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               URBS – URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A. 
              CONCURSO PÚBLICO – Edital n. 001/2014. 

 
Prova Objetiva – 10/08/2014 

 

 

1. Verifique se a prova está completa de acordo com as orientações dos fiscais. 
 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais não  
poderão interferir. 
 
3. Preenchimento do cartão-resposta Prova Objetiva: 
 

• Preencher para cada questão apenas uma resposta. 
• Preencher totalmente o espaço            correspondente, conforme o modelo:  
• Para qualquer outra forma de preenchimento, por exemplo,            , o leitor óptico anulará a questão. 
• Usar apenas caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta. Não usar caneta tipo hidrográfica ou tinteiro. 

 
4. Conferir seus dados no Cartão – Resposta da Prova Objetiva e assinar no local indicado. 
 
5. Não haverá substituição do cartão-resposta em caso de rasuras ou emendas. 
 
 

Início da prova: 9 horas. 
Término da prova: 12 horas. 
 
O Gabarito Oficial Provisório da Prova Objetiva estará disponível a partir das 12 horas do dia 11 de agosto no endereço 
eletrônico: http://www.pucpr.br/concursos  menu resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERÁ PERMITIDO LEVAR O CADERNO DE PROVA DEPOIS DE TRANSCORRIDAS 
 1h30min DE PROVA. 

 

 
 
 

     
 

CÓDIGO DE PROVA: 200 
CARGO: Agente Profissional – Função: Administrador 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o fragmento abaixo para responder às  
questões de 1 e 2. 

 

Como nascem os preconceitos 
 

Cães e seres humanos são mamíferos e, como tal, 
exigem cuidados permanentes, em especial na infân-
cia, na doença e na velhice. Manter vínculos de afeto 
é essencial à felicidade da espécie humana. A Decla-
ração da Independência dos EUA teve a sabedoria de 
incluir o direito à felicidade, considerada uma satisfa-
ção das pessoas com a própria vida. 
 
Pena que atualmente muitos estadunidenses conside-
rem a felicidade uma questão de posse, e não de 
dom. Daí a infelicidade geral da nação, traduzida no 
medo à liberdade, nas frequentes matanças, no espíri-
to bélico, na indiferença para com a preservação am-
biental e as regiões empobrecidas do mundo. 
 
É o chamado “mito do macho”, segundo o qual a natu-
reza foi feita para ser explorada; a guerra é intrínseca 
à espécie humana, como acreditava Churchill; e a li-
berdade individual está acima do bem-estar da comu-
nidade. 
Frei Betto. Disponível em: <http://envolverde.com.br/sociedade/preconceito-
sociedade/como-nascem-os-preconceitos/>. Acesso em: 14/06/2014. 

 
1. De acordo com o que se depreende do texto, analise 

as assertivas abaixo. 
 

I. Os norte-americanos se distanciaram da visão 
dos fundadores de sua República. 

II. O autor contesta a posição ideológica da cultura 
política norte-americana. 

III. O autor reafirma a visão pessimista de Churchill 
sobre a espécie humana. 

 
É CORRETO o que se afirma em: 

 
A) II e III, apenas. 
B) I e III apenas. 
C) I e II apenas.  
D) I, apenas. 
E) II, apenas. 

 

2. Nesse contexto, entende-se por “mito do macho” 
 

A) a visão do antropocentrismo. 
B) o mito da esperteza. 
C) o mito da individualidade.  
D) o mito da masculinidade. 
E) o mito da animalidade da espécie humana.  

 

3. Observe as seguintes frases de um artigo de opinião 
de Lia Luft: 

 
I. “Um juiz manda que grevistas voltem ao trabalho, 

ninguém dá bola.”  

II. “Decretam uma greve ilegal, ninguém se impres-
siona.”  

III. “Não sou do tipo severo, não sou rigorosa de-
mais...”  

 
Nas frases, as orações separadas por vírgula poderi-
am também estar ligadas por quais conectores? 

 
A) I – mas; II – portanto; III – e nem. 
B) I – entretanto; II – porque; III – e. 
C) I – mas; II – mas; III – porém. 
D) I – mas; II – porque; III – nem. 
E) I – mas; II – mas; III – e. 

 
4. Considere as seguintes frases:   
 

I. Modelo japonês de estágios ajuda empresa brasi-
leira na busca de emprego.  

II. Canais alternativos ajudam jovens na busca por 
empregos. 

III. Após as enchentes, o Corpo de Bombeiros come-
çou a procurar pelos desaparecidos.  

 
Assinale a alternativa que indica a(s) forma(s) empre-
gada(s) de acordo com a norma padrão da língua.  

 
A) II, apenas.  
B) III, apenas.  
C) I, apenas.  
D) I e III, apenas.  
E) II e III, apenas.  

 

5. Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA dos elementos coesivos que devem  
completar o texto. 

 
_____ dez anos, a frota de veículos no transporte pú-
blico cresceu no Brasil em ritmo superior ao da popu-
lação. Temos 15% a mais de ônibus _____30% a 
mais de vagões. _____ transporte público não se re-
solve_____ com quantidade. Faltou qualidade à ad-
ministração do sistema. A velocidade média dos ôni-
bus caiu para menos de 20 quilômetros por hora, nas 
maiores cidades brasileiras – em São Paulo, ela se 
aproxima de 8 quilômetros por hora. _____ dez anos, 
o custo de usar transporte público subiu _____ o cus-
to de usar carro – uma aberração, numa sociedade 
_____ deveria incentivar a primeira opção. 
 
