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1. Você receberáá do fiscal de saala:
a) uma folha de respostas destinada
d
à marcação das resp
postas
das questõ
ões objetivas;
b) esse cadeerno de prova contendo 60 (sessenta) queestões
objetivas, cada qual com
m cinco altern
nativas de resp
postas
(A, B, C, D e E).
2. Verifique se seu caderno está
e
completo, sem repetiçãão de
questões ou falhas.
f
Caso contrário, notifique imediatameente o
fiscal de sala para
p
que sejam tomadas as deevidas providências.
3. As questões objetivas
o
são identificadas
i
pelo número situado
acima do seu enunciado.
e
4. Ao receber as folhas de respo
ostas da prova objetiva você deve:
d

nto das resposttas da prova objetiva,
o
de intteira
6. O preenchimen
re
esponsabilidade do candidatto, deverá ser feito com can
neta
esferográfica
e
dee tinta indeléveel de cor preta ou azul. Não será
s
permitida
p
a trocca da folha de respostas por erro
e do candidaato.
7. O tempo disp
ponível para a realização da prova é de
4 (quatro) horas, já incluído o tempo para a marcação da fo
olha
de
d respostas da prova objetivaa.
8. Reserve
R
tempo
o suficiente p
para o preencchimento de suas
s
re
espostas. Parra fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas as marccações realizad
das nas folhass de
re
espostas da prova
p
objetivaa, não sendo permitido anotar
in
nformações reelativas às suas respostas em
m qualquer outro
meio
m que não seeja o próprio caaderno de provas.

a) conferir seus
s
dados pessoais, em especial
e
seu nome,
n
número de
d inscrição e o número do documentto de
identidadee;

9. Somente
S
após decorridas
d
duaas horas do iníício da prova você
v
poderá
p
retirar‐se da sala dee prova, contudo sem levaar o
caderno de provvas.

b) ler atentaamente as insttruções para o preenchimen
nto da
folha de reespostas;

10. Somente
S
no deccorrer dos últim
mos sessenta minutos
m
do perííodo
da
d prova, você poderá retirar‐‐se da sala levaando o caderno
o de
provas.
p

c) marcar naas folhas de resspostas da provva objetiva o campo
c
relativo à confirmação do
d tipo/cor dee prova, conforrme o
caderno que você recebeeu;
d) assinar seeu nome, apen
nas nos espaços reservados,, com
caneta esfferográfica de tinta
t
azul ou preeta.
5. Durante a apliicação da provaa não será perm
mitido:
a) qualquer tipo
t
de comunicação entre os candidatos;
b) levantar da
d cadeira sem
m a devida auto
orização do fisccal de
sala;
c) portar ap
parelhos eletrô
ônicos, tais co
omo bipe, telefone
celular, aggenda eletrôniica, notebook, palmtop, receeptor,
gravador, máquina de caalcular, máquin
na fotográfica digital,
d
controle de
d alarme de carro etc., bem como relóggio de
qualquer modelo, óculos escuros ou quaisquer
q
acessórios
de chapelaaria, tais como
o chapéu, boné, gorro etc. e, ainda,
a
lápis, lapisseira (grafite), corretor
c
líquido
o e/ou borrach
ha. Tal
infração poderá acarretar a elimin
nação sumária do
candidato.

