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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

 

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término 
da prova. 
 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra ―responsabilidade‖ (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) A abordagem da escola da administração que se 

baseia na ênfase colocada nas tarefas, e se 

preocupa em aumentar a eficiência da indústria por 

meio da racionalização do trabalho do operário, 

denomina-se: 
 

A) Clássica 

B) Científica 

C) Humanística 

D) Neoclássica. 

 

22) O conceito que diz que o homem procura o trabalho 

não porque gosta dele, mas como um meio de 

ganhar a vida por meio do salário que o trabalho 

proporciona, caracteriza o: 

 

A) Homem organizacional 

B) Homem econômico 

C) Homem social 

D) Homem científico. 

 

23) É característica da burocracia: 
 

A) A reafirmação dos postulados clássicos 

B) A análise do trabalho e do estudo dos tempos e 

movimentos 

C) A ênfase nas pessoas 

D) A rotina e procedimentos padronizados. 

 

24) A divisão do trabalho, a unidade de comando, e 

unidade de direção são princípios gerais da 

administração segundo: 
 

A) Frederick Winslow Taylor 

B) Henry Ford 

C) Henri Fayol 

D) Elton Mayo. 

 

25) Sobre a organização formal é CORRETO afirmar: 
 

A) A organização formal é conduzida pelas práticas 

estabelecidas pela empresa, pelas especificações e 

padrões para atingir objetivos e que podem ser 

modificados pela empresa. 

B) A organização formal é um reflexo da colaboração 

espontânea das pessoas 

C) Na organização formal, as pessoas em associação 

com as outras, em diferentes níveis de setores da 

empresa, criam relações pessoais de simpatia ou de 

antipatia. 

D) Na organização formal, os grupos desenvolvem 

espontaneamente, padrões de relações e atitudes 

aceitos e assimilados pelas pessoas, pois traduzem 

os interesses e aspirações do grupo. 

26) Sobre os níveis da cultura organizacional, os 

símbolos, as histórias e os heróis dentro da 

organização são exemplos de: 

 

A) Pressuposições básicas 

B) Valores compartilhados 

C) Artefatos 

D) Clima organizacional. 

 

27) Sobre a teoria dos fatores higiênicos e motivacionais 

de Herzberg, é CORRETO afirmar: 

 

A) Os fatores higiênicos, também denominados fatores 

intrínsecos, estão relacionados com o conteúdo do 

cargo e com a natureza das tarefas que a pessoa 

exerce. 

B) Os fatores motivacionais também denominados 

extrínsecos estão localizados no ambiente que rodeia 

as pessoas e abrange as condições dentro das quais 

elas desempenham seu trabalho 

C) Os fatores higiênicos envolvem os sentimentos de 

crescimento individual, de reconhecimento 

profissional e as necessidades de autorrealização 

D) Os salários, os benefícios sociais, as condições 

físicas e ambientais de trabalho são exemplos de 

fatores higiênicos. 

 

28) É uma característica de equipes bem sucedidas: 

 

A) As divergências na tomada de decisões 

B) O controle coercitivo do gestor sobre os membros da 

equipe 

C) A valorização dos indivíduos pela sua diversidade 

D) A liderança autocrática. 

 

29) Sobre os três estilos básicos de liderança, é 

CORRETO afirmar: 

 

A) Na liderança democrática, apenas o líder decide e 

fixa as diretrizes, sem qualquer participação do 

grupo. 

B) Na liderança autocrática, o líder determina qual a 

tarefa que cada um deverá executar e qual seu 

companheiro de trabalho. 

C) Na liderança democrática, há total liberdade para a 

tomada de decisões grupais ou individuais, com 

participação mínima do líder. 

D) Na liderança liberal, o líder é pessoal e dominador 

nos elogios e nas críticas ao trabalho de cada um. 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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30) O tipo de filosofia do planejamento que está voltado 

para a estabilidade, no sentido de assegurar a 

continuidade do comportamento atual em um 

ambiente previsível e estável, denomina-se: 

 

A) Planejamento otimizante 

B) Planejamento adaptativo 

C) Planejamento conservador 

D) Planejamento tático. 

