquisa.
II. Pesquisar um site específico: Coloque "site:"
antes de um site ou domínio.
III. Pesquisar em e-mails: Coloque "@" antes de
uma palavra para pesquisar em domínios de
e-mails.
(A)

Apenas I e II
(B) Apenas II e III
(C) Apenas I e III
(D) I, II e III
15)

Os termos abaixo:

I. NTFS, FAT, EXT3
II. Clock Interno
III. Windows-1250, UTF-8, ISO 8859-5.
Estão relacionados respectivamente a:
(A) I - Sistema de Arquivos; II - Hard Disk; III Tipos de Sistemas Operacionais.
(B) I - Extensão de Arquivos; II - Fuso Horário;
III - Codificação de caracteres.
(C) I - Sistema de Arquivos; II - Ciclagem do
Processador; III - Codificação de caracteres.
(D) I - Extensão de Arquivos; II - Fuso Horário;
III - Tipos de Sistemas Operacionais.

Página 6 / 11

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ - PI

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16)

Os
Princípios
Orçamentários
visam
estabelecer regras norteadoras básicas, a fim
de conferir racionalidade, eficiência e
transparência para os processos de
elaboração, execução e controle do
orçamento público.

O Princípio Orçamentário que determina que a
Lei Orçamentária Anual de cada ente federado
deverá conter todas as receitas e despesas de todos
os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público,
denomina-se:

QUESTÕES DE 16 A 40
(C)

Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas
condições definidas na lei, poderão os autores
das melhores propostas, até o máximo de 5
(cinco), oferecer novos lances verbais e
sucessivos, quaisquer que sejam os preços
oferecidos.
(D) Para julgamento e classificação das
propostas, será adotado o critério de menor
preço, observados os prazos máximos para
fornecimento, as especificações técnicas e
parâmetros mínimos de desempenho e
qualidade definidos no edital.
18)

(A)

Clareza.
(B) Universalidade.
(C) Exclusividade.
(D) Unidade.
17)

O pregão é a modalidade de licitação para
aquisição de bens e serviços comuns em que
a disputa pelo fornecimento é feita em sessão
pública, por meio de propostas e lances, para
classificação e habilitação do licitante com a
proposta de menor preço. A fase externa do
pregão será iniciada com a convocação dos
interessados e observará as seguintes regras,
exceto:

(A)

A convocação dos interessados será efetuada
por meio de publicação de aviso em diário
oficial do respectivo ente federado ou, não
existindo, em jornal de circulação local, e
facultativamente, por meios eletrônicos e
conforme o vulto da licitação, em jornal de
grande circulação.
(B) No curso da sessão, o autor da oferta de valor
mais baixo e os das ofertas com preços até
10% (dez por cento) superiores àquela
poderão fazer novos lances verbais e
sucessivos, até a proclamação do vencedor.
CARGO: ANALISTA TRIBUTÁRIO GERAL

Sobre os direitos e garantias fundamentais
estabelecidos na Constituição Federal
Brasileira, não se pode afirmar que:

(A)

São a todos assegurados, independentemente
do pagamento de taxas, a obtenção de
certidões em repartições públicas, para
defesa de direitos e esclarecimento de
situações de interesse pessoal;
(B) As entidades associativas, desde que
tacitamente autorizadas, têm legitimidade
para representar seus filiados judicial ou
extrajudicialmente.
(C) A sucessão de bens de estrangeiros situados
no País será regulada pela lei brasileira em
benefício do cônjuge ou dos filhos
brasileiros, sempre que não lhes seja mais
favorável a lei pessoal do "de cujus".
(D) São invioláveis a intimidade, a vida privada,
a honra e a imagem das pessoas, assegurado
o direito a indenização pelo dano material ou
moral decorrente de sua violação.
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19)

Conforme disposições constitucionais, sobre
a Administração Pública, é correto afirmar
que:

(A)

Os acréscimos pecuniários percebidos por
servidor público serão computados e
acumulados para fins de concessão de
acréscimos ulteriores.
(B) Os vencimentos dos cargos do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário não deverão
ser superiores aos pagos pelo Poder
Executivo.
(C) É permitida vinculação ou equiparação de
quaisquer espécies remuneratórias para o
efeito de remuneração de pessoal do serviço
público
(D) Os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei, assim como
aos estrangeiros, na forma da lei.

III. Competências
essenciais:
são
as
competências que cada indivíduo aprende e
desenvolve em suas atividades pessoais na
organização.
O número de afirmativas corretas corresponde a:
(A) Zero.
(B) Uma.
(C) Duas.
(D) Três.
22)

As equipes, assim como as pessoas,
desenvolvem estilos específicos para lidar
com conflitos, baseados no desejo de
satisfazer seus próprios interesses versus o
interesse da outra parte.

Aquisição da estabilidade.
(B) Posse em cargo público.
(C) Nomeação em cargo político.
(D) Aquisição de férias.