11. Ao
A terminar a prova,
p
entreguee a folha de resspostas ao fiscaal da
sala e deixe o local de prova. Caso você se negue a entreegar,
será eliminado do
d concurso.
12. A FGV realizará a coleta da impressão digital dos candidatos na
fo
olha de resposttas.
13. Os
O candidatos poderão
p
ser su
ubmetidos a sisstema de deteccção
de
d metais quando do ingresso
o e da saída de sanitários duraante
a realização dass provas. Ao sair da sala, ao té
érmino da provva, o
candidato não poderá
p
usar o saanitário.
14. Os
O gabaritos preliminares das provas objetivas seerão
divulgados
d
no dia 17/09/2
2013, no end
dereço eletrônico
www.fgv.br/fgv
w
projetos/concu
ursos/sudene.
15. O prazo para interposição d
de recursos co
ontra os gabaritos
preliminares
p
será das 0h00m
min do dia 18
8/09/2013 atéé às
23h59min
2
do dia 19/09/2013
3, observado o horário oficial,, no
endereço
e
www
w.fgv.br/fgvprojetos/concurssos/sudene, por
meio
m do Sistemaa Eletrônico de IInterposição de
e Recurso.
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Texto
Por que é tão difícil entender?
A crise que o país atravessa desde a eclosão dos primeiros
protestos contra o aumento das passagens de ônibus têm três
componentes articulados:
1 – A sociedade quer transporte, saúde e educação de
qualidade, pois ela paga caro por isso, por meio de impostos, e
não recebe em troca serviços públicos à altura. Simples assim. A
sociedade não pediu nas ruas reforma política, nem plebiscito
para eliminar suplente de senador.
2 – A sociedade quer o fim da impunidade, pois está cansada
de ver corruptos soltos debochando de quem é honesto, mesmo
depois de condenados. Acrescentar o adjetivo hediondo à
corrupção de pouco adianta se deputados e ministros continuam
usando aviões da FAB para passear e se criminosos estão soltos,
alguns até ocupando cargos de liderança ou participando de
comissões no Congresso.
3 – A sociedade quer estabilidade econômica: para a
percepção do cidadão comum, os 20 centavos pesaram como
mais um sinal de que a economia está saindo do controle. A
percepção do aumento da inflação é crescente em todas as
classes sociais; em última análise, este será o fator determinante
dos rumos da crise a médio prazo, já que não há discurso ou
propaganda que camufle a corrosão do poder de compra das
pessoas, sobretudo daquelas recentemente incorporadas à
economia formal.
Esses problemas não são de agora, nem responsabilidade
exclusiva dos últimos governos. Mas o que se espera de quem
está no poder é que compreenda que a melhor maneira de
reconquistar o apoio perdido é dar respostas concretas e rápidas
às demandas feitas nas ruas (e não às questões que ninguém fez).
(Adaptado. Luciano Trigo, O Globo, 11‐7‐2013)
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Assinale a alternativa que apresenta o segmento que pode ser
considerado, implicitamente, como um elogio ao governo atual.
(A) “A sociedade quer o fim da impunidade, pois está cansada de
ver corruptos soltos debochando de quem é honesto, mesmo
depois de condenados”.
(B) “Acrescentar o adjetivo hediondo à corrupção de pouco
adianta se deputados e ministros continuam usando aviões da
FAB para passear e se criminosos estão soltos, alguns até
ocupando cargos de liderança ou participando de comissões
no Congresso”.
(C) “A sociedade quer estabilidade econômica: para a percepção
do cidadão comum, os 20 centavos pesaram como mais um
sinal de que a economia está saindo do controle”.
(D) “A percepção do aumento da inflação é crescente em todas as
classes sociais”.
(E) “...já que não há discurso ou propaganda que camufle a
corrosão do poder de compra das pessoas, sobretudo
daquelas recentemente incorporadas à economia formal”.

Nível Médio – Agente Administrativo

Assinale a alternativa em que a identificação do valor semântico
do conectivo sublinhado está incorreta:
(A) “A crise que o país atravessa desde a eclosão dos primeiros
protestos...” / tempo.
(B) “A sociedade quer transporte, saúde e educação de
qualidade, pois ela paga cara por isso...” / conclusão.
(C) “...continuam usando aviões da FAB para passear...” /
finalidade.
(D) “...ocupando cargos de liderança ou participando de
comissões no Congresso”. / alternância.
(E) “...já que não há discurso ou propaganda que camufle a
corrosão do poder de compra...” / causa.
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“A sociedade quer transporte, saúde e educação de qualidade,
pois ela paga caro por isso, por meio de impostos, e não recebe
em troca serviços públicos à altura. Simples assim. A sociedade
não pediu nas ruas reforma política, nem plebiscito para eliminar
suplente de senador”.
Com esse segmento do texto, o autor defende a ideia de que
(A) as passeatas sofreram desvios por conta de grupos políticos
que se sentiram ameaçados.
(B) os motivos que geraram os protestos de rua vão muito além
da simples solicitação de melhoria nos transportes públicos.
(C) a sociedade deseja simplesmente a realização do óbvio, ou
seja, serviços públicos à altura dos impostos pagos.
(D) a reforma política e o plebiscito para eliminar suplente de
senador são solicitações eternas da classe política, mas não
da população.
(E) a não satisfação com os serviços públicos é que levou a
população a outras solicitações de caráter político.