CLEMENTE, Isabel; CORONATO, Marcos; CISCATI, Rafael. Como destravar 
nossas cidades. Época, São Paulo. nº 788, p.42-43, 1º julho 2013.  

 
A) Nesses últimos – e – Mas – apenas – Nesses 

mesmos – tanto quanto – que 
B) Nesses últimos – que – E – apenas – Nesses 

mesmos – tanto quanto – em que 
C) Nesses últimos – do que – E – apenas – Nesses 

mesmos – tanto como – a qual  
D) Nos últimos – do que – Por isso – apenas – Nes-

ses mesmos – tanto como – a qual  
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E) Nos últimos – e – Assim – apenas – Nesses 
mesmos – tanto como – onde se 

 
Leia um trecho de uma crônica e depois responda 

às questões 6, 7 e 8. 
 

Sua excelência, o leitor 

 Os livros vivem fechados, capa contra capa, es-
magados na estante, às vezes durante décadas – é 
preciso arrancá-los de lá e abri-los para ver o que têm 
dentro. [...] 
Já o jornal são folhas escancaradas ao mundo, que 
gritam para ser lidas desde a primeira página. As 
mãos do texto puxam o leitor pelo colarinho em cada 
linha, porque tudo é feito diretamente para ele. O jor-
nal do dia sabe que tem vida curta e ofegante e de-
pende desse arisco, indócil, que segura as páginas 
amassando-as, dobrando-as, às vezes indiferente, 
passando adiante, largando no chão cadernos intei-
ros, às vezes recortando com a tesoura alguma coisa 
que o agrada ou o anúncio classificado. Súbito diz em 
voz alta, ao ler uma notícia grave, “Que absurdo!”, 
como quem conversa. O jornal se retalha entre dois, 
três, quatro leitores, cada um com um caderno, já de 
olho no outro, enquanto bebem café. Nas salas de 
espera, o jornal é cruelmente dilacerado. Ao contrário 
do escritor, que se esconde, o cronista vive numa agi-
tada reunião social entre textos – todos falam em voz 
alta o mesmo tempo, disputam ávidos o olhar do lei-
tor, que logo vira a página, e silenciamos no papel. 
Renascemos amanhã.  
TEZZA, Cristovão, Revista Língua. Ano 9. nº 98,. p.35, dezembro de 2013. 

 
Releia o seguinte trecho: 

 
O jornal do dia sabe que tem vida curta e ofegante e 
depende desse arisco, indócil,... 

 
6. Assinale a alternativa que contém o termo a que se 

refere o elemento coesivo desse (10ª linha). 
  
A) Autor de jornal.  
B) Leitor de jornal. 
C) Escritor de livro. 
D) Cronista de jornal.  
E) Leitor de livro.  

 
7. Observe a seguinte frase: 

 
Súbito diz em voz alta, ao ler uma notícia grave, “Que 
absurdo!”, como quem conversa. 
 
Que sinal de pontuação poderia substituir a segunda e 
a terceira vírgulas dessa frase? 

 
A) Os parênteses.  
B) Os dois-pontos.  
C) O ponto-e-vírgula. 
D) O travessão.  
E) O parágrafo.  

8. Sobre esse trecho, a única afirmação INCORRETA é: 
 

A) A seleção vocabular atrai o leitor pelo exagero.  
B) O jornal é personificado conferindo dinamismo ao 

texto.  
C) A última frase se refere ao autor.  
D) Há uma análise comparativa entre dois tipos de 

escrita.  
E) Há no jornal um confronto de vozes. 

 
Leia o seguinte trecho de um parecer de 

economista: 
 
Conforme se verifica do conteúdo do citado documen-
to, ali se relata e se comprova conforme registros em 
Atas de Assembléia de Acionistas, registros em Ba-
lanços e Notas de Balanço, que demonstram o uso 
indevido do caixa, do capital social e dos dividendos 
dos acionistas minoritários por parte do sócio contro-
lador. 
 

9. A alternativa que contém a reescrita adequada desse 
trecho, restituindo-lhe a coerência, é: 

 

A) Conforme se verifica do conteúdo do citado do-
cumento, ali se relata e se comprova por meio dos 
registros em Atas de Assembléia de Acionistas, 
registros em Balanços e Notas de Balanço, que 
demonstram o uso indevido do caixa, do capital 
social e dos dividendos dos acionistas minoritários 
por parte do sócio controlador. 

B) Conforme se verifica no conteúdo do citado do-
cumento, ali se relata e se comprova em registros 
em Atas de Assembléia de Acionistas, registros 
em Balanços e Notas de Balanço, que demons-
tram o uso indevido do caixa, do capital social e 
dos dividendos dos acionistas minoritários por 
parte do sócio controlador. 

C) Conforme se verifica no conteúdo do citado do-
cumento, ali se relata e se comprova com regis-
tros em Atas de Assembléia de Acionistas, regis-
tros em Balanços e Notas de Balanço, que de-
monstram o uso indevido do caixa, do capital so-
cial e dos dividendos dos acionistas minoritários 
por parte do sócio controlador. 

