
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

EDITAL 001/2018 

 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) 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 2 (duas) 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. 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

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

 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

Nos últimos anos, o Brasil vivenciou uma progressão no debate público em torno das questões femininas. Temas 1 
como assédio, aborto, maternidade e carreira, vêm sendo discutidos amplamente na sociedade e ganhando espaço no cenário 2 
político. A luta pelo direito das mulheres vem progredindo não só no Brasil, mas em todo o mundo. Alguns avanços já 3 
foram conquistados nas últimas décadas, como o direito ao voto e o direito de serem eleitas. Porém, no que tange a 4 
representatividade das mulheres na política, esse debate ainda se encontra muito distante do desejado. 5 

Muitas mulheres ainda têm dificuldades de ocupar cargos de poder, serem eleitas ou terem voz ativa nas tomadas 6 
de decisões políticas. Isso acontece devido à exclusão histórica das mulheres na política e que reverbera, até hoje, no nosso 7 
cenário de baixa representatividade feminina no governo. 8 

Segundo o Inter-Parliamentary Union, o Brasil é um dos piores países em termos de representatividade política 9 
feminina, ocupando o terceiro lugar na América Latina em menor representação parlamentar de mulheres. No ranking, a 10 
nossa taxa é de aproximadamente 10 pontos percentuais a menos que a média global e está praticamente estabilizada desde 11 
a década de 1940. Isso indica que além de estarmos atrás de muitos países em relação à representatividade feminina, poucos 12 
avanços têm se apresentado nas últimas décadas. 13 

Esse cenário se observa em todas as esfera do poder do Estado. Desde as câmaras dos vereadores até o Senado 14 
Federal, essa taxa de representatividade ainda permanece muito baixa, mesmo em um cenário no qual 51% dos eleitores 15 
são mulheres. Pesquisas com dados de 2016 mostram como o número de mulheres na política é baixo no Brasil. Como você 16 
pode ver, naquele ano, apenas um cargo de governo estadual era ocupado por mulher, hoje a situação não é muito diferente, 17 
apenas dois governos estaduais não são governados por homens. 18 

Diante desse quadro, percebe-se que as mulheres não têm alcançado as esferas de poder do Estado de maneira 19 
igualitária, o que as deixa à margem dos processos de elaboração das políticas públicas. Ou seja, as mulheres não se 20 
encontram devidamente representadas nesse sistema político vigente. 21 

Embora existam cotas eleitorais (lei que assegura uma porcentagem mínima de 30% e máxima de 70% a 22 
participação de determinado gênero em qualquer processo eleitoral vigente) esse mecanismo pouco tem contribuído para 23 
melhorar a atuação e a chegada das mulheres aos cargos do governo brasileiro. Como dissemos anteriormente, o percentual 24 
de mulheres no poder permanece quase o mesmo desde 1940. 25 

Além disso, muitas das candidatas que se inscrevem na lista de cotas partidárias são consideradas candidatas 26 
laranjas, ou seja, são mulheres que não têm interesse em pleitear um cargo político, estão ali só para cumprir o coeficiente 27 
necessário que os partidos devem ter para serem considerados legais no processo eleitoral. Algumas nem chegam a fazer 28 
campanha política e também não obtém votos qualificados. 29 

Dessa forma, a aplicação das cotas vem sendo questionada em relação a sua eficácia no Brasil, pois confere a 30 
responsabilidade dos partidos para a promoção da paridade de gênero, mas não tem alcançado uma participação igualitária 31 
nos partidos. 32 

A sub-representação feminina na política gera consequências que se refletem, principalmente, mas não 33 
unicamente, na idealização, construção e execução de políticas públicas que considerem as questões do ser mulher. Porém, 34 
existem divergências quanto o modo que essas consequências são percebidas. 35 

Por um lado, acredita-se que a ausência de mulheres nos cargos de poder não propicia um debate adequado em 36 
torno de questões fundamentais, como saúde e segurança pública. Entende-se que a presença de mulheres na política 37 
proporcionará um maior diálogo e um pensar mais abrangente em torno de questões que estejam relacionadas às pautas 38 
femininas. 39 

