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BOLETIM DE PROVA 
 

LEIA COM MUITA ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES SEGUINTES. 
 

1 Este BOLETIM DE QUESTÕES contém 24 questões objetivas de Conhecimentos Específicos. Cada questão 
objetiva apresenta cinco alternativas, identificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E), das quais apenas uma é 
correta. 

 

2 Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA. 
 

3 É necessário conferir se a prova está completa e sem falhas, bem como se o seu nome e o  seu número 
de inscrição conferem com os dados contidos no CARTÃO-RESPOSTA. Caso exista algum problema, 
comunique-o imediatamente ao fiscal de sala. 

 

4 Após a conferência, assine no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA. 
 

5 A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita com caneta esferográfica de corpo transparente e tinta 
preta ou azul. 

 

6 Do CARTÃO-RESPOSTA, não serão computadas as questões cujas alternativas estiverem sem marcação, com 
mais de uma alternativa marcada, ou com o uso de corretivo. 

 

7 O CARTÃO-RESPOSTA não pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou danificado de qualquer modo. 
Não é permitida a utilização de qualquer espécie de corretivo. O CARTÃO-RESPOSTA somente será substituído 
se nele for constatado falha de impressão e/ou se os dados apresentados no CARTÃO não corresponderem ao seu. 

 

8 O CARTÃO-RESPOSTA será o único documento considerado para a correção. O BOLETIM DE QUESTÕES não 
valerá, sob hipótese alguma, para efeito da correção. 

 

9 O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização da prova por, no mínimo, 2 (duas) horas 
após o início da prova. 

 

10 Quando terminar a prova, devolva ao fiscal de sala todo o material relacionado no item 2 acima e assine a 
LISTA DE PRESENÇA. A assinatura do seu nome deve corresponder àquela que consta no seu documento de 
identificação. 

 

11 Somente será permitido ao candidato levar o seu BOLETIM DE QUESTÕES, ao deixar em definitivo a sala de 
provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos que antecedem o término da prova. 

 

12 O tempo disponível para a prova é de duas horas e meia, com início às 14:00h e término às 16:30h, observado 
o horário de Belém-PA. 

 

13 Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações 
assinaladas no BOLETIM DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação. 

 

Boa Prova! 



 
 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO 
EDITAL Nº 140, DE 15 DE MAIO DE 2019 

 
 

2 

 

MARQUE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA NAS QUESTÕES DE 1 A 24. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

1 Para serem bem conduzidas e conseguirem alcançar seus objetivos, as organizações precisam ser 
adequadamente administradas. Para tanto, é necessário compreender que a administração ocorre por meio 
de um processo, chamado processo administrativo, que é composto pelas seguintes funções: 

 

(A) Previsão, orientação, coordenação, comando e controle. 
(B) Planejamento, motivação, organização e controle. 
(C) Planejamento, organização, direção e controle. 
(D) Plano, visão, missão, liderança e objetivos. 
(E) Objetivos, metas, decisão, comunicação e controle. 
 

2 Considera-se que o papel do administrador é bastante variado, pois ele opera em ambientes que se alteram 
e se modificam constantemente, exigindo-lhe um conjunto de competências que envolvem as habilidades 
necessárias para lidar com as mais variadas situações. Dentre as habilidades gerenciais, há as chamadas 
habilidades técnicas que exigem 

 

(A) aptidão mental para analisar e diagnosticar situações complexas, de modo a perceber como as coisas se 
relacionam. 

(B) capacidade para trabalhar com pessoas, individualmente e em equipe, e de entender e motivar pessoas. 
(C) emprego de meios e recursos para ampliar sua posição institucional, construir uma base de poder e fazer 

contatos corretos. 
(D) capacidade de lidar com ideias e conceitos abstratos, fazer abstrações e desenvolver filosofias, valores e 

princípios de ação. 
(E) aplicação de conhecimentos, métodos, técnicas e equipamentos específicos à realização de determinadas 

tarefas. 
 