D) Conforme se verifica no conteúdo do citado do-
cumento, ali se relata e se comprova pelos regis-
tros em Atas de Assembléia de Acionistas, regis-
tros em Balanços e Notas de Balanço, o uso inde-
vido do caixa, do capital social e dos dividendos 
dos acionistas minoritários por parte do sócio con-
trolador. 

E) Conforme se verifica do conteúdo do citado do-
cumento, ali se relatam e se comprovam registros 
em Atas de Assembléia de Acionistas, registros 
em Balanços e Notas de Balanço, que demons-
tram o uso indevido do caixa, do capital social e 
dos dividendos dos acionistas minoritários por 
parte do sócio controlador. 
 



 

     URBS – URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A. 
Pág. 5 

 

 

10. Leia os parágrafos a seguir e depois responda: 
 

       É por meio de uma linguagem comum que se es-
tabelece, de maneira mais explícita, a pertinência ao 
meio, o sentimento de pertencer não somente à em-
presa como também ao mundo empresarial, à admi-
nistração que se transformou em business-show. Os 
diálogos, principalmente os de seleção, recrutamento, 
alocação e venda de serviços, se pautam na utilização 
das palavras em evidência. Isso para demonstrar sin-
tonia e – outra dessas palavras favoritas – alinhamen-
to. 
 O ritual da fala em administração e negócios se 
transformou em um encostar de antenas de formigas 
que trocaram o trabalho de carregar folhas pelo traba-
lho de emitir as palavras que fazem contato, ainda 
que não façam sentido.  
 Comunicação é chic, contabilidade não é. No en-
tanto, há dois erros básicos na comunicação no âmbi-
to administrativo que são impensáveis para a contabi-
lidade: primeiro, utilizar a mesma palavra para definir 
coisas diferentes; segundo, utilizar palavras diferentes 
para definir a mesma coisa. 
CORREIA, Luis Adonis Valente, Revista Língua Portuguesa, ano 1, nº 3, p. 
33, 2006. 

 
O propósito do autor do texto é: 
 

A) questionar a qualidade da comunicação no mundo 
de hoje. 

B) apontar as falhas de certo vocabulário do âmbito 
administrativo. 

C) explicar o sentido implícito de alguns termos do 
mundo empresarial.  

D) distinguir comunicação de contabilidade. 
E) promover a linguagem do mundo empresarial.  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

11. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) estabelece 
normas de finanças públicas destinadas à responsabi-
lidade na gestão fiscal. Com base na referida lei, assi-
nale a alternativa CORRETA.  

 
A) No caso do Estado do Paraná, a LRF estabelece 

que a despesa total com pessoal, em cada perío-
do de apuração, não pode exceder a 60% de sua 
receita corrente líquida. 

B) As disposições da LRF obrigam a União, os Esta-
dos, o Distrito Federal e os Municípios, mas não 
vinculam as respectivas autarquias, fundações e 
empresas estatais dependentes; 

C) É nulo de pleno direito o ato do Prefeito Municipal 
de Curitiba que aumentar despesa com pessoal 
expedido há menos de oito meses do fim de seu 
mandato sem a correspondente indicação de re-
ceita suficiente para cobrir os gastos adicionais.  

D) As contas apresentadas pelo Prefeito e pelo Pre-
sidente da Câmara dos Vereadores deverão ficar 
disponíveis durante todo o exercício de seus 

mandatos para consulta dos cidadãos do respec-
tivo Município, mediante requisição escrita.  

E) A concessão de benefício de natureza tributária 
da qual decorra renúncia de receita deverá estar 
acompanhada de estimativa do impacto financeiro 
no exercício de início de sua vigência. Tal deter-
minação se aplica, inclusive, às alterações das 
alíquotas dos impostos sobre a importação de 
produtos estrangeiros e sobre produtos industriali-
zados.  

 

12. O propósito do planejamento e do estabelecimento de 
metas é ajudar a organização a alcançar um alto de-
sempenho. Os gerentes usam uma série de aborda-
gens de planejamento para ajudar a organização a 
seguir esse caminho. Uma delas é a administração 
por objetivos (APO), na qual os gerentes e funcioná-
rios definem as metas para todos os departamentos, 
projetos e pessoas e usam-nas para monitorar o de-
sempenho subsequente. Observe as afirmações a se-
guir e marque a alternativa CORRETA a respeito dos 
benefícios dessa abordagem. 

 

O desempenho pode ser melhorado em todos os ní-
veis da empresa. 
As metas estratégicas podem ser substituídas pelas 
metas operacionais. 
Independente dos relacionamentos entre o emprega-
dor e o empregado serem bons ou ruins, sempre ha-
verá eficácia no alcance dos objetivos. 

 

A) Somente as alternativas I e II estão corretas. 
B) Somente as alternativas II e III estão corretas. 
C) Somente a alternativa III está correta. 
D) Somente a alternativa II está correta. 
E) Somente a alternativa I está correta. 

 

13. A Lei Complementar nº 101, de 2000, pressupõe que 
a gestão fiscal ocorra de forma planejada e transpa-
rente, a fim de se prevenir riscos e corrigir os desvios 
capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. 
Com base nessa lei, assinale a afirmativa CORRETA. 