Como exemplo, podemos mencionar o caso do decreto parlamentar que regulamenta vagões de trens e metrôs 40 
exclusivos para mulheres, implementados em virtude dos casos de assédio. Tal medida só foi possível porque a deputada 41 
Martha Rocha (PDT-RJ) pensou na questão da segurança enquanto mulher que usa o transporte público e, portanto, com 42 
uma necessidade de política pública diferenciada. Isso quer dizer que, como são as mulheres que sentem na pele 43 
determinados preconceitos ou dificuldades, são elas que devem participar na proposição de políticas que visam contribuir 44 
para a melhoria desses cenários. 45 
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Por outro lado, há quem alegue que a presença da mulher na política não implica, necessariamente, no avanço 46 
das questões femininas. Para a pesquisadora norte-americana Merike Blofield esse progresso não seria automático. Sua 47 
pesquisa revela que em alguns países, como Uruguai, no qual a representação feminina também é baixa, a agenda feminina 48 
é bastante evoluída, por outro lado, em outros países, como Estados Unidos no qual as mulheres têm grande presença na 49 
vida pública, a agenda feminina continua bastante conservadora. [...]. 50 

FONTE: https://www.politize.com.br/mulheres-na-politica/ 

 
 

01) O texto 

 

(A) A ideia de sociedade progressista no trato feminino, se 

levados em consideração os avanços do gênero na 

política, é, no Brasil, uma realidade inconteste.. 

(B) Enumera as diferentes conquistas advindas da luta da 

mulher pela sua emancipação. 

(C) Destaca a busca feminina de direitos políticos, embora 

não tenham atingido o patamar desejado no campo 

político. 

(D) Defende a assunção do poder pelo sexo feminino, por 

sua comprovada competência em gestão social. 

 

02) No texto, o autor 

 

(A) Vê o prestígio social do homem como verdadeiro 

estímulo de superação da mulher no seio da sociedade. 

(B) Reflete sobre as progressivas lutas da mulher 

brasileira, defendendo sua atuação como sujeito 

político ativo, capaz de contribuir no debate sobre os 

fatos que atingem diretamente a mulher. 

(C) Deixa claro que a omissão do poder público em 

relação às reivindicações femininas faz parte de um 

jogo político em favor da manutenção do modelo 

patriarcal até hoje em vigor na sociedade. 

(D) Destaca a preponderante função da mulher no novo e 

complexo cenário social brasileiro, enaltecendo suas 

significativas contribuições para o progresso do país 

através da atuação política participativa. 

 

03) Está contida no texto uma 

 

(A) Interpretação de tese científica. 

(B) Informação publicitária. 

(C) Exposição de fatos. 

(D) Descrição de ambientes. 

 

04)  
 

 “Entende-se que a presença de mulheres na política 

proporcionará um maior diálogo e um pensar mais 

abrangente em torno de questões que estejam relacionadas 

às pautas femininas.”. (L.37/39) 
 

Sobre o período em evidência, pode-se afirmar 

(A) A oração “que estejam relacionadas às pautas 

femininas” tem função de adjunto adnominal. 

(B) É um período composto por subordinação, apenas. 

(C) É um período composto por coordenação, apenas. 

(D) A oração “que a presença de mulheres na política 

proporcionará um maior diálogo” é oração principal 

em relação a sua antecedente. 
 

05)  

(A) O vocábulo “como”, em “Como dissemos 

anteriormente” (L.24), exprime, nesse caso, a ideia de 

comparação. 

(B) Os conectores “que” e “que”, em “Isso quer dizer que, 

como são as mulheres que sentem na pele 

determinados preconceitos ou dificuldades,  (L.43/44) 

são iguais do ponto vista morfológico. 

(C)  O termo “divergências”, em “existem divergências” 

(L.35), ao ser substituído o verbo  existir por haver,  

não sofre mudança de função sintática. 

(D) Na oração “a presença da mulher na política não 

implica, necessariamente, no avanço das questões 

femininas.” (L.46/47), deve ser excluída a contração 

“no” a fim de ajustar à norma padrão do português. 
 

06) Há equivalência morfológica do termo “como”, em 

“Pesquisas com dados de 2016 mostram como o 

número de mulheres na política é baixo no Brasil.”. 