 

31) Assinale a alternativa que representa uma ação típica 

de planejamento. 

 

A) Formular objetivos 

B) Agrupar as atividades em órgãos e cargos 

C) Alocar recursos 

D) Definir autoridade e responsabilidade 

 

32) Alvos a atingir a curto prazo em cada órgão. Podem 

ser confundidas com objetivos imediatos ou com 

objetivos operacionais. Estamos falando de: 

 

A) Objetivos Organizacionais 

B) Políticas 

C) Diretrizes 

D) Metas 

 

33) Sobre o controle, julgue os itens a seguir. 

 

(____)  A finalidade do controle é assegurar que os 

resultados do que foi planejado, organizado e 

dirigido se ajustem tanto quanto possível aos 

objetivos previamente estabelecidos.  

(____)  O controle como função restritiva e coercitiva é 

utilizado no sentido de coibir ou limitar certos tipos 

de desvios indesejáveis ou de comportamentos 

não aceitos. 

(____)  O controle consiste fundamentalmente em um 

processo que guia a atividade exercida para um 

fim previamente determinado. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

A) F, F, F 

B) F, V, V 

C) V, V, V 

D) V, V, F 

 

34) Dentre os tipos de padrão, temos o padrão de 

qualidade. Assinale a alternativa em que se 

apresenta um exemplo de padrão de qualidade. 

 

A) Padrão de rendimento 

B) Especificações do produto 

C) Número de horas trabalhadas 

D) Custo de produção 

 

35) A estratégia que usa sistemas de informação para 

produzir produtos e serviços a um preço mais baixo 

que o da concorrência e, ao mesmo tempo, aumentar 

a qualidade e o nível dos serviços é chamada de: 

 

A) Liderança em custos 

B) Diferenciação de produto 

C) Foco em nichos de mercado 

D) Relacionamento mais estreito com cliente e 

fornecedor 

 

36) Conjunto de componentes inter-relacionados que 

coletam, processam, armazenam e distribuem 

informações destinadas a apoiar a tomada de 

decisões, a coordenação e o controle de uma 

organização é chamado de: 

 

A) Tecnologia de Informação 

B) Dado 

C) Sistema de Informação 

D) Feedback  

 

37) Dados apresentados de forma significativa e útil para 

seres humanados é chamado de: 

 

A) Processamento 

B) Feedback  

C) Saída 

D) Informação 

 

38) Uma alternativa que as empresas estão utilizando 

para ampliar a cadeia de valor é a utilização de uma 

rede de valor. Neste sentido, julgue os itens a seguir. 

 

(____) A cadeia de valor de uma empresa está vinculada 

às cadeias de valor de seus fornecedores, 

distribuidores e clientes. 

(____) Uma rede de valor é um conjunto de empresas 

independentes que utilizam a tecnologia de 

informação para coordenar suas cadeias de valor e 

fabricar um produto ou prestar um serviço 

coletivamente. 

(____) As redes de valor são flexíveis e adaptáveis às 

mudanças no fornecimento e na demanda. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

A) F, F, F 

B) F, V, V 

C) V, V, V 

D) V, V, F 
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39) Sistema de empresas em rede que pode sincronizar 

as cadeias de valor de empresas parceiras dentro de 

um setor para responder rapidamente às alterações 

no fornecimento e na demanda.  

 

A) Cadeia produtiva 

B) Estratégia competitiva 

C) Rede de operações produtivas 

D) Rede de valor 

 

40) O planejamento que orienta o dia a dia da empresa, 

porém não é necessariamente o mais simples de 

realizar: muitas empresas têm deficiências 

importantes nesta área. Consiste essencialmente em 

decidir o que produzir a cada momento, e saber 

quais inputs e recursos das atividades de apoio serão 

necessários. Este planejamento é chamado de: 

 

A) Planejamento Estratégico 

B) Planejamento Tático 

C) Planejamento Operacional 

D) Planejamento de Negócios 

 

41) O processo de comparar a eficiência e a efetividade 

dos próprios processos de negócios com 

determinados padrões e, depois, medir o 

desempenho em relação a esses padrões é chamado 

de: 

 

A) Reengenharia 

B) Benchmarking 

C) Seis sigma 

D) 5s 

 

42) Descreve o foco da atuação da empresa: os 

produtos, mercados e segmentos em que esta atuará 

no futuro próximo, e de que forma irá competir. 