 
A) Entende-se por “receita corrente líquida” o soma-

tório das receitas tributárias, patrimoniais, indus-
triais, agrícolas, de serviços e de transferências 
correntes, sem a possibilidade de nenhuma dedu-
ção.  

B) A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação 
governamental que acarrete aumento da despesa 
será acompanhado de estimativa do impacto or-
çamentário-financeiro no exercício em que deva 
entrar em vigor e nos dois subsequentes e decla-
ração do ordenador da despesa de que o aumen-
to tem adequação orçamentária e financeira com 
a lei orçamentária anual e compatibilidade com o 
plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamen-
tárias. 
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C) O prazo fixado para que o excesso da despesa 
com pessoal seja eliminado é de três trimestres, 
sendo, pelo menos, metade no primeiro trimestre.  

D) O município cuja dívida consolidada ultrapassar o 
limite ao final de um semestre deverá reconduzi-la 
aos limites legais. Enquanto permanecer o exces-
so, não poderá fazer o refinanciamento do princi-
pal atualizado da dívida mobiliária, mas poderá 
realizar operação de crédito externa, inclusive por 
antecipação de receita. 

E) Transferência voluntária é a entrega de recursos 
correntes a outro ente da Federação, a título de 
cooperação financeira, que não decorra de deter-
minação constitucional. Para sua realização, exi-
ge-se a previsão de dotação específica, mas não 
se requer a comprovação, por parte do beneficiá-
rio, do cumprimento dos limites constitucionais re-
lativos à educação e à saúde.  

 

14. O processo de planejamento do governo brasileiro, 
prescrito pela Constituição Federal de 1988, está es-
truturado na forma de um Plano Plurianual (PPA). Es-
te deve estabelecer, de forma regionalizada, as dire-
trizes, objetivos e metas da administração pública fe-
deral para as despesas de capital e outras decorren-
tes e para as relativas aos programas de educação 
continuada. Marque a alternativa CORRETA que con-
tém o período que o PPA cobre. 

 

A) Inicia no primeiro ano do mandato presidencial, 
findando no último ano do mesmo mandato. 

B) Inicia no segundo ano do mandato presidencial, 
findando no segundo ano do mandato seguinte. 

C) Inicia no segundo ano do mandato presidencial, 
findando ao término do primeiro ano do mandato 
seguinte. 

D) Inicia no primeiro ano do mandato presidencial, 
findando no primeiro ano do mandato seguinte. 

E) Inicia no último ano do mandato presidencial, fin-
dando ao término do penúltimo ano do mandato 
seguinte. 

 

15. A logística integrada é o processo de atendimento à 
demanda e prestação de serviço ao cliente, desde a 
compra de matérias-primas até a entrega do produto 
acabado, sendo decomposta em três áreas principais. 
Quais são elas? 

 

A) Gestão de estoques, gestão de transporte e ges-
tão da informação. 

B) Marketing, finanças e produção. 
C) Logística de compras, logística de estoque e lo-

gística de armazenamento. 
D) Logística inbound, logística industrial e logística 

outbound. 
E) Área externa, área interna e área medial. 
 

16. O critério mais simples para avaliar a eficiência de um 
processo, organização ou sistema é a produtividade. 
Ela é definida como a relação entre os recursos utili-
zados e os resultados obtidos. Quando se consideram 

produtividade e qualidade simultaneamente, mede-se 
o desempenho não apenas da quantidade total produ-
zida em relação aos recursos utilizados, mas também 
dos produtos que são aproveitados em relação ao to-
tal fornecido. Observe o quadro abaixo: 

 

 Funcionário A Funcionário B 
Quantidade de 
peças produzidas 10.000 5.000 

Aproveitamento das 
peças produzidas 5.000 5.000 

 

Considerando os conceitos apresentados, pode-se 
afirmar que: 

 

I. O funcionário A é mais eficiente que o funcionário 
B. 

II. O funcionário B é mais eficiente que o funcionário 
A. 

III.  O índice de aproveitamento do funcionário A é de 
0,5. 

 

Marque a alternativa CORRETA em relação às  
afirmações. 

 

A) Apenas as afirmações II e III estão corretas. 
B) Apenas as afirmações I e II estão corretas. 
C) Apenas a afirmação I está correta. 
D) Apenas a afirmação III está correta. 
E) Apenas as afirmações I e III estão corretas. 

 

17. A teoria tradicional das finanças públicas estabelece 
que o Governo Federal é responsável pela arrecada-
ção de alguns impostos característicos, que requerem 
certo grau de centralização administrativa que facilite 
a cobrança. Marque a alternativa CORRETA quanto a 
um imposto cobrado pelo Governo Federal. 

 

A) IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana. 

B) ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens Inter-
vivos. 

C) IVV – Imposto sobre Vendas e Varejo de Combus-
tíveis Líquidos e Gasosos. 

D) ISS – Imposto Sobre Serviços. 
E) IR – Imposto de Renda. 

 

18. O endomarketing é um conjunto de processos, proje-
tos ou veículos de comunicação integrada que permi-
tem a venda, a consolidação de uma nova imagem 
para dentro da empresa. Um dos fundamentos do en-
domarketing é o enfoque. Analise as afirmativas e 
marque a alternativa CORRETA que explica esse 
fundamento. 