3 Considerando-se que o ambiente em que as organizações operam é extremamente mutável e dinâmico, 
conclui-se que elas também precisam adaptar-se permanentemente, de modo a implementar e liderar um 
processo de mudança organizacional. Neste sentido, é correto afirmar que tal mudança 

 

(A) se torna um imperativo para que a organização possa evoluir e ser bem sucedida. 
(B) geralmente acontece de modo quase imperceptível, sem maiores atritos ou sobressaltos. 
(C) não precisa envolver muitas pessoas em diferentes posições para não gerar resistência. 
(D) se constitui como uma das características do meio ambiente, juntamente com a complexidade e a 

previsibilidade. 
(E) é o que descaracteriza o ambiente como um campo dinâmico de forças que imobiliza as organizações. 
 

4 Estudos acadêmicos e científicos têm revelado que a área das habilidades interpessoais é a que tem 
apresentado maior deficiência em relação ao desempenho dos profissionais que optam por ocupar cargos 
gerenciais, sendo uma delas a habilidade de comunicação. A esse respeito, é correto afirmar que a 
comunicação eficaz 

 

(A) ocorre exclusivamente pela fala, expressão de ideias e informações com o emprego de um alfabeto ou língua 
comum. 

(B) prescinde dos gestos, das expressões faciais e corporais, bem como das mensagens e símbolos não verbais. 
(C) nas organizações abrange unicamente as interações verbais e escritas consideradas do ponto de vista formal, 

excluindo-se destas todo tipo de informalidade. 
(D) é crucial ao sucesso de um gerente, pois envolve a transferência de significado de uma pessoa para outra. 
(E) acontece independentemente da ocorrência de transmissão de ideias, informações, conhecimentos, emoções 

e sentimentos entre as pessoas.  
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5 Outra habilidade interpessoal importante para o bom desempenho de funções gerenciais é a administração 
de conflitos. Calcula-se que parte significativa do tempo dos gerentes é consumida com essa atividade, 
buscando equilibrar as forças positivas e negativas dos conflitos, de onde se deduz que 

 

(A) todos os conflitos são negativos e devem ser considerados disfunções, cabendo aos gerentes a tarefa de 
eliminá-los. 

(B) o conflito pode ter um lado positivo ao manter grupos de trabalho autocríticos, criativos e viáveis. 
(C) pouco conflito cria rupturas e estagnações, enquanto que muito conflito gera apatia, indiferença e estagnação. 
(D) um bom gerente é aquele que consegue eliminar eficazmente todos os tipos de conflitos surgidos sob sua 

gerência. 
(E) os gerentes podem utilizar a acomodação e a imposição como as únicas opções de resolução de conflitos. 
 

6 A negociação é considerada como uma habilidade essencial a integrar o perfil do gerente eficiente e eficaz. 
Entende-se negociação como um processo em que duas partes decidem buscar solução satisfatória para 
seus conflitos. É viável, nesse processo, 

 

(A) começar as negociações obtendo o máximo de informações que conseguir sobre os interesses e metas de 
seu oponente. 

(B) de início, apresentar uma proposta negativa e, em seguida, cobrar concessões e vantagens de seu oponente. 
(C) associar e vincular claramente as pessoas ao(s) problema(s) em questão, de modo a personalizar as 

diferenças e as responsabilidades do oponente. 
(D) considerar que não existem soluções em que ambas as partes podem ganhar e assim beneficiar ambos os 

lados. 
(E) não permitir que subordinados, os seus e os do oponente, participem do processo de negociação. 
 