Estamos falando de: 

 

A) Missão  

B) Visão  

C) Valores 

D) Estratégia 

 

43) A Matriz BCG classifica os negócios da empresa em 

quatro grupos, em função das características do 

mercado e da sua posição competitiva nele, 

produzindo uma visão interessante da atratividade de 

cada negócio. Conforme a matriz BCG, os negócios 

com rápido crescimento e elevada participação de 

mercado são chamados de: 

 

A) Estrelas 

B) Vacas leiteiras 

C) Crianças-problema 

D) Cães 

44) Processo administrativo que proporciona sustentação 

metodológica para se estabelecer a melhor direção a 

ser seguida pela empresa, visando ao otimizado grau 

de interação com os fatores externos–não 

controláveis–e atuando de forma inovadora e 

diferenciada é chamado de: 

 

A) Planejamento Estratégico 

B) Planejamento Tático 

C) Planejamento Operacional 

D) Planejamento de Negócios 

 

45) Realização quantificável e com prazo estabelecido 

para sua consolidação que exige esforço extra e 

representa modificação de uma situação é chamado 

de: 

 

A) Objetivo Empresarial 

B) Desafio 

C) Gestão à Vista 

D) Balanced Scorecard  

 

46) A ação coordenada entre vários elementos que 

compõem um sistema, de modo que a soma das 

partes se torne maior do que o efeito obtido, 

isoladamente, através de cada elemento é chamada 

de: 

 

A) Sinergia 

B) Postura Estratégica 

C) Vantagem Competitiva 

D) Análise SOWT 

 

47) O total de ganhos ou de perdas de um proprietário ou 

aplicador sobre investimentos anteriormente 

realizados é chamado de: 

 

A) Retorno 

B) Risco 

C) Incerteza 

D) Possibilidade 

 

48) Risco relacionado às decisões da empresa e eventos 

em sua área de negócios que podem causar 

variabilidade nos retornos esperados é chamado de: 

 

A) Risco econômico 

B) Risco financeiro 

C) Risco país 

D) Risco do Empreendimento 
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49) O Capital Asset Pricing Model – CAPM é um modelo 

que descreve a relação entre o risco e o retorno 

esperado em investimentos. Um investidor deseja 

calcular o retorno exigido de um investimento, 

utilizando o modelo do CAPM, para que aplique seu 

dinheiro. Sabendo que a taxa livre de risco é 10% e 

que o retorno de mercado está em 20% e com um 

coeficiente beta de 1,0. Desta forma, podemos 

afirmar que o retorno esperado pelo investidor 

utilizando o CAPM é:  

 

A) 15% 

B) 18% 

C) 20% 

D) 21% 

 

50) Sua existência está condicionada às flutuações na 

demanda, de acordo com um padrão relativamente 

constante de período para período, apresentando 

picos e vales de demanda sempre nos mesmos 

períodos, é chamado de: 

 

A) Sazonalidade 

B) Aleatoriedade 

C) Tendência  

D) Ciclicidade 

 

51) Sobre a teoria ERG, julgue os itens a seguir. 

 

(    ) O grupo da existência se refere aos nossos requisitos 

materiais básicos. Ele inclui aqueles itens que 

Maslow chamou de necessidades fisiológicas e de 

segurança.  

(    ) O segundo grupo se refere às  nossas necessidades 

de relacionamento, ou seja, o desejo de manter 

importantes relações interpessoais. Este desejo de 

status e sociabilidade precisa da interação com 

outras pessoas.  

(    ) As necessidades de crescimento correspondem a um 

desejo intrínseco de desenvolvimento pessoal. Isto 

inclui os componentes intrínsecos da categoria 

estima de Maslow, bem como as características da 

necessidade de auto-realização. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

A) F, F, F 

B) F, V, V 

C) V, V, V 

D) V, V, F 

52) Campo de estudo que investiga o impacto que 

indivíduos, grupos e a estrutura têm sobre o 

comportamento dentro das organizações com o 

propósito de utilizar este conhecimento para melhorar 

a eficácia organizacional é chamado de: 

 

A) Liderança 

B) Comportamento organizacional 

C) Motivação 

D) Ergonomia 

 

53) Sobre a teoria das necessidades de McClleland, 

assinale a alternativa INCORRETA.  