 

I. Significa tratar o empregado como cliente. Os 
bens e os serviços criados pela organização pre-
cisam ser vendidos para os colaboradores antes 
de irem para o mercado externo. 
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II. Significa introduzir em cada tópico produzido uma 
perspectiva: a da cultura organizacional voltada 
para o atendimento ao cliente, orientada por uma 
noção de excelência nos serviços e produtos e va-
lorização daqueles que prestam o serviço – os co-
laboradores. 

 
 

III. Significa integrar a noção de cliente nos proces-
sos internos da estrutura organizacional para pro-
piciar melhorias substanciais na qualidade de pro-
dutos e serviços. Atrair e reter o cliente interno 
com a função de obter resultados eficientes para a 
organização, atraindo e retendo seus clientes ex-
ternos. 

 

A) Somente alternativa III está correta. 
B) Somente as alternativas II e III estão corretas. 
C) Somente a alternativa I está correta. 
D) Somente a alternativa II está correta. 
E) Somente as alternativas I e III estão corretas. 

 

19. A comunicação é o processo de transmissão de uma 
informação de uma pessoa para outra, ou de um lugar 
para outro. A percepção é uma parte fundamental da 
comunicação e pode ser um grande obstáculo na co-
municação. Os filtros perceptivos afetam cada parte 
do processo perceptivo. Marque a alternativa que con-
tém a explicação CORRETA quanto ao filtro percepti-
vo de atenção. 

 

A) É o processo de incorporação de novas informa-
ções ao conhecimento existente. 

B) É o processo de observar ou tornar-se consciente 
de determinados estímulos. 

C) É o processo de atribuição de significado a novos 
conhecimentos. 

D) É o processo de rememoração da informação in-
terpretada. 

E) É a tendência de preenchimento de lacunas de in-
formação faltante supondo que fatos desconheci-
dos são coerentes com o que já conhecemos. 

 

20. O comportamento organizacional é visto de várias 
maneiras pelas Teorias de Administração. Na teoria 
comportamental, os indivíduos percebem, raciocinam, 
agem e decidem por sua participação ou não na orga-
nização como tomadores de decisão e solucionadores 
de problemas. O processo de tomar decisões, para 
resolver problemas e aproveitar oportunidades, tem 
cinco fases principais: 

 

• Identificação do problema ou oportunidade; 
• Diagnóstico; 
• Geração de alternativas; 
• Escolha de uma alternativa; 
• Avaliação da decisão. 

 

Algumas técnicas foram desenvolvidas para ajudar os 
tomadores de decisão a analisar problemas de forma 

sistemática. Marque a alternativa CORRETA que con-
tém a técnica utilizada que mais se adequa à fase de 
Diagnóstico. 

 

A) Diagrama de Ishikawa. 
B) Brainstorm. 
C) Gráfico de Gantt. 
D) Brainwriting. 
E) MDPO ou Paradigma de Rubinstein. 

 

21. As empresas, de modo geral, estão buscando obter 
melhores resultados em suas áreas operacionais. 
Uma das alternativas encontradas é fazer uma boa 
gestão dos seus custos. A determinação de quanto 
cada custo individual representa percentualmente so-
bre o total de custos de um determinado período refe-
re-se a qual tipo de análise de custo? 

 

A) Análise horizontal de custos. 
B) Análise de custeio por absorção integral. 
C) Análise de valor. 
D) Análise CVL. 
E) Análise vertical de custos. 

 

22. Em consequência do método das partidas dobradas, a 
soma dos saldos das contas do Ativo tem que ser 
idêntica à soma dos saldos das contas do Passivo e 
Patrimônio Líquido. Quando o saldo do Patrimônio Lí-
quido fica negativo, para igualar essas contas, pode-
mos afirmar que: 

 

A) a empresa está solvente, ou seja, líquida. 
B) o capital de giro está fragilizado e a empresa está 

em dificuldades de liquidar suas dívidas de curto 
prazo. 

C) a empresa está insolvente, ou seja, tecnicamente 
falida. 

D) a empresa passou a valer mais para seus acionis-
tas. 

E) a empresa aumentou a evolução do patrimônio 
 líquido 

 

23. Os estoques podem ser classificados em diversas 
categorias de materiais acumulados, conforme seu 
fluxo ou sua forma encontrada na cadeia produtiva. 
Marque a alternativa CORRETA sobre o tipo de esto-
que de materiais que já sofreram algum tipo de trans-
formação, porém, não atingiram a forma final do pro-
duto a ser vendido. 

 

A) Estoque de matéria-prima. 
B) Estoque de produto acabado. 
C) Estoque de ciclo. 
D) Estoque de produtos em processo. 
E) Estoque em trânsito. 

 
24. O ciclo orçamentário compreende o período de tempo 

em que se processam as atividades típicas do Orça-
mento Público. Inicia-se com a elaboração, a aprova-
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ção, a execução orçamentária e financeira e o contro-
le e avaliação, conforme mostra a figura. 

 

 
 
A fase de controle inicia-se ainda na fase de execução 
da despesa e consiste na verificação da conformida-
de; já a avaliação visa ao aperfeiçoamento da gestão, 
avalia resultados e tem foco prospectivo. Marque a al-
ternativa CORRETA que explica um dos padrões mais 
utilizados na avaliação, que é a efetividade. 

 

A) Propõe a revisão da estrutura programática, como 
alterações de título, produto, unidade de medida 
ou criação de nova ação ou programa. 