7 Exercer a profissão de administrador é o principal objetivo para os que conseguiram concluir o curso de 
bacharelado em administração. A isso soma-se o desejo de vir a trabalhar no serviço público. O êxito nessa 
disputa implica assumir o compromisso ético e moral com o indivíduo, o cliente, o empregador e a sociedade, 
com vistas à sustentabilidade das organizações. Nesse contexto, o Código de Ética do Administrador 
estabelece como deveres, dentre outros, 

 

(A) defender os direitos e os interesses de grupos e pessoas em função de amizade e simpatia. 
(B) guardar sigilo sobre o que saiba em razão do exercício profissional ilícito de seu ofício. 
(C) exercer a profissão com zelo e honestidade. 
(D) manter dependência técnica na orientação de serviços, mesmo que para isso tenha que abdicar de suas 

prerrogativas como profissional ou empregado. 
(E) esclarecer ao cliente que a sua função na organização é por necessidade, haja vista a função exclusivamente 

econômica da mesma. 
 

8 Em 1º de fevereiro de 2007 entrou em vigor o Decreto nº 6.029, que institui o Sistema de Gestão da Ética do 
Poder Executivo Federal, e dá outras providências. Nele se verifica que compete às instâncias superiores dos 
órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, abrangendo a administração direta e indireta, 

 

(A) atender, na medida de suas possibilidades, às solicitações da Comissão de Ética Pública. 
(B) permitir que os recursos humanos possam cumprir suas atribuições para com a Comissão de Ética Pública. 
(C) contribuir com os recursos e trabalhos das Comissões de Ética. 
(D) observar e fazer observar as normas de ética e disciplina. 
(E) dirimir dúvidas a respeito da interpretação de suas normas e dos casos omissos.  
 

9 Com o objetivo de simplificar o atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos, o governo federal 
editou o Decreto nº 9.094, datado de 17 de julho de 2017. Por ele, os órgãos e as entidades do Poder 
Executivo Federal deverão observar, dentre outras, as seguintes diretrizes, nas relações entre si e os usuários 
dos serviços públicos: 

 

(A) Utilização de linguagem culta e oficial, com destaque para ofícios, siglas e jargões. 
(B) Radicalização dos métodos e procedimentos de avaliação e controle. 
(C) Atendimento integral e sistemático na solicitação de atestados e certificações. 
(D) Preterição de boa-fé. 
(E) Compartilhamento de informações, nos termos da lei. 
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10 O acesso a informações no âmbito do serviço público brasileiro está previsto nos Arts. 5º, 37º e 216º da 
Constituição Federal em vigor. Neste sentido, a Lei nº 12.527/2011 foi editada e nela estão discriminados os 
procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios com o objetivo de 
garantir o acesso acima referido. No que tange às informações pessoais, a Lei estabelece que o tratamento 
dessas informações deve 

 

(A) considerar a condição de acesso irrestrito, indiscriminadamente e sem classificação de sigilo. 
(B) ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. 
(C) tomar como referência o prazo máximo de 100 (cem) dias a contar da data de sua efetiva divulgação. 
(D) ocorrer sem previsão legal e até mesmo sem o consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem. 
(E) isentar o funcionário público de ser responsabilizado pelo acesso, divulgação e uso indevido delas. 
 

11 Em que pese os avanços tecnológicos e as novas estratégias empresariais, é imprescindível haver alguma 
garantia na qualidade e na quantidade dos materiais necessários ao longo do processo organizacional, para 
que não seja prejudicado o atendimento com interrupções ou paralisações. Do ponto de vista gerencial, é 
correto afirmar que o estoque 

 

(A) constitui o sortimento de materiais que a empresa possui e utiliza na elaboração de produtos e/ou prestação 
de serviços.  

(B) é definido como a desincompatibilização de matéria-prima, materiais em processamento, semiacabados e 
acabados. 

(C) deve ser mantido permanentemente em níveis elevados, de modo que a empresa tenha condições de operar 
com regularidade.  

(D) não interfere e não produz qualquer efeito em relação ao investimento financeiro decorrente da sua aquisição 
e manutenção. 

(E) representa um excelente meio de desinvestimento de recursos ao contribuir para a redução dos ativos totais 
da empresa. 