 

A) As necessidades de realização estão relacionadas à 

busca da excelência, de se realizar em relação a 

determinados padrões, de lutar pelo sucesso. 

B) A necessidade de fazer com que os outros se 

comportem de modo que não fariam naturalmente é 

chamada de necessidade de poder. 

C) O desejo de relacionamentos próximos e amigáveis é 

chamado de necessidade de associação. 

D) A necessidade de existência se refere aos nossos 

requisitos materiais básicos de relacionar com o 

próximo. 

 

54) As equipes que usam a tecnologia da informática 

para reunir seus membros, fisicamente dispersos, e 

permitir que eles atinjam um objetivo comum são 

chamadas de: 

 

A) Equipes de solução de problemas 

B) Equipes de trabalho autogerenciadas 

C) Equipes multifuncionais 

D) Equipes virtuais 

 

55) Uma categoria básica para a criação de equipes 

eficazes é o processo. Assinale a alternativa que 

representa um fator da categoria processo. 

 

A) Recursos adequados 

B) Habilidades dos membros 

C) Autonomia  

D) Metas específicas  
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56) Sobre as compras, conforme a lei de licitações, 

assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) As compras devem atender ao princípio da 

padronização, que imponha compatibilidade de 

especificações técnicas e de desempenho, 

observadas, quando for o caso, as condições de 

manutenção, assistência técnica e garantia 

oferecidas. 

B) As compras não precisam ser processadas através 

de sistema de registro de preços. 

C) As compras devem se submeter às condições de 

aquisição e pagamento semelhantes às do setor 

privado. 

D) As compras devem ser subdivididas em tantas 

parcelas quantas necessárias para aproveitar as 

peculiaridades do mercado, visando economicidade. 

 

57) A modalidade de licitação entre interessados do ramo 

pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, 

escolhidos e convidados em número mínimo de 3 

(três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em 

local apropriado, cópia do instrumento convocatório e 

o estenderá aos demais cadastrados na 

correspondente especialidade que manifestarem seu 

interesse com antecedência de até 24 (vinte e 

quatro) horas da apresentação das propostas é 

chamada de: 

 

A) Tomada de preços 

B) Convite 

C) Concurso 

D) Leilão 

 

58) No pregão, se outro prazo não estiver fixado no 

edital, o prazo de validade das propostas será de: 

 

A) 30 dias. 

B) 45 dias. 

C) 60 dias. 

D) 90 dias. 

 

59) Conforme a lei 4320/64, julgue os itens a seguir 

sobre o controle da execução orçamentária. 

 

(___) Compreenderá a legalidade dos atos de que 

resultem a arrecadação da receita ou a realização da 

despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e 

obrigações. 

(___) Compreenderá a fidelidade funcional dos agentes da 

administração, responsáveis por bens e valores 

públicos. 

(___) Compreenderá o cumprimento do programa de 

trabalho expresso em termos monetários e em 

termos de realização de obras e prestação de 

serviços. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

A) F, F, F 

B) F, V, V 

C) V, V, V 

D) V, F, F 

 

60) Sobre o controle externo, conforme a lei 4320/64, 

assinale a alternativa correta. 

 

A) A verificação da legalidade dos atos de execução 

orçamentária será prévia, concomitante e 

subsequente. 

B) Além da prestação ou tomada de contas anual, 

quando instituída em lei, ou por fim de gestão, 

poderá haver, a qualquer tempo, levantamento, 

prestação ou tomada de contas de todos os 

responsáveis por bens ou valores públicos. 

C) O controle far-se-á, quando for o caso, em termos de 

unidades de medida, previamente estabelecidos para 

cada atividade. 

D) As contas do Poder Executivo serão submetidas ao 

Poder Legislativo, com Parecer prévio do Tribunal de 

Contas ou órgão equivalente. 

 
 

 