B) É o impacto final das ações, é o grau de satisfa-
ção das necessidades e dos desejos da socieda-
de pelos serviços prestados pela instituição. Ana-
lisa a transformação causada pela execução das 
ações. 

C) É a minimização dos custos dos recursos utiliza-
dos na execução das ações, sem comprometer os 
padrões de qualidade. Demonstra a capacidade 
de gerir adequadamente os recursos financeiros 
colocados à sua disposição. 

D) É o uso racional e econômico dos insumos na 
produção de bens e serviços. É uma relação entre 
insumos e produtos. Considera o custo dos insu-
mos e não pode comprometer a qualidade. 

E) Observa o comportamento dos valores que dizem 
respeito ao numerário e ao crédito da empresa 
(tanto recebido quanto devido). 

 

25. Para posicionar produtos no mercado atualmente, 
ainda são utilizadas estrategicamente ferramentas 
clássicas como os “Quatro Ps” (preço, praça, produto 
e promoção). É CORRETO afirmar que esse conjunto 
de ferramentas, postulados na literatura geral da ad-
ministração, fazem parte: 

 
A) do composto mercadológico. 
B) das estratégias genéricas de Porter. 
C) das escolas estratégicas de Mintzberg. 
D) dos elementos associativos de serviços. 

E) da mecânica fundamental da estratégia. 
 
 

O texto a seguir serve de base para as  
questões 26 e 27 

 
João deseja abrir um novo negócio. Para o início des-
ta operação, haverá uma saída de caixa imediata (t=0) 
de R$ 120.000,00. Foram projetadas outras saídas de 
caixa do primeiro (1º) ao quinto (5º) ano, no valor de 
R$ 40.000,00 ao ano. Também foram estimadas as 
entradas de caixa em R$ 75.000,00 ao ano. A TMA 
deste investimento é de 14% ao ano. Todos os fluxos 
de caixa são após pagamento de impostos, e não há 
fluxo de caixa esperado após o quinto ano.  
(Considerar o cálculo com 2 casas decimais, com ar-
redondamento padrão). 

 
26. Qual das alternativas exprime o valor CORRETO da 

VPL calculada para o novo negócio de João?  
 

A) R$ 0,00. 
B) -R$ 2.674,57. 
C) R$ 3.103,09. 
D) R$ 12.677,54. 
E) R$ 157,82. 

 

27. O cálculo da TIR do novo negócio do João, conforme 
os dados anteriormente passados, ficou em 14,05%. 
Entretanto, existe a possibilidade de João não conse-
guir o ponto comercial desejado, sendo que, para re-
formar o outro ponto comercial prospectado, seria ne-
cessário gastar R$ 5.000,00 a mais no início da ope-
ração, com saída de caixa imediata (t=0). Qual alter-
nativa exprime o conselho financeiramente COR-
RETO para que João tome uma decisão financeira-
mente viável? 

 
A) Sendo a TIR superior à TMA, o negócio exposto 

originalmente é inviável, entretanto, com o acrés-
cimo dos R$ 5.000,00 no valor inicial de investi-
mento, a TIR ficará inferior ao TMA, tornando o 
negócio financeiramente viável. 

B) Sendo a TIR superior à TMA, o negócio exposto 
originalmente é viável, entretanto, com o acrésci-
mo dos R$ 5.000,00 no valor inicial de investimen-
to, a TIR ficará inferior ao TMA, tornando o negó-
cio financeiramente inviável. 

C) Com o lastro entre a TIR e a TMA, seria grande o 
suficiente para absorver até R$ 10.000,00 a mais 
de investimento inicial, mantendo o negócio viá-
vel. 

D) Tanto com os dados originais do negócio quanto 
com o possível acréscimo de R$ 5.000,00, o ne-
gócio é financeiramente inviável. 

E) Com o lastro entre a TIR e a TMA, seria grande o 
suficiente para absorver até R$ 20.000,00 a mais 
de investimento inicial, mantendo o negócio viá-
vel. 
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28. É CORRETO afirmar que o mapeamento necessário 
para gerar o fluxograma de processos indica: 

 
A) o trabalho que é realizado na organização por 

grupos de pessoas que trabalham como times de 
processos. 

B) as linhas de autoridade ou quem trabalha para 
quem. 

C) o fluxo hierárquico dos setores envolvidos nos 
trabalhos da organização. 

D) os fatores inerentes para o planejamento de in-
sumos. 

E) a formatação da estrutura física dos espaços ocu-
pados pelos setores. 

 

29. Qual a alternativa define CORRETAMENTE a função 
de OSM (organização, sistemas e métodos) dentro de 
uma organização? 

 
A) Tem a função do planejamento de tecnologia de 

informação, que desenvolve as metodologias que 
serão utilizadas pela organização por meio de sis-
temas computacionais. 

B) Tem a função de execução dos métodos estabe-
lecidos para operacionalização de sistemas de in-
formação e comunicação em uma organização. 

C) Tem a função de desenvolver softwares específi-
cos para a organização, como elaboração de ins-
trumentos de BI (business intelligence), adotando 
métodos criados pela própria organização. 

D) Tem a função de estruturar e orçar o capex e 
opex da área de tecnologia de informação, bem 
como acompanhar as execuções dos projetos que 
constam no cronograma da área. 