 

12 A administração dos recursos materiais da empresa é uma das funções cruciais ao processo de gestão. Para 
ajudar, utiliza-se o expediente da classificação de materiais. A mais comum é a seguinte: 

 

(A) Materiais em processamento ou em vias de processamento, materiais acabados, componentes, e produtos 
acabados. 

(B) Matérias-primas, materiais semiacabados, materiais e componentes acabados, e produtos acabados. 
(C) Matérias-primas, materiais em processamento, materiais semiacabados, materiais acabados ou 

componentes, e produtos acabados. 
(D) Matérias-primas, insumos, materiais semiacabados ou em processamento, componentes, e materiais 

finalizados. 
(E) Materiais em processamento, insumos em vias de processamento, materiais semiacabados ou componentes, 

e materiais acabados. 
 

13 Ao regulamentar o art. 3º da Lei nº 8.666, o Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012 (que teve seu texto 
alterado pelo Decreto nº 9.178, de 23 de outubro de 2017), estabelece que, na aquisição de bens e na 
contratação de serviços e obras, a administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as 
empresas estatais dependentes adotarão critérios e práticas sustentáveis nos instrumentos convocatórios, 
dentre os quais destacam-se 

 

(A) preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem internacional. 
(B) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água. 
(C) maior ineficiência na utilização de recursos naturais como água e energia. 
(D) maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra não local. 
(E) menor vida útil e maior custo de manutenção do bem e da obra. 
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14 Instituída pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a modalidade de licitação denominada pregão, para 
aquisição de bens e serviços comuns no serviço público, previa, no § 1º do Art. 2º da citada lei, a possibilidade 
de sua realização por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação, conforme regulamentação 
específica que consta do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, que estabelece que, para habilitação dos 
licitantes, será exigida, exclusivamente, a documentação relativa à 

 

(A) qualificação sociotécnica. 
(B) quantificação econômico-financeira. 
(C) regularização fiscal da Fazenda Nacional e do sistema de seguridade nacional. 
(D) habilitação jurídica. 
(E) regularidade do fiscal perante apenas as Fazendas Estaduais e Municipais. 
 

15 O orçamento público pode ser visto como um ponto de encontro de diferentes tipos de interesses da 
sociedade. Ele é um instrumento de natureza gerencial. Os procedimentos para sua elaboração devem 
obedecer a um conjunto de princípios. Quanto a esses princípios, analise os itens seguintes. 

 

I Unidade, universidade e orçamento bruto. 
II Anualidade, nãoafetação das despesas e discriminação. 
III Exclusividade, equilíbrio e clareza. 
IV Publicidade, exatidão e programação. 

 

Considerando as informações contidas nos quatro itens acima descritos, assinale a única alternativa correta 
dentre as seguintes: 

 

(A) apenas os itens I, II e III estão corretos. 
(B) apenas os itens II, III e IV estão corretos. 
(C) apenas os itens III e IV estão corretos. 
(D) apenas os itens I e II estão corretos. 
(E) apenas os itens II e III estão corretos. 
 

16 O processo orçamentário brasileiro envolve a elaboração, aprovação e execução de determinados 
componentes, de acordo com a legislação vigente. Quanto a esses componentes, analise os itens seguintes. 

 

I Plano plurianual. 
II Lei de diretrizes orçamentárias. 
III Lei orçamentária anual. 
IV Lei de responsabilidade fiscal. 

 

Considerando as informações contidas nos quatro itens acima descritos, assinale a única alternativa correta 
dentre as seguintes: 

 

(A) apenas os itens I, II e III estão corretos. 
(B) apenas os itens I, II e IV estão corretos. 
(C) apenas os itens I, III e IV estão corretos. 
(D) apenas os itens II, III e IV estão corretos. 
(E) apenas os itens III e IV estão corretos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO 
EDITAL Nº 140, DE 15 DE MAIO DE 2019 

 
 

6 

 

17 São muitos os desafios que a área de gestão de pessoas enfrenta para determinar o caminho que a empresa 
deverá seguir na busca de seus objetivos. Por qualquer medida, as pessoas são os elementos mais 
importantes nesse processo. Neste sentido, a gestão por competências tem sido adotada como estratégia 
para vencer os mencionados desafios. Quanto à gestão por competências, analise as afirmativas seguintes. 