04
“A sociedade não pediu nas ruas reforma política”.
Assinale a alternativa que apresenta a forma de reescrever‐se
esse segmento do texto que gera problemas de sentido.
(A) A reforma política não foi pedida nas ruas pela sociedade.
(B) A sociedade não pediu, nas ruas, reforma política.
(C) Nas ruas, a sociedade não pediu reforma política.
(D) A sociedade não pediu reforma política nas ruas.
(E) Nas ruas, a reforma política não foi pedida pela sociedade.

05
“A sociedade quer transporte, saúde e educação de qualidade”
Assinale a alternativa que indica o comentário correto sobre os
componentes dessa frase.
(A) Na forma em que a frase está escrita, o adjunto “de
qualidade” se refere não só à educação, mas também à saúde
e ao transporte.
(B) Para que o adjunto “de qualidade” se referisse a todos os três
substantivos, era necessário que ele fosse escrito antes de
todos eles.
(C) Para que o adjunto se referisse claramente a todos os três
substantivos, era indispensável que “qualidade” estivesse no
plural.
(D) Na forma em que está grafada, o adjunto “de qualidade” se
refere exclusivamente ao último dos três substantivos.
(E) A transposição da frase para a voz passiva acabaria com todos
os seus problemas de expressão.
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06
““Por que é tão difícil
d
entender??”
O tíítulo do texto é uma perguntaa dirigida
(A) ao governo federal.
(B) às autoridadess em geral.
(C) aos políticos corruptos.
c
(D) aos participan
ntes dos protesttos.
(E) à classe dos in
ntelectuais.

07
Asssinale a altern
nativa em quee o emprego do acento grrave
indicativo da crasee ocorre por razzão distinta da dos demais.
(A) “...e não receb
be em troca serrviços públicos à altura”.
ouco
(B) “Acrescentar o adjetivo heediondo à corrrupção de po
adianta...”.
nte incorporada
as à economia formal”.
f
(C) “...recentemen
(D) “...dar resposttas concretas e rápidas às deemandas feitas nas
ruas...”.
uestões que nin
nguém fez”.
(E) “....e não às qu

08
As alternativas a seguir apreseentam temas que são alvo das
A
crítticas presentes no texto, à excceção de uma. Assinale‐a.
(A) Corrupção pollítica.
(B) Altos impostos.
(C) Retorno da infflação.
(D) Impunidade penal.
(E) Inconsciência civil.

09
Anaalise a charge a seguir:

FGV ‐ Projeetos

10
Os três componeentes da crisee citados no artigo pertenccem,
respectivamente, às esferas
(A) serviços públiccos – justiça – eeconomia.
(B) justiça social – ordem políticaa – transporte.
(C) transporte público – econom
mia – justiça soccial.
(D) justiça social – corrupção – ascensão social.
(E) ordem políticaa – justiça sociaal – inflação.

11
“...em última aná
álise, este será o fator determ
minante dos rumos
da crise a médio prazo”;
p
a expresssão “em última
a análise” indicca
(A) resumo.
(B) retificação.
(C) restrição.
(D) explicação.
(E) conclusão.

12
As alternativas a seguir
s
apresenttam palavras do
o texto acentuaadas
pela mesma regraa de acentuação
o, à exceção dee uma. Assinale‐a.
(A) será / está.
(B) ônibus / últimos.
(C) três / há.
(D) política / econ
nômica.
(E) médio / saúdee.

13
Ao dizer que a crise que o país atravessa tem três componentes
utor do texto quer dizer que tais componentes
“arrticulados”, o au
(A) estão interligaados.
(B) são fruto de articulação políttica.
(C) se originaram de um plano su
ubversivo.
(D) foram criados pelas autoridades.
(E) se formaram lenta e progressivamente.

14
“A crise que o país atravessa...”. Nesse segm
mento temos uma
u
oraação adjetiva não
n precedida de preposição
o porque o veerbo
“attravessar” não a exige. Assinaale a alternativva em que a frase
aprresenta erro qu
uanto à regênciaa.
(A) A crise a que o país assiste, é muito grave.
(B) Os remédios de
d que o Brasill necessita, são
o de conhecimeento
público.
deparamos, são
o os de sempre..
(C) Os problemas com que nos d
os a que nos opomos, são falso
os.
(D) Os argumento
om que sugerim
mos, não foram aceitas.
(E) As soluções co
Sob
bre a charge forram feitas as affirmativas a segguir.
I. A charge crittica vários settores da socieedade, inclusivve o
cidadão comum.
II. A presença dee um extintor in
ndica perigo dee incêndio no local
da parada.
III. A vestimenta do person
nagem colabo
ora para a sua
identificação como
c
operário.
IV. A leitura da charge
c
se insere na atual situ
uação de protestos
públicos.
Asssinale:
(A) se todas as afiirmativas estiveerem corretas.
a
I e IV
V estiverem corretas.
(B) se apenas as afirmativas
(C) se apenas as afirmativas
a
I, II e IV estiverem corretas.
(D) se apenas a affirmativa IV estiver correta.
(E) se apenas a affirmativa III estiiver correta.

