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Prezado (a) candidato (a)
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:
Nº de Inscrição

Nome

QUESTÃO 02

LÍNGUA PORTUGUESA

O recurso que corresponde à estratégia de construção do
texto é, principalmente(o) (a)
a)
b)
c)
d)

emprego de coloquialismo e clichês.
uso de citações.
apresentação de argumentos.
análise de dados da realidade.

QUESTÃO 03
A respeito do gênero do texto, pode-se afirmar que se trata de um texto
a) descritivo, cujo objetivo e (acentuar o e) o de pormenorizar detalhes.
b) dissertativo, pois assemelha-se ao artigo de opinião,
acrescentando valores acerca do assunto discutido.
c) predominantemente narrativo, pois narra fatos ocorridos em um contexto temporal.
d) dissertativo/ descritivo, uma vez que apresenta tese e
há detalhamento nas ideias apresentadas.

Numa feira de agropecuária, um fazendeiro do Mato
Grosso do Sul encontrou-se com um Fazendeiro do estado do Tocantins.
O Fazendeiro do Mato Grosso do Sul perguntou:
- Cumpadre! Se o senhor não se importa deu perguntar, Qual é o tamanho da sua fazenda?
O Fazendeiro do Tocantins respondeu:
- Oia, cumpadre! Acho que deve di dar uns quatrocentos hectare é piquinina! E a sua?
Como o fazendeiro do Mato Grosso do Sul era do tipo
meio arrogante e cheio de mania de grandeza ele foi logo
esnobando o outro fazendeiro dizendo:
- Cumpadre! O senhor sabe que eu nunca me interessei de contá eu só sei que eu saio de manhã bem cedinho
e quando é meio dia eu ainda nem cheguei na metade da
propriedade.
- Eu sei cumpadre!... Eu sei! No começo eu também
andava de carroça... Squenta não!... Guenta firme cumpadre! Tenho certeza que tudo vai melhorar!

QUESTÃO 04
Com relação ao texto, analise como VERDADEIRA (V) ou
FALSA (F) cada uma destas assertivas.
(
(
(

Edilson Rodrigues Silva
http://recantodacronica.blogspot.com

(

QUESTÃO 01
Com base no texto lido, é possível afirmar que EXCETO:
a)
b)
c)
d)

) A variedade linguística pode ser identificada como
geográfica.
) O uso da linguagem rural entre os personagens somente pode ser entendida entre eles.
) A coloquialidade do fazendeiro do Tocantins diferencia o uso de linguagem do fazendeiro do Mato
Grosso do Sul.
) A escrita do texto demonstra reprodução da linguagem oral.

Marque a opção CORRETA, na ordem de cima para baixo:

a falta do título não dificultou a proposta do tema.
a proposta textual foi embasada em fatos do cotidiano.
os personagens são de uma área rural.
não ao houve contextualização para o desenvolvimento das ideias.

a)
b)
c)
d)
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(V) (F) (F) (F).
(V) (F) ( F) (V).
(V) (V) (V) (F).
( F) (F) (F) (V).
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QUESTÃO 05

QUESTÃO 09

O objetivo do autor do texto foi o de

Na frase: “No começo eu também andava de carroça...
Squenta não!... Guenta firme cumpadre! Tenho certeza
que tudo vai melhorar! Cumpadre!” O termo “também”
atribui a idéia de

a) apresentar dois personagens de estados brasileiros
diferentes.
b) demonstrar as dificuldades da língua portuguesa em
variadas circunstâncias.
c) discutir sobre os veículos de transporte e as diferenças entre eles.
d) apontar que, por meio da humildade, pode-se vencer
a arrogância do poder.

a)
b)
c)
d)

condição.
explicação.
conclusão.
adição.

QUESTÃO 10

QUESTÃO 06
Constitui a principal estratégia de persuasão no texto:

Marque a CORRETA forma de linguagem, segundo a norma padrão:

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Preconceito.
Ironia.
Fugacidade.
Humor.

QUESTÃO 07

“Tenho certeza para que tudo vai melhorar!”.
“Tenho certeza com que tudo vai melhorar!”.
“Tenho certeza de que tudo vai melhorar!”.
“Tenho certeza em que tudo vai melhorar!”.