 

I Incentiva o envolvimento genuíno dos diretores, gerentes de linha e supervisores operacionais. 
II Foca no capital humano da empresa, viabilizando maior participação e decisões compartilhadas. 
III Reconhece e valoriza as competências individuais e grupais como fruto da capacidade de ação e de 

comportamentos e atitudes. 
IV É reconhecida como uma ferramenta de gestão que se caracteriza por ser uma novidade cuja eficácia 

ainda precisa ser comprovada. 
 

Considerando as informações contidas nos quatro itens acima descritos, assinale a única alternativa correta 
dentre as seguintes: 

 

(A) apenas os itens I, II e III estão corretos. 
(B) apenas os itens I, II e IV estão corretos. 
(C) apenas os itens II, III e IV estão corretos. 
(D) apenas os itens I, III e IV estão corretos. 
(E) I, II, III e IV estão corretos. 
 

18 A política e as diretrizes para o desenvolvimento de pessoal da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional foram instituídas pelo Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2003. No Art. 2º estão 
especificadas as diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal. Quanto a essas diretrizes, 
analise os itens seguintes. 

 

I Avaliar permanentemente os resultados das ações de capacitação. 
II Promover entre os servidores divulgação específica e restrita das oportunidades de capacitação. 
III Assegurar o acesso dos servidores a eventos de capacitação interna ou externamente ao seu local de 

trabalho. 
IV Oferecer oportunidades de requalificação aos servidores redistribuídos. 

 

Considerando as informações contidas nos quatro itens acima descritos, assinale a única alternativa correta 
dentre as seguintes: 

 

(A) apenas os itens I, II e III estão corretos. 
(B) apenas os itens I, II e IV estão corretos. 
(C) apenas os itens II, III e IV estão corretos. 
(D) apenas os itens I, III e IV estão corretos. 
(E) I, II, III e IV estão corretos. 
 

19 Robert S. Kaplan e David Norton criaram o Balanced Scorecard, com o objetivo de ressaltar a importância 
dos sistemas de controle ou de medição do desempenho das empresas. Para tanto, elaboraram painéis de 
controle ou cartões para registro dos resultados, de modo a permitir buscar-se o equilíbrio entre os indicadores 
de desempenho selecionados organizados em torno de determinadas dimensões ou perspectivas. Em relação 
a essas dimensões, analise os itens seguintes. 

 

I Financeira. 
II Dos clientes externos. 
III Dos processos internos. 
IV De aprendizado e crescimento. 

 

Considerando as informações contidas nos quatro itens acima descritos, assinale a única alternativa correta 
dentre as seguintes: 

 

(A) apenas os itens I, II e III estão corretos. 
(B) apenas os itens I, II e IV estão corretos. 
(C) apenas os itens II, III e IV estão corretos. 
(D) apenas os itens I, III e IV estão corretos. 
(E) I, II, III e IV estão corretos. 
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20 O processo de planejamento produz três grandes resultados, traduzidos na forma de planos, que podem ser 
desmembrados em programas que, por sua vez, podem ser subdivididos em projetos. Estes caracterizam-se 
por serem exequíveis e operacionalizáveis e podem ter duas grandes fases: a de caracterização e a de 
execução. Na primeira, alguns aspectos básicos são analisados. Quanto a esses aspectos, observe os itens 
seguintes. 

 

I Realização da avaliação final dos trabalhos executados. 
II Definição dos objetivos, desafios e metas a serem alcançados. 
III Negociação e definição dos recursos necessários. 
IV Identificação da equipe de trabalho. 