O estilo de gestão de conflitos que reflete uma
postura não assertiva, nem cooperativa e é
apropriado quando um assunto é trivial, quando
não existe nenhuma possibilidade de ganhar,
quando uma demora para obter maior informação
se
torna
necessária
ou
quando
um
desentendimento pode ser muito oneroso é
classificado como:
(A) Competitivo.
(B) de Compromisso.
(C) de Colaboração.
(D) de Evitação.

21)

23)

20)

A Constituição Federal Brasileira estabelece
que é obrigatória a avaliação especial de
desempenho do servidor público, realizada
por comissão instituída para essa finalidade,
como condição para a:

(A)

Analise as afirmativas abaixo relacionadas à
Gestão por competências:

I. Competências pessoais: são as competências
básicas e fundamentais para o sucesso de uma
organização em relação aos clientes, à
sociedade e aos concorrentes. Correspondem
àquilo que cada organização sabe fazer
melhor do que ninguém.
II. Competências organizacionais: são as
competências relacionadas com a vida íntima
da organização. Correspondem à sua cultura
corporativa, como a organização se estrutura
e organiza para realizar o trabalho
organizacional.
CARGO: ANALISTA TRIBUTÁRIO GERAL

A entidade dotada de personalidade jurídica
de direito privado, sem fins lucrativos, criada
em virtude de autorização legislativa, para o
desenvolvimento de atividades que não
exijam execução por órgãos ou entidades de
direito
público,
com
autonomia
administrativa, patrimônio próprio gerido
pelos respectivos órgãos de direção, e
funcionamento custeado por recursos da
União e de outras fontes, denomina-se:

(A)

Autarquia.
(B) Sociedade de economia mista.
(C) Empresa pública.
(D) Fundação pública.
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24)

Considera-se fortalecimento da capacidade
institucional o conjunto de medidas que
propiciem aos órgãos ou entidades da
administração pública federal direta,
autárquica e fundacional a melhoria das suas
condições
de
funcionamento,
compreendendo as de caráter organizacional,
que lhes proporcionem melhor desempenho
no exercício de suas competências
institucionais.

As medidas de fortalecimento da capacidade
institucional observarão as seguintes diretrizes,
exceto:
(A) Aumento da eficiência, eficácia e efetividade
do gasto e da ação administrativa.
(B) Racionalização de níveis hierárquicos e
diminuição da amplitude de comando.
(C) Eliminação
de
superposições
e
fragmentações de ações.
(D) Alinhamento da proposta apresentada com as
competências da organização e os resultados
que se pretende alcançar.
25)

Os bens públicos são, em regra:

(B)

Toda ausência injustificada do servidor de
seu local de trabalho é fator de
desmoralização do serviço público, o que
quase sempre conduz à desordem nas
relações humanas.
(C) É vedado ao servidor público retirar da
repartição pública qualquer documento, livro
ou bem pertencente ao patrimônio público,
mesmo que esteja legalmente autorizado.
(D) É dever fundamental do servidor público ter
consciência de que seu trabalho é regido por
princípios éticos que se materializam na
adequada prestação dos serviços públicos.
27)

(A)

Ato enunciativo: Resoluções.
(B) Ato normativo: Decreto.
(C) Ato negocial: Autorização.
(D) Ato ordinatório: Despacho.
28)

(A)

Prescritíveis, Impenhoráveis e sujeitos a
oneração.
(B) Imprescritíveis, Penhoráveis e não sujeitos a
oneração.
(C) Prescritíveis, Penhoráveis e sujeitos a
oneração.
(D) Imprescritíveis, Impenhoráveis e não sujeitos
a oneração.
26)

(A)

De acordo com o Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil do
Poder Executivo Federal, é incorreto afirmar
que:
A função pública deve ser tida como
exercício profissional e, portanto, se integra
na vida particular de cada servidor público.
Assim, os fatos e atos verificados na conduta
do dia-a-dia em sua vida privada poderão
acrescer ou diminuir o seu bom conceito na
vida funcional.

CARGO: ANALISTA TRIBUTÁRIO GERAL

Assinale a alternativa na qual o ato
administrativo não se encontra corretamente
classificado:

Ordenar ou permitir a realização de despesas
não autorizadas em lei ou regulamento é
classificado pela lei como um ato de
improbidade administrativa que:

(A)

Causa prejuízo ao erário.
(B) Atenta
Contra
os
Princípios
da
Administração Pública.
(C) Importa em enriquecimento ilícito.
(D) Decorre de Concessão ou Aplicação Indevida
de Benefício Financeiro ou Tributário.
29)

Para efeitos da Lei Federal de acesso à
informação, a qualidade da informação
coletada na fonte, com o máximo de
detalhamento possível, sem modificações,
denomina-se:

(A)

Autenticidade.
(B) Integridade.
(C) Primariedade.
(D) Disponibilidade.
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30)

No processo administrativo, o principio que
autoriza a Administração a valer-se de
qualquer prova lícita de que a autoridade
processante
ou
julgadora
tenha
conhecimento, desde que a faça trasladar para
o processo é conhecido como:

(A)

Verdade material.
(B) Impulso oficial.
(C) Garantia de defesa.
(D) Legalidade objetiva.
31)

O agente público deve ter sua conduta
orientada para o interesse público, em
detrimento de interesses particulares,
próprios ou de terceiros, sob pena do ato ser
caracterizado pelo desvio de finalidade, e,
portanto, nulo.