(L.16), e o vocábulo “que” na alternativa 
 

(A) “que além de estarmos atrás de muitos países em 

relação à representatividade feminina,” (L.12). 

(B) “que assegura uma porcentagem mínima de 30%” 

(L.22). 

(C) “que considerem as questões do ser mulher.” (L.34). 

(D) “que sentem na pele determinados preconceitos ou 

dificuldades,” (L.43/44). 

07)  
 

 “existam cotas eleitorais” (L.22) 

A única variação estrutural correta para a expressão 

destacada na oração em evidência é 

(A) Haverão cotas eleitorais. 

(B) Terão cotas eleitorais. 

(C) Ocorrerá cotas eleitorais. 

(D) Haverá cotas eleitorais. 
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08) A alternativa em que se apresenta uma informação 

correta para a expressão transcrita é a 
 

(A) O vocábulo “até” (L.14)  pode ser retirado do texto 

sem prejuízo para o contexto. 

(B) “ou seja,” (L.27) introduz uma retificação em relação 

à afirmação anterior. 

(C) A expressão “São [...] que”, em “são elas que devem 

participar na proposição de políticas (L.44) tem valor 

expletivo, por isso pode ser retirada do contexto sem 

prejuízo de ordem gramatical. 

(D) “ou” (L.44) exprime sentido de exclusão. 

 

09) Ocorre predicado verbal em  

 

(A) “o Brasil é um dos piores países” (L.9). 

(B) “Alguns avanços já foram conquistados nas últimas 

décadas,” (L.3/4). 

(C) “a nossa taxa é de aproximadamente 10 pontos 

percentuais a menos” (L.10/11). 

(D) “o número de mulheres na política é baixo no Brasil.” 

(L.16). 

 

10) Há correspondência modo-temporal entre a forma 

verbal composta “tem contribuído” (L.23) e a simples 

 

(A) Contribuiu. 

(B) Contribuía. 

(C) Contribuiria. 

(D) Contribuirá. 

 

11) A expressão “do governo” (L.24) tem equivalência 

sintática com 

 

(A) “do desejado” (L.5). 

(B) “das mulheres” (L.7). 

(C) “do governo” (L.24). 

(D) “das cotas” (L.30). 

 

12) No texto, 

 

(A) O termo “alguns”, em “Alguns avanços já foram 

conquistados nas última décadas” (L.3/4), se 

transposto para depois do substantivo, o sentido do 

período que está inserido permanece invariável. 

(B) “Segundo” (L.9) expressa número sequencial. 

(C) “bastante” (L.49) tem equivalência morfológica 

diversa de “só” (L.3). 

(D) A conjunção “mas”, em “mas em todo o mundo” (L.3) 

expressa adição. 

13)  

 

 “Dessa forma, a aplicação das cotas vem sendo questionada 

em relação a sua eficácia no Brasil, pois confere a 

responsabilidade dos partidos para a promoção da paridade 

de gênero, mas não tem alcançado uma participação 

igualitária nos partidos.” (L.30/32). 

 

Quanto ao período em evidência, pode-se afirmar 

(A) Em “em relação a sua eficácia” não cabe acento 

indicativo de crase no termo que antecede o pronome 

“sua”, “a”, mesmo que facultativo. 

(B) O período é composto por coordenação, somente. 

(C) A segunda oração tem relação de subordinação quanto 

à primeira. 

(D) “Dessa forma” expressa ideia de explicação. 

 

14)  

 

I.  “Alguns avanços já foram conquistados nas últimas 

décadas, como o direito ao voto e o direito de serem 

eleitas.” (L.3/4).  

II. Porém, no que tange a representatividade das mulheres 

na política, esse debate ainda se encontra muito 

distante do desejado. (L.4/5). 

 

Em relação ao I, o segundo fragmento expressa uma ideia 

de  

(A) Ressalva. 

(B) Adição. 

(C) Conclusão. 

(D) Explicação. 

 

15)  

 

 “Esse cenário se observa em todas as esfera do poder do 

Estado. Desde as câmaras dos vereadores até o Senado 

Federal,” (L.14/15). 

Suponha que você escreva uma carta para um vereador 

referindo-se a um senador da República, nesta carta o 

pronome de tratamento a ser usado em relação ao referido 

senador é 

(A) Vossa Excelência. 

(B) Vossa Senhoria. 

(C) Sua Excelência. 

(D) Sua Senhoria. 
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16) Uma medida básica de segurança para acessos a 

internet é: 

 

(A) Senhas fracas. 

(B) Deixar o firewall do Windows desabilitado. 

(C) Deixar o firewall do Windows habilitado. 

(D) Não fazer atualizações do sistema operacional. 

 

17) Com a finalidade de apresentar dados de forma 

gráfica, afim de, melhorar a percepção do usuário, o 

Microsoft Excel possui diversos modelos de 

apresentação, atendendo assim demandas dos mais 

diferentes usuários. Qual das opções abaixo não é um 

modelo gráfico encontrado no Microsoft Excel? 

 

(A) Pizza 

(B) Pasta 

(C) Rosca 

(D) Dispersão (x,y) 

 

18) Comando no Windows 8 que pode ser utilizado para 

acessar o painel de controle: 

 

(A) Ctrl + S. 

(B) Ctrl + R e digitar painel de controle. 

(C) Windows + F e no aplicativo digitar painel de 

controle. 

(D) Windows + G e no aplicativo digitar painel de 

controle. 

 

19) No Microsoft Word 2010 possuímos diversas teclas de 

atalho que servem para agilizar a edição de textos. O 

botão Backspace apaga o primeiro caractere atrás da 

posição do cursor. Existe um atalho para que ao invés 

de apagar apenas um caractere apague todo conteúdo 

para trás até encontrar uma barra de espaço, qual é este 

atalho? 

 

(A) Ctrl + Delete 

(B) Alt + Delete 

(C) Alt + Backspace 

(D) Ctrl + Backspace 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20) Sintaxe correta da fórmula “adição” no Excel 2016: 

 

(A) =SOMA(CélulaA – CélulaB). 

(B) =SOMA(CélulaA ; CélulaB). 

(C) =SOMA(CélulaA x CélulaB). 

(D) =SOMA(CélulaA & CélulaB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA                                                     QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) De acordo com o art. 3° da Constituição Federal de 

1988, constituem objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil, SALVO: 

 

(A) garantir o desenvolvimento nacional. 

(B) promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação. 

(C) erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais 

(D) construir uma sociedade livre, justa e individualista. 

 

22) NÃO é um princípio que rege a República Federativa 

do Brasil nas suas relações internacionais: 

 

(A) concessão de asilo político. 

(B) independência nacional. 

(C) consentimento do terrorismo e racismo. 

(D) não-intervenção. 

 

23) Assinale a única alternativa que NÃO apresenta um 

fundamento da República Federativa do Brasil de 

acordo com o disposto no art. 1° da Constituição 

Federal de 1988: 

 

(A) o pluralismo político. 

(B) a república. 

(C) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 

(D) a soberania. 

 

24) Segundo disposição do art. 5° da Constituição Federal 

de 1988, todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

 

I. todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em 

locais abertos ao público, independentemente de 

autorização, desde que não frustrem outra reunião 

anteriormente convocada para o mesmo local, sendo 

apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. 

II. haverá juízo ou tribunal de exceção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. a pequena propriedade rural, assim definida em lei, 

desde que trabalhada pela família, não será objeto de 

penhora para pagamento de nenhum débito, dispondo 

a lei sobre os meios de financiar o seu 

desenvolvimento. 

IV. é livre a expressão da atividade intelectual, artística, 

científica e de comunicação, independentemente de 

censura ou licença. 

 

Assinale a alternativa correta. 

(A) Somente os itens I e IV são corretos. 

(B) I, II, III e IV estão corretos. 

(C) Somente o item II é incorreto. 

(D) Somente os itens I e III são incorretos. 

 

25) Segundo o art. 5º, inciso XLII da Constituição Federal, 

a prática do racismo constitui crime ___________ e 

___________, sujeito à pena de ___________, nos 

termos da lei. 

 

Marque a alternativa que preenche, respectivamente, as 

lacunas acima. 

(A) inafiançável/ prescritível/ reclusão  

(B) inafiançável/ imprescritível/ detenção 

(C) inafiançável/ imprescritível/ reclusão 

(D) afiançável / imprescritível/ detenção 

 

26) De acordo com a Constituição Federal, o ordenamento 

jurídico brasileiro NÃO permite penas de 

 

(A) morte, em nenhuma hipótese. 

(B) privação ou restrição da liberdade; 

(C) suspensão ou interdição de direitos. 

(D) banimento. 

 

27) Conceder-se-á _________________ sempre que 

alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 

violência ou coação em sua liberdade de locomoção, 

por ilegalidade ou abuso de poder. 

 

Assinale a alternativa que preenche de forma correta a 

lacuna acima. 

(A) habeas corpus  

(B) mandado de segurança 

(C) habeas data 

(D) ação popular 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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28) A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte:  

 

I. a proibição de acumular estende-se a empregos e 

funções e abrange autarquias, fundações, empresas 

públicas, sociedades de economia mista, suas 

subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou 

indiretamente, pelo poder público. 

II. somente por lei complementar poderá ser criada 

autarquia e autorizada a instituição de empresa 

pública, de sociedade de economia mista e de 

fundação, cabendo à lei complementar, neste último 

caso, definir as áreas de sua atuação. 

III. durante o prazo improrrogável previsto no edital de 

convocação, aquele aprovado em concurso público de 

provas ou de provas e títulos será convocado com 

prioridade sobre novos concursados para assumir 

cargo ou emprego, na carreira. 

IV. os acréscimos pecuniários percebidos por servidor 

público serão computados nem acumulados para fins 

de concessão de acréscimos ulteriores. 

 

A quantidade de itens corretos é: 

(A) 4 

(B) 2 

(C) 1 

(D) 3 

 

29) São teorias motivacionais de Conteúdo, EXCETO: 

 

(A) Teoria do Reforço - Skinner 

(B) Teoria ERC - Alderfer 

(C) Teoria dos dois fatores - Herzberg 

(D) Necessidades Adquiridas – McClelland 

 

30) De acordo com a teoria da Hierarquia das 

Necessidades de Maslow, a necessidade de 

pertencimento, como ter amigos, ter um bom ambiente 

de trabalho, entre outras, são caracterizadas como 

necessidades 

 

(A) de estima. 

(B) de segurança. 

(C) sociais. 

(D) de autorrealização. 

 

 

 

31) Sobre a Teoria dos Dois Fatores de Herzberg, assinale 

a opção INCORRETA. 

 

(A) Segundo essa teoria, os fatores higiênicos seriam 

ligados aos aspectos externos ou extrínsecos, como o 

ambiente de trabalho, o salário, segurança, o 

relacionamento com os colegas, entre outros. 

(B) Para Herzberg, a função de um administrador é 

remover os diversos fatores higiênicos que possam 

estar gerando uma insatisfação no trabalho e inserir 

fatores motivadores, de modo que os trabalhadores 

entreguem um desempenho superior. 

(C) De acordo com a Teoria dos Dois Fatores de Herzberg, 

a satisfação e a insatisfação não funcionam como 

extremos opostos de um mesmo continuum. Eles 

seriam dois processos diferentes, que seriam afetados 

por aspectos diversos 

(D) Segundo essa teoria, os fatores de insatisfação seriam 

ligados ao conteúdo do cargo. 

 

32) Sobre o conceito e os diversos aspectos relacionados à 

liderança, assinale a opção ERRADA. 

 

(A) Nas organizações, o líder define-se pela autoridade 

que lhe é delegada. 

(B) O exercício da liderança é algo dinâmico e que 

envolve diversos fatores das relações pessoais, como a 

influência pessoal, o poder, a comunicação, para que 

os objetivos organizacionais da instituição sejam 

alcançados. 

(C) Liderança pode ser conceituada como a habilidade de 

influenciar pessoas em direção ao alcance das metas 

organizacionais. 

(D) O processo de liderança é um dos mais importantes no 

trabalho de um administrador. 