 

Considerando as informações contidas nos quatro itens acima descritos, assinale a única alternativa correta 
dentre as seguintes: 

 

(A) apenas os itens I, II e III estão corretos. 
(B) apenas os itens I, II e IV estão corretos. 
(C) apenas os itens II, III e IV estão corretos. 
(D) apenas os itens I, III e IV estão corretos. 
(E) I, II, III e IV estão corretos. 
 

21 O diagnóstico estratégico caracteriza-se como a primeira fase para elaboração e implementação do 
planejamento estratégico, durante o qual é delineada a visão da empresa. Quanto à definição de visão da 
empresa, analise as afirmativas seguintes. 

 

I São os limites que os seus principais responsáveis conseguem enxergar dentro de um período de 
tempo mais longo e uma abordagem mais ampla. 

II É o que a empresa quer ser em um futuro próximo ou distante. 
III É a percepção das necessidades do mercado e os métodos pelos quais a empresa pode satisfazê-las. 
IV É a razão da existência da empresa. 

 

Considerando as informações contidas nos quatro itens acima descritos, assinale a única alternativa correta 
dentre as seguintes: 

 

(A) apenas os itens I, II e III estão corretos. 
(B) apenas os itens I, II e IV estão corretos. 
(C) apenas os itens II, III e IV estão corretos. 
(D) apenas os itens I, III e IV, estão corretos. 
(E) I, II, III e IV estão corretos 
 

22 Em termos de estrutura organizacional, a departamentalização costuma ser adotada em empresas de grande 
porte, com o objetivo de realizar operações mais eficientes e econômicas. Quanto à departamentalização, 
analise as afirmativas seguintes. 

 

I Obedece ao princípio da homogeneidade de conteúdo das funções. 
II Relaciona-se com o tamanho da empresa e a natureza de suas operações.  
III Requer a divisão do trabalho organizacional no sentido horizontal. 
IV Facilita a tarefa de supervisão das atividades e funções. 

 

Considerando as informações contidas nos quatro itens acima descritos, assinale a única alternativa correta 
dentre as seguintes: 

 

(A) apenas os itens I, II e III estão corretos. 
(B) apenas os itens I, II e IV estão corretos. 
(C) apenas os itens II, III e IV estão corretos. 
(D) apenas os itens I, III e IV estão corretos. 
(E) I, II, III e IV estão corretos. 
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23 A Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 
SINAES. Quanto às finalidades do SINAES, analise os itens seguintes. 

 

I Melhoria da qualidade da educação superior. 
II Orientação da expansão da sua oferta. 
III Aumento permanente de sua eficácia institucional. 
IV Promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de 

ensino médio. 
 

Considerando as informações contidas nos quatro itens acima descritos, assinale a única alternativa correta 
dentre as seguintes: 

 

(A) apenas os itens I, II e III estão corretos. 
(B) apenas os itens I, II e IV estão corretos. 
(C) apenas os itens II, III e IV estão corretos. 
(D) apenas os itens I, III e IV estão corretos. 
(E) I, II, III e IV estão corretos. 
 

24 De acordo com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, em seu artigo 4º, a 
avaliação dos cursos de graduação tem por objetivo identificar as condições de ensino oferecidas aos 
estudantes, em especial as relativas a aspectos específicos. Quanto a esses aspectos, analise os itens 
seguintes. 

 

I Perfil do corpo docente. 
II Desempenho dos serviços de apoio. 
III Instalações físicas. 
IV Organização didático-pedagógica. 

 

Considerando as informações contidas nos quatro itens acima descritos, assinale a única alternativa correta 
dentre as seguintes: 

 

(A) apenas os itens I, II e III estão corretos. 
(B) apenas os itens I, II e IV estão corretos. 
(C) apenas os itens II, III e IV estão corretos. 
(D) apenas os itens I, III e IV estão corretos. 
(E) I, II, III e IV estão corretos. 
 
 
 