Níveel Médio – Agentte Administrativo
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15
“A sociedade queer transporte, ssaúde e educa
ação de qualida
ade,
nálise, este serrá o
poiis ela paga carro por isso...”; “em última an
fato
or determinantte dos rumos da
a crise a médio prazo...”.
Observando o emprego doss demonstrativos sublinhados,
pod
demos constataar, segundo o eemprego no texxto, que
(A) isso é empreggado em referêência a termoss anteriores e este
em referência a termos seguintes.
(B) isso e este são empreggados em re
elação a termos
anteriormentee citados.
(C) isso tem valorr depreciativo.
(D) este se refere a um entre do
ois termos citad
dos anteriormeente,
de preferênciaa o mais próxim
mo.
(E) isso se prendee a um tempo d
distante, enquaanto este se ligaa ao
tempo presen
nte.

Tipo 4 – Cor Azul– Págin
na 4
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16
Em uma cidade as ruas são retas e estão ou na direção Leste‐
Oeste ou na direção Norte‐Sul formando um quadriculado. Há um
lago no meio como mostra a figura a seguir, e não se pode passar
através dele.

N

A

E

W

FGV ‐ Projetos

Regina fez este ano 50 anos. Ela acredita que um ano é místico
quando a soma dos algarismos é 7 ou múltiplo de 7. Por exemplo,
para ela o próximo ano de 2014 será místico.
Desde que Regina nasceu até hoje, o número de anos místicos
desse período foi:
(A) 3.
(B) 4.
(C) 5.
(D) 6.
(E) 7.

19

S
Considere o seguinte código:
N = mover‐se um quarteirão para o norte.
S = mover‐se um quarteirão para o sul.
E = mover‐se um quarteirão para o leste.
W = mover‐se um quarteirão para oeste.
Quando letras estão juntas os movimentos são sucessivos. Por
exemplo, o código EN significa o movimento de um quarteirão
para o leste e, em seguida, outro para o norte.
A partir do ponto A foi feito um movimento segundo o código
WNWWSSWWSE chegando ao ponto B.
Para voltar, um caminho possível de B para A é:
(A) NNEEEE
(B) NNNNEEEES
(C) ESEEENNN
(D) NESSEENNN
(E) SEEEENNE

17
Os números naturais foram colocados em um quadro de sete
linhas e arrumados como mostra a figura a seguir:

Não é verdadeira a afirmação: “Nenhum motorista é maluco”.
Isto significa que
(A) há, pelo menos, um motorista maluco.
(B) alguns malucos são motoristas.
(C) todos os motoristas são malucos.
(D) todos os malucos são motoristas.
(E) todos os motoristas não são malucos.

20
Os filhos de Abecedário são Élcio, Fabio, Gabriel, Hugo e Igor que
possuem idades diferentes. Sabe‐se que:
• Élcio é mais novo que Igor e que Gabriel, mas não é o mais
novo de todos.
• Igor é mais velho que Gabriel, mas não é o mais velho de
todos.
• Hugo é mais novo que Fabio e Guilherme.
Os cinco filhos fizeram uma fila em ordem crescente de idade.
Então é correto concluir que
(A) Hugo está no segundo lugar da fila.
(B) Élcio está no terceiro lugar da fila.
(C) Gabriel está no último lugar da fila.
(D) Igor está no quarto lugar da fila.
(E) Fabio está no terceiro lugar da fila.

Linha I

1

14

15

…

…

Linha II

2

13

16

…

…

21

Linha III

3

12

17

…

…

Linha IV

4

11

18

25

etc.