E) Tem a função de planejamento e organização que 
se desenvolve na construção da estrutura de re-
cursos e de operações de uma empresa, bem 
como na determinação de seus planos-meios, 
principalmente na definição dos procedimentos, 
rotinas ou métodos. 
 

30. OSM (organização, sistemas e métodos) possui um 
conjunto de ferramentas e elementos gráficos utiliza-
dos em fluxogramas criados para a ilustração de flu-
xos de processos e procedimentos realizados por or-
ganizações ou por parte delas. Entre todos os símbo-
los existentes nas diversas bibliografias da área, po-
de-se salientar os três mais comuns e utilizados: 

 

 

 

Qual alternativa traz a função CORRETA destes sím-
bolos dentro de um fluxograma, respectivamente? 

 

A) 1 – Preparação; 2 – Display; 3 – Processo. 
B) 1 – Terminal; 2 – Junção; 3 – Documento. 
C) 1 – Terminal; 2 – Decisão; 3 – Processo. 
D) 1 – Processo; 2 – Terminal; 3 – Documento. 
E) 1 – Junção; 2 – Decisão; 3 – Anotação. 

 

31. Entre os objetivos citados a seguir: 
 

I. Formação profissional: alcançar aptidão laboral 
para o bom desempenho de determinada profis-
são por meio do repasse dos conhecimentos e 
práticas necessárias para o bom desempenho da 
função. 

II. Promoção: alcançar novos patamares dentro da 
organização de forma mais acelerada, tendo 
acesso a maiores responsabilidades, melhores 
cargos e, por conseguinte, melhores salários. 

III. Especialização: proporcionar ao treinando infor-
mações ou práticas específicas dentro da área de 
trabalho, para otimização dos resultados. 

IV. Reciclagem: basicamente, rever conceitos, co-
nhecimentos ou práticas de trabalho e, de acordo 
com as necessidades, renová-los ou atualizá-los. 

V. Motivacional: abrange o autodesenvolvimento e 
também contempla o desenvolvimento da pessoa 
como um todo, englobando experiência, vivência, 
percepção e, especialmente, a capacidade pes-
soal de cada um. 

 
Quais podem ser enquadrados como objetivos da or-
ganização quanto ao treinamento e desenvolvimento 
voltado a colaboradores? 

 
A) Apenas os objetivos I, III, IV e V. 
B) Apenas os objetivos I, II, III e V. 
C) Apenas os objetivos I, II e III. 
D) Apenas os objetivos I e III. 
E) Apenas os objetivos I, III e V. 

 

32. Historicamente, a qualidade dentro de processos pro-
dutivos passou por três períodos. Qual alternativa ex-
põe CORRETAMENTE esses períodos, respeitando a 
ordem cronológica em que ocorreram? 

 
A) 1º período: controle estatístico; 2º período: inspe-

ção; 3º período: qualidade total. 
B) 1º período: tempos e movimentos; 2º período: 

qualidade total; 3º período: controle estatístico. 
C) 1º período: controle estatístico; 2º período: linha 

de produção; 3º período: inspeção. 
D) 1º período: inspeção; 2º período: controle estatís-

tico; 3º período: qualidade total. 
E) 1º período: mapeamento de processos; 2º perío-

do: tempos e movimentos; 3º período: inspeção. 
 

33. Entre as definições de qualidade citadas a seguir: 
 

I. Excelência: é o melhor que pode ser feito, um pa-
drão mais elevado de desempenho, independente 
do campo de atuação. “Fazer bem feito da primei-
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ra vez” e a busca por padrões superiores de de-
sempenho é a tradução contemporânea dessa 
ideia. 

II. Valor: a qualidade como luxo. Para produzi-la, se-
rão necessários materiais ou serviços raros, que 
custam mais caro. E depende da percepção do 
cliente, de seu poder aquisitivo e sua disposição 
para gastar. 

III. Especificações: é a qualidade planejada, definição 
em projeto de como o produto/serviço deve ser. 

IV. Conformidade: quão conformado o consumidor se 
sente ao utilizar um produto/serviço. 

V. Regularidade ou confiabilidade: redução da varia-
ção do processo de trabalho, ou seja, um produ-
to/serviço tem qualidade quando atende sistema-
ticamente às especificações planejadas. Uniformi-
dade. 

 
Quais estão CORRETAS? 

 
A) Apenas as definições II, III, IV e V. 
B) Apenas as definições II e III. 
C) Apenas as definições I, III e V. 
D) Apenas as definições I, III e IV. 
E) Apenas as definições I, II, III e V. 

 

34. Um processo de comunicação se dá por intermédio da 
interação em cadeia de elementos básicos como: 
emissor, codificação, mensagem, canal, decodificação 
e receptor. Qual alternativa que explica CORRETA-
MENTE os fatores para o fracasso em um processo 
de comunicação? 

 
A) A falha é sempre do emissor, pois ele é o respon-

sável pela codificação, elaboração de mensagem 
e escolha do canal no qual a comunicação se da-
rá. 

B) O fator de fracasso se dá por culpa, exclusiva-
mente, do receptor, que é responsável por ter o 
conhecimento necessário para decodificar a men-
sagem, gerando, assim, falha na comunicação. 

C) A distorção da mensagem se dá sempre por falha 
no canal, erros de transmissão de e-mail, falhas 
em linhas telefônicas, impressões de material er-
rado e excesso de ruído nos ambientes de traba-
lho, levando ao insucesso na comunicação. 