QUESTÃO 11

Leia e analise os fragmentos:

O provérbio que melhor traduz as idéias do texto é:

“- O senhor sabe que eu nunca me interessei de contá
eu só sei que eu saio de manhã bem cedinho e quando
é meio dia eu ainda nem cheguei na metade da propriedade.
- Eu sei cumpadre!... Eu sei! No começo eu também andava de carroça... Squenta não!... Guenta firme cumpadre!
Tenho certeza que tudo vai melhorar!
Cumpadre!”

a)
b)
c)
d)

QUESTÃO 12
Baseando-se na pontuação do texto, leia e analise as assertivas abaixo:

Pode-se inferir que o termo carroca, no contexto, imprime
uma leitura de caráter
a)
b)
c)
d)

I.

Os sinais de reticencias em: “Eu sei cumpadre!... Eu
sei!” indicam que a ideia anterior foi interrompida, para
se completer, posteriormente.
II. O uso dos dois pontos em: “O Fazendeiro do Mato
Grosso do Sul perguntou:” representam que um dialogo se inicia.
III. O travessao na frase: “- Cumpadre! Se o senhor não
se importa deu perguntar, Qual é o tamanho da sua fazenda?” justifica-se pela marca da fala de um emissor.

ambíguo.
objetivo.
implícito.
superficial.

QUESTÃO 08
A frase: “Tenho certeza que tudo vai melhorar! Cumpadre!” pode ser considerada uma confirmação, para que o
discurso do fazendeiro do Tocantins se finalizasse como
a)
b)
c)
d)

“Quem tem boca vai a Roma”.
“Os humildes serão exaltados”.
“Mais vale uma pássaro na mão que dois voando”.
“Olho por olho; dente por dente”.

Marque a resposta CORRETA:

ideológico.
efêmero.
grosseiro.
descontextualizado.

a)
b)
c)
d)
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As assertivas I, II e III são verdadeiras.
Apenas a assertiva II é falsa.
Apenas a assertiva III é verdadeira.
As assertivas I, II e III são falsas.
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QUESTÃO 13
Leia e analise o fragmento abaixo:
“Numa feira de agropecuária, um fazendeiro do Mato Grosso do Sul encontrou-se com um Fazendeiro do estado do Tocantins.
O Fazendeiro do Mato Grosso do Sul perguntou:
- Cumpadre! Se o senhor não se importa deu perguntar, Qual é o tamanho da sua fazenda?
O Fazendeiro do Tocantins respondeu:”
Os verbos: “encontrou”; “perguntou”; “respondeu” demonstram um tempo
a)
b)
c)
d)

presente, em que as ações estão acontecendo.
futuro do pretérito, pois as idéias não foram finalizadas.
passado perfeito, cujas ações foram finalizadas.
hipotético, porque as idéias ainda serão apresentadas.

QUESTÃO 14
As questões 14 e 15 referem-se à charge abaixo. Leia-a, atenciosamente:

Pode-se inferir que as palavras “gato” e “cachorro” estão usadas em um sentido:
a)
b)
c)
d)

pleonástico.
metafórico.
metonímico.
hiperbólico.

QUESTÃO 15
O contexto temático da charge refere-se
a)
b)
c)
d)

ao início da vida.
ao término de um namoro.
as brigas entre casais.
ao relacionamento entre casais.
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QUESTÃO 18

Conhecimentos Específicos

Assinale a alternativa INCORRETA:

Habilidade
Técnica

(

) é a capacidade e aptidão de
trabalhar com pessoas para
obter resultados eficazes por
meio delas.

a) As organizações têm sido estruturadas de acordo com
as funções exercidas pelos seus respectivos órgãos e
do relacionamento hierárquico e funcional entre eles.
E não de acordo com sua estratégia adotadas, o que
seria mais correto.
b) Não existe um modelo ideal de estrutura organizacional; o importante é que ela funcione de maneira eficaz, atingindo os objetivos e cumprindo a missão da
organização.
c) A estruturação dos serviços de uma organização implica em adotar os mesmos critérios de agrupamento
de funções para todas as unidades.
d) A organização mais recomendável para cada organização vai depender de sua realidade (interior e exterior).

II. Habilidade
Humana

(

) é a maneira pela qual se compreende e domina determinado tipo de atividade.

QUESTÃO 19

III. Habilidade
Conceitual

(

QUESTÃO 16
Para adquirir um bom desempenho profissional, o administrador necessita ter três tipos de habilidades, que segundo o criador dessa tipologia, Katz (1955 apud CHIAVENATO, 2003), são de natureza: técnica, humana e
conceitual.
Numere a segunda coluna de acordo com a primeira.
I.