A descrição acima corresponde ao seguinte
princípio administrativo:
(A) Legalidade.
(B) Presunção de legitimidade.
(C) Indisponibilidade do interesse público.
(D) Impessoalidade.
32)

A auditoria do Tribunal de Contas sobre a
efetivação de determinada despesa do
Executivo é um exemplo de controle:

(B)

Ativos são recursos controlados pela entidade
como resultado de eventos passados e do qual
se espera que resultem para a entidade
benefícios econômicos futuros ou potencial
de serviços.
(C) Passivos são obrigações presentes da
entidade, derivadas de eventos passados,
cujos pagamentos se esperam que resultem
para a entidade saídas de recursos capazes de
gerar benefícios econômicos ou potencial de
serviços.
(D) O patrimônio líquido representa o valor
residual dos ativos da entidade depois de
deduzidos todos seus ativos.
34)

(A)

Princípio da Prudência.
(B) Princípio da Oportunidade.
(C) Princípio da Entidade.
(D) Princípio da Competência.
35)

(A)

de Mérito.
(B) Finalístico.
(C) Preventivo.
(D) Externo.
33)

O patrimônio público é estruturado em três
grupos: ativos, passivos e patrimônio líquido.
Sobre o assunto, é incorreto afirmar que:

(A)

A classificação do ativo e do passivo
considera a segregação em “circulante” e
“não circulante”, com base em seus atributos
de conversibilidade e exigibilidade.

CARGO: ANALISTA TRIBUTÁRIO GERAL

O princípio da contabilidade que estabelece
que os efeitos das transações e outros eventos
sejam reconhecidos nos períodos a que se
referem, independentemente do recebimento
ou pagamento, é conhecido como:

O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público
(PCASP) é dividido em classes, sendo as
contas contábeis classificadas segundo a
natureza das informações que evidenciam.
São informações de natureza patrimonial,
exceto:

(A)

Controles Devedores.
(B) Ativo.
(C) Variações Patrimoniais Aumentativas.
(D) Passivo.
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36)

Em relação à Liderança, é incorreto afirmar
que:

38)

(A)

A liderança ê realizada pelo processo da
comunicação humana. Ela pode ser definida
como a arte de induzir as pessoas a
cumprirem suas obrigações com zelo e
correção.
(B) A liderança democrática põe forte ênfase no
líder, enquanto a liderança autocrática põe
forte ênfase nos subordinados. A liderança
liberal põe ênfase tanto no líder como nos
subordinados.
(C) Para ser bem-sucedido como líder, o gestor
deve saber lidar com aspectos relativos a
motivação, a comunicação, as relações
interpessoais, ao trabalho em equipe e a
dinâmica do grupo.
(D) A liderança e um fenômeno social que ocorre
exclusivamente em grupos sociais. Ela é
definida como uma influência interpessoal
exercida em uma dada situação e dirigida
pelo processo de comunicação humana para
a consecução de um ou mais objetivos
específicos.

Cada organização tem a sua cultura própria,
que denominamos cultura organizacional ou
cultura corporativa e que ela mantém e
cultiva. A cultura espelha a mentalidade que
predomina em uma organização.

São fatores que contribuem para uma cultura de
compromisso, exceto:
(A) A cúpula está preocupada em ter absoluto
controle sobre os resultados do negócio.
(B) Os sistemas de recompensas encorajam as
pessoas
a
assumirem
riscos
e
responsabilidades.
(C) A eliminação da burocracia desnecessária e
de políticas e procedimentos formais facilita
a vida das pessoas na organização.
(D) O feedback do desempenho é dado
circularmente (360°) por todos parceiros
envolvidos e em todos os momentos.
39)

Autorizar, por dois terços de seus membros,
a instauração de processo contra o Presidente
e o Vice-Presidente da República e os
Ministros de Estado, é competência do (a):

(A)
37)

Em relação ao Planejamento Estratégico, é
incorreto afirmar que:

Câmara dos Deputados.
(B) Supremo Tribunal Federal.
(C) Senado Federal.
(D) Superior Tribunal de Justiça.

(A)

Está voltado para as relações entre a
organização e seu ambiente de tarefa.
Portanto, sujeito à incerteza a respeito dos
eventos ambientais.
(B) O planejamento estratégico se assenta sobre
três parâmetros: a visão do futuro, os fatores
ambientais
externos
e
os
fatores
organizacionais internos.
(C) É mais voltado para os problemas atuais do
que nos possíveis problemas futuros.
(D) Envolve a organização como uma totalidade,
abarcando todos os seus recursos, no sentido
de obter efeitos sinergísticos de todas as
capacidades
e
potencialidades
da
organização.
CARGO: ANALISTA TRIBUTÁRIO GERAL

40)

Constitui um dos objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil estabelecido
na Constituição Federal de 1988:

(A)

O pluralismo político.
(B) Promover o bem de todos, sem preconceitos
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação.
(C) Cooperação entre os povos para o progresso
da humanidade.
(D) Os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa.
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