
Cargo: AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO – Nível C 
 
QUESTÃO 21 
 
A Questão refere-se ao Decreto nº6932/2009, Art.11, parágrafo segundo. 
No conteúdo do inciso I está – o serviço oferecido .É o que está no Decreto. 
A opção serviço prestado portanto não é verdadeira. 
A sequência correta é mantida como a de letra D. 
 
 
 
QUESTÃO 29 
Quando se diz que um dos sistemas faz parte da estrutura organizacional está sendo enfatizada o sistema 
formal. 
A questão correta continua a de letra D. 
 
 
 
QUESTÃO 36 
 A perspectiva de mudança é embasada no planejamento estratégico e no desenvolvimento organizacional, 
que são princípios básicos, pois as instituições têm de pensar sua evolução de situação atual para uma 
proposta, concebendo o ambiente, as pessoas, a tecnologia, os objetivos, como estratégicos .Esses 
princípios estão nas raízes da evolução dos ambientes organizacionais. 
A resposta correta permanece a de letra C. 
 
 
 
QUESTÃO 45 
Os princípios estão contidos na Lei nº 4320/64 Título I, Capítulo I, Art.2º: 
Unidade, universalidade e anualidade. 
A resposta correta permanece a de letra C. 
 
 
 
QUESTÃO 47 
A questão refere-se ao orçamento público que é feito para definir um programa de trabalho. Nesse caso, as 
receitas e despesas são analisadas anualmente. 
A resposta correta permanece a de letra E. 
 
 
 
QUESTÃO 48 
Na lei nº4320/64, Título VIII, Capítulo I, Art.75, inciso III, estabelece o cumprimento do programa de trabalho 
expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços. 
A resposta correta permanece a de letra D. 
 
 
 
QUESTÃO 49 
O conteúdo da questão refere-se a projetos e a participação do servidor em várias ações efetivas, citadas 
no comando da Questão. 
O início do texto do comando da questão afirma que os objetivos dos projetos são chamados de produtos. 
Ora se são chamados produtos é porque são relacionados a bens e serviços. Não poderia ser processos, 
nem rotinas, nem insumos. 
A Questão não foi mal formulada. O candidato interpretou de maneira equivocada. 
A resposta correta permanece a de letra B. 
 
 
 
 
 
 
 



QUESTÃO 50 
O comando da questão logo no início diz que Administrar um projeto é mesmo que administrar o ciclo de 
vida do projeto. O ciclo de vida inicia, como todo ciclo de vida, na CONCEPÇÃO. Após, o que se planeja, se 
executa e se parte para a conclusão. 
A resposta correta permanece a de letra E. 
 
 
 
 