Linha V

5

10

19

24

Linha VI

6

9

20

23

Linha VII

7

8

21

22

Em certo ano, não bissexto, a terça‐feira de carnaval caiu no dia
1º de março.
Nesse ano, o dia 1º de janeiro caiu em
(A) um domingo.
(B) uma segunda‐feira.
(C) uma quinta‐feira.
(D) uma sexta‐feira.
(E) um sábado.

O número 2013 está na linha:
(A) II
(B) III
(C) IV
(D) V
(E) VI

Nível Médio – Agente Administrativo
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Em uma empresa as salas A e B são vizinhas. Inicialmente, na sala
A há 8 homens e nenhuma mulher e na sala B há 6 mulheres e
nenhum homem. Três pessoas da sala A são sorteadas e
transferidas para a sala B e, em seguida, quatro pessoas que
estão na sala B nesse momento, são sorteadas e transferidas para
a sala A.
Depois dessas transferências é correto concluir que
(A) a sala A tem, no máximo, 6 homens.
(B) a sala B tem, no mínimo, 1 mulher.
(C) a sala A tem, no máximo, 3 mulheres.
(D) a sala B tem, no máximo, 2 homens.
(E) a sala A tem, no mínimo, 5 homens.

Tipo 4 – Cor Azul– Página 5
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O time de João joggou 22 vezes no
o primeiro semestre deste ano
o.
t
de João gaanhou 2 jogos a mais que peerdeu e empato
ou 3
O time
jogos a menos quee ganhou.
n
de jogo
os que o time dee João venceu foi:
f
O número
(A) 7.
(B) 8.
(C) 9.
(D) 10.
(E) 11.

Observe a planillha a seguir, criada no Exccel 2010 BR para
p
Win
ndows.

24
Alb
berto, Bernardo
o e Camilo trabalham em umaa obra. Um deles é
eletricista, outro
o é marcen
neiro e outtro pintor, não
neccessariamente nessa ordem
m. Quando o novo supervvisor
perrguntou sobre suas
s
qualificaçõ
ões eles disseram:
• Alberto: — Eu
u sou eletricista..
• Bernardo: — Alberto
A
não é marceneiro.
m
• Camilo: — Berrnardo não é piintor.
Sab
be‐se que dass três declaraações acima, somente uma é
verrdadeira.
É co
orreto concluir que
(A) Camilo é eletrricista.
(B) Bernardo é maarceneiro.
(C) Alberto é eletrricista.
(D) Camilo é pinto
or.
(E) Bernardo dissee a verdade.

Na planilha foram realizados os p
procedimentos listados a segu
uir.
m D6, que ussa o conceito
o de
• Inserida uma expressão em
referência abssoluta e multiplica o valor mosstrada na célulaa C6
pelo salário dee referência em
m E3.
e
expressão em D6 foi selecionada e copiaada,
• Em seguida, essa
por meio do mouse,
m
para as ccélulas D7, D8, D9 e D10.
ma expressão em
e E10 que mo
ostra
• Para finalizar, foi inserida um
a soma de tod
dos os valores ccontidos nas céllulas de D6 a D10.
As expressões inseeridas em D6 e E10 foram, resspectivamente,
OMA(D6:D10)
(A) =PRODUTO($EE$3;C6) e =SO
OMA(D6:D10)
(B) =PRODUTO(#EE#3;C6) e =SO
(C) =PRODUTO(%E%3;C6) e =SSOMA(D6:D10)
OMA(D6&D10)
(D) =PRODUTO(#EE#3;C6) e =SO
OMA(D6&D10)
(E) =PRODUTO($EE$3;C6) e =SO

25

28

Con
nsidere a afirmaação:
“Ca
arne com gordura não é saudável.”
Um
ma afirmativa qu
ue tem o mesm
mo significado da acima é:
(A) Carne sem gorrdura é saudáveel.
(B) Carne não sau
udável tem gord
dura.
(C) Carne saudáveel não tem gord
dura.
(D) Carne saudáveel pode ter gord
dura.
(E) Carne, ou não tem gordura ou
o é saudável.

A figura
f
a seguir mostra um componente de hardware dos
com
mputadores, muito utilizado aatualmente parra armazenameento
de dados.

No
oções de Informáti
I
ca
26
Em um microcom
mputador, na janela do Wind
dows Explorer,, foi
AL. Em seguid
da, um atalho de
seleecionada a paasta C:\PESSOA
teclado foi execu
utado, com o objetivo de seelecionar todoss os
objetos armazenaados nessa paasta, sejam arrquivos ou ou
utras
passtas.
O atalho
a
de teclad
do foi
(A) Ctrl + T.
(B) Alt + T.
(C) Ctrl + S.
(D) Alt + A.
(E) Ctrl + A.