) é a habilidade que requer
maior conhecimento, pois exige visualização do conjunto organizacional com suas partes
integradas.

O estudo do comportamento organizacional é uma ciência
aplicada que se apóia na contribuição de diversas outras
disciplinas comportamentais. Assinale a disciplina que
distoa deste princípio:
a)
b)
c)
d)

Assinale a alternativa CORRETA, na ordem de cima para
baixo:
a)
b)
c)
d)

I, II, III.
II, I, III.
II, III, II.
III, II, I.

QUESTÃO 20
O valor da informação pode ser classificado nos seguintes
tipos, EXCETO:

QUESTÃO 17

a)
b)
c)
d)

São funções da Administração, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Psicologia.
Sociologia.
Astrologia.
Antropologia.

Planejar.
Organizar.
Controlar.
Financiar.

Valor de uso.
Valor de troca.
Valor de propriedade.
Valor de amplitude.

QUESTÃO 21
O programa de higiene no trabalho envolve, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
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Ambiente físico de trabalho.
Ambiente analógico.
Aplicação de princípios de ergonomia.
Saúde ocupacional.
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QUESTÃO 22

QUESTÃO 26

São os princípios que regem a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, dentre outros, EXCETO:

Na Constituição Brasileira dentro do Capítulo DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS, o Art 5º reza que:
“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:” Assinale a alternativa que NÃO faz
parte dos termos:

a) Apoio passivo da administração.
b) Manutenção de pessoal dedicado exclusivamente à
segurança.
c) Instruções de segurança para cada trabalho e a empregados novos.
d) Integração de todos os empregados no espírito de segurança.

a) Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição.
b) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
c) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento
desumano ou degradante.
d) É livre a manifestação do pensamento, não sendo vedado o anonimato.

QUESTÃO 23
Taylor propõe em seu livro “Administração de Oficinas”
a racionalização do trabalho. A base para esta proposta
esta firmada em:
a) Estudo dos processos de produção especificamente.
b) Estudo dos tempos e movimentos.
c) Estudos do comportamento humano nos grupos informais.
d) Estudos do comportamento do indivíduo nas empresas.

QUESTÃO 27
Assinale a alternativa CORRETA a respeito de delegação
de poderes:
a) É o processo de transmitir certas tarefas e obrigações
de uma pessoa para outra.
b) Aquele que recebe o poder delegado não tem autoridade suficiente para concluir o trabalho.
c) Aquele que delega não tem responsabilidade pelo êxito ou fracasso do trabalho.
d) O objetivo da delegação de poderes é dividir responsabilidades.

QUESTÃO 24
Assinale a alternativa CORRETA:
Segundo o MANUAL DE REDAÇÃO DA PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA:
a) Redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público
redige atos normativos e comunicações.
b) A redação oficial deve caracterizar-se pela pessoalidade.
c) Na redação oficial pode-se usar do padrão popular de
linguagem, se o texto trouxer clareza.
d) Na redação oficial não precisa de formalidade.

QUESTÃO 28
São vantagens da delegação de poderes, EXCETO:
a) Quando o chefe sai, o setor ou empresa param.
b) Há produtividade nas atividades a serem realizadas.
c) Organização do trabalho e desenvolvimento dos colaboradores.
d) Gestão do tempo e dos recursos

QUESTÃO 25
O Art. 1º da Constituição Brasileira diz: “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em
Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos”.
Assinale a alternativa que NÃO representa fundamento
constitucional:
a)
b)
c)
d)

Soberania.
Cidadania.
Dignidade da pessoa humana.
Singularismo político.
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QUESTÃO 29
Sobre QVT – Qualidade de Vida no Trabalho é correto
afirmar, EXCETO:
a) É uma conseqüência da compreensão comprometida
e abrangente das condições de vida no trabalho.
b) Inclui aspectos como bem-estar social, saúde, segurança e capacitação.
c) É uma poderosa arma de competitividade do mercado, melhorando o desempenho e a produtividade.
d) Não integra indivíduos à organização de forma harmoniosa.
QUESTÃO 30
Sobre servidores
INCORRETA:

públicos,

assinale

a

alternativa

a) Estatutários (Funcionários Públicos) possuem CARGOS.
b) Empregados Públicos (celetistas) possuem EMPREGOS.
c) Servidores Temporários possuem FUNÇÃO.
d) Servidores ocupantes de cargo em comissão possuem estabilidade.
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