 

33) A teoria da liderança baseada nos traços  

 

(A) analisava o efeito de diversos estilos dos líderes no 

desempenho das organizações e na satisfação das 

pessoas. 

(B) tinha ideia que os líderes nascem com características 

inatas e o objetivo deve ser a identificação dos traços 

individuais dos líderes para identificar potenciais 

líderes. 

(C) leva em conta diversos fatores ambientais para 

determinar qual seria o melhor estilo de liderança em 

cada situação 

(D) não se baseava em traços de personalidade do líder. 
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34) Segundo Marilena Leite Paes, ________________ é a 

designação genérica de um conjunto de documentos 

produzidos e recebidos por uma pessoa física ou 

jurídica, pública ou privada, caracterizado pela 

natureza orgânica de sua acumulação e conservado por 

essas pessoas ou por seus sucessores, para fins de 

prova ou informação. 
 

Assinale a alternativa que preenche de forma correta a 

lacuna acima. 

(A) documento 

(B) informação 

(C) arquivo 

(D) suporte. 

 

35) A centralização organizacional normalmente ocorre 

nas seguintes situações básicas: 
 

I. para controlar e coordenar as atividades e os recursos 

da organização.  

II. para diminuir o nível de controle das atividades da 

organização. 

III. para manter maior nível de integração da organização. 

IV. para manter uniformidade de decisões e ações. 
 

É correto o que se afirma em: 

(A) I, II, III e IV 

(B) III e IV 

(C) I, II e III 

(D) I, III e IV 

 

36) O procedimento de comparação de produtos e 

processos de uma organização aos de concorrentes ou 

empresas líderes de outros setores, para identificar 

meios de melhoria de desempenho, qualidade e 

eficácia de custo, é denominado de: 
 

(A) empatia. 

(B) benchmarking. 

(C) endomarketing. 

(D) feedback. 

 

37) “Corresponde ao resultado de um processo, que 

compreende a orientação metodológica adotada e a 

atuação estabelecida na consecução de objetivos e 

metas, em um tempo determinado, e considera o plano, 

programa ou projeto originalmente composto”. 
 

O enunciado acima se refere ao conceito de: 

(A) eficácia. 

(B) eficiência. 

(C) efetividade. 

(D) efetividade social. 

38) São pontos que devem ser destacados como linhas-

mestras para melhorar a gestão das pessoas que 

trabalham no setor público, entre outros: 
 

1. Melhorar os mecanismos de avaliação de desempenho e 

criar incentivos positivos associados a desempenhos 

melhores, tais como a remuneração variável. 

2. Estabelecimento de atribuições amplas para as carreiras. 

3. Criação de planos anuais de capacitação para a 

Administração Pública, com base em diagnósticos sobre a 

real necessidade. 

4. Fortalecimento de carreiras voltadas ao ciclo de gestão de 

políticas públicas. 

5. O enfraquecimento de instrumentos de capacitação 

permanente do pessoal em função das necessidades de cada 

um e de sua carreira, buscando valorizar os funcionários e 

melhorar sua eficiência. 
 

A soma dos itens corretos é: 

(A) 10 

(B) 15 

(C) 12 

(D) 13 

 

39) “Esta função administrativa define os objetivos para o 

futuro desempenho organizacional e decide sobre os 

recursos e tarefas necessários para alcançá-los”. 
 

A função administrativa descrita acima é: 

(A) Organização. 

(B) Direção. 

(C) Controle. 

(D) Planejamento. 
 

40) A descentralização administrativa existe quando a 

maioria das decisões se processa nos níveis 

hierárquicos inferiores, ou seja, a descentralização 

coloca os centros decisórios o mais próximo possível 

dos órgãos de execução. Para que o processo de 

descentralização seja efetivado algumas questões 

devem ser observadas, como: 
 

I. Nível de treinamento e preparo da chefia. 

II. Grau de confiança dos chefes sobre os subordinados.  

III. A forma de atuação das unidades organizações de 

assessoria. 

IV. Capacidade do subordinado de lidar com as suas 

reponsabilidades. 
 

A quantidade de assertivas corretas é: 

(A) 2 

(B) 1 

(C) 4 

(D) 3 