Níveel Médio – Agentte Administrativo
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Essse componen
nte é integrado à configuração dos
miccrocomputadorres e noteboo
oks, por meio de uma coneexão
uniiversal, além de possuir umaa capacidade de armazenameento
que
e indica seu uso
o na realização de backups.
Asssinale a alternaativa que indicca a sigla pela qual é conhecida
esssa conexão universal e dois vvalores típicos para a capacid
dade
máxima de armazenamento dessse dispositivo.
(A) PCI / 8 GB e 16
6 GB
(B) USB / 8 GB e 16
1 GB
(C) HDMI / 8 GB e 16 GB
(D) USB / 2 MB e 32 MB
(E) PCI / 2 MB e 32
3 MB

29
Porr padrão, no Acccess 2007 BR e Access 2010 BR
B for Windowss, os
ban
ncos de dados são
s criados num
m formato defaault que dá suporte
a recursos
r
mais recentes, com
mo campos de múltiplos valo
ores,
macros de dados e publicação no
os Serviços do Access.
A
Essse formato é conhecido por
(A) .accx
(B) .mdb
(C) .dbf
(D) .mdbx
(E) .accdb
Tipo 4 – Cor Azul– Págin
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33

Um
m funcionário da
d SUDENE abriu a janela do Windows Explo
orer
em um microcom
mputador, e exeecutou os proceedimentos listaados
a seeguir.
• Selecionou e excluiu o arrquivo CTR_16
613.DOC da pasta
OS, o que fez o sistema opeeracional moveer o
C:\CONTRATO
arquivo para a Lixeira.
• Posteriormentte, este funcionário observou
u que precisavaa de
dados do con
ntrato excluído
o e, em conseequência, resolveu
retornar à situação
s
origin
nal, voltando com o arqu
uivo
CTR_1613.DOC para a pasta C:\CONTRATOSS.
• Para isso, elle acessou a Lixeira na Área
Á
de Trabaalho,
selecionou o arquivo
a
excluíd
do CTR_1613.DOC e pressiono
ou o
botão direito do mouse, o que
q fez com qu
ue aparecesse uma
u
janela de diálo
ogo na tela.
Nesssa janela, ele acionou
a
a seguiinte opção:
(A) Restaurar
(B) Retornar
(C) Restabelecer
(D) Recuperar
(E) Recortar

Na arquitetura báásica de computtadores, a mem
mória principal tem
mas e dados no
n processamento.
porr função armazenar program
Atu
ualmente, um tipo tem sido
o utilizado com
mo padrão, seendo
com
muns os valorees de 4 e 8 GB para sua capacidade máximaa de
arm
mazenamento.
As siglas empregadas na referênccia a esse tipo de
d memória são
o
(A) ROM e CACHEE.
(B) RAM e CACHEE.
(C) PCI‐E e SATA2.
(D) RAM e DDR3.
(E) ROM e DDR3.

34
Quanto à orientaação dos slidees, no Powerp
point 2010 BR for
Win
ndows um usuário
u
pode configurar o layout de uma
u
aprresentação, deffinindo‐o por m
meio da escolhaa de um entre dois
mo
odos, que são
(A)
e

31
Um
m funcionário da
d SUDENE digiitou um texto no Word 2010
0 BR
for Windows. Durrante a digitaçãão, pressionou a tecla de fun
nção
da, executou o atalho de teclado Ctrl + B,
F7 e, em seguid
respectivamente, com as seguinttes finalidades:
n
a um teexto
(A) verificar ortoggrafia e gramáttica / aplicar negrito
selecionado.
(B) abrir a janela de Ajuda do Word
W
/ aplicar negrito
n
a um teexto
selecionado.
uivo digitado.
(C) verificar ortoggrafia e gramátiica / salvar arqu
(D) abrir a janela de
d Ajuda do Wo
ord / salvar arq
quivo digitado.
(E) verificar orto
ografia e grramática / inserir
i
referência
bibliográfica no
n rodapé da páágina.

(B)

32

(E)

No Word 2010 BR
R, para aplicar o alinhamento centralizado,
c
deeve‐
se selecionar o texto
t
ou parággrafo e executar um atalho
o de
teclado ou acionar um