D) Não existe apenas um fator que pode determinar 
o fracasso de uma comunicação, qualquer um dos 
elementos básicos na cadeia de interação podem 
gerar fatores que atrapalham a comunicação e, 
por conseguinte, resultar em falha. 

E) O fator de fracasso se encontra sempre nos pro-
cessos de codificação e decodificação da mensa-
gem. 

 

35. Os conhecimentos acumulados de uma empresa ine-
rentes a pessoas, projetos, patentes, sistemas, meto-
dologias e a interatividade do ativo humano para com 
a missão da empresa, que agrega valor ao produto 
e/ou serviço mediante a aplicação da inteligência e 

que pode ser utilizado para criar uma vantagem dife-
rencial, são intitulados: 

 
A) sistema de informação gerencial. 
B) capital intelectual. 
C) inteligência de mercado. 
D) inteligência de negócios (Business Inteligence). 
E) banco de dados. 

 

36. Qual dos sistemas de amortização de empréstimos 
expostos nas alternativas corresponde CORRETA-
MENTE ao gráfico a seguir quanto à relação presta-
ção/prazo? 

 

 
 

A) SAC. 
B) SAM. 
C) Price. 
D) PAC. 
E) SDCA. 

 

37. Dentro do assunto de finanças públicas, a teoria do 
bem-estar social discursa que quando não é mais 
possível que a realocação dos recursos aumente o 
grau de satisfação de um indivíduo sem degradar na 
situação de outro indivíduo qualquer, é CORRETO 
afirmar que chegamos ao: 

 
A) ótimo de Pareto. 
B) Pareto eficiente. 
C) embargo infringente. 
D) embargo estruturante. 
E) colapso estrutural. 

 

38. A literatura geral de finanças públicas apresenta seis 
distorções, que impedem o alcanço do equilíbrio per-
feito no que tange à realocação de recursos dentro do 
contexto social, conhecidas como “falhas de merca-
do”. Qual a alternativa nomeia CORRETAMENTE es-
sas seis “falhas de mercado”? 

 
A) 1 – falhas de competição (existência de oligopó-

lios naturais); 2 – câmbio flutuante; 3 – desempre-
go e inflação; 4 – existência de bens privados; 5 – 
informação simétrica; 6 – mercados tomados. 

B) 1 – sucesso de competição; 2 – externalidades; 3 
– mercado globalizado; 4 – informação sistemáti-
ca; 5 – deflação; 6 – existência de bens públicos 
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C) 1 – falhas de competição (existência de monopó-
lios naturais); 2 – desemprego e inflação; 3 – polí-
ticas internas; 4 – mercado globalizado; 5 – câm-
bio flutuante; 6– deficit público. 

D) 1 – existência de bens públicos; 2 – falhas de 
competição (existência de monopólios naturais); 3 
– externalidades; 4 – mercados incompletos: 5 – 
informação assimétrica; 6 – desemprego e infla-
ção. 

E) 1 – deficit público; 2 – existência de bens priva-
dos; 3 – deflação; 4 – falhas de competição (exis-
tência de oligopólios naturais); 5 – mercado fe-
chado; 6 – externalidades. 

 
39. Sobre o direito de ação quanto a créditos resultantes 

das relações de trabalho na legislação trabalhista, as-
sinale a alternativa CORRETA. 

 
A) O direito de ação quanto a créditos resultantes 

das relações de trabalho prescreve em cinco anos 
para o trabalhador rural ou urbano, até o limite de 
dois anos após a extinção do contrato. 

B) O direito de ação quanto a créditos resultantes 
das relações de trabalho prescreve em cinco anos 
para o trabalhador urbano, até o limite de dois 
anos após a extinção do contrato. 

C) O direito de ação quanto a créditos resultantes 
das relações de trabalho prescreve em cinco 
anos, após a extinção do contrato de trabalho, pa-
ra o trabalhador rural. 

D) O direito de ação quanto a créditos resultantes 
das relações de trabalho prescreve em dez anos 
para o trabalhador urbano, até o limite de dois 
anos após a extinção do contrato. 

E) O direito de ação quanto a créditos resultantes 
das relações de trabalho prescreve em dez anos, 
após a extinção do contrato de trabalho, para o 
trabalhador rural. 

 

40. Acerca do direito a férias e da sua duração na legisla-
ção trabalhista pátria, assinale a alternativa CORRE-
TA. 

 
A) As férias serão concedidas por ato do emprega-

dor, o qual poderá fracioná-la em 2 (dois) perío-
dos, um dos quais poderá ser inferior a 10 (dez) 
dias corridos. 

B) Aos maiores de cinquenta anos, as férias serão 
sempre concedidas em 2 (dois) períodos. 

C) A época da concessão das férias será a que me-
lhor consulte os interesses do empregado. 

D) As férias poderão ser gozadas em 2 (dois) perío-
dos anuais desde que nenhum deles seja inferior 
a 10 (dez) dias corridos, exceto as coletivas, que 
deverão ser concedidas em um só período. 

E) Como regra geral, as férias serão concedidas por 
ato do empregador, em um só período, nos 12 
(doze) meses subsequentes à data em que o em-
pregado tiver adquirido o direito. 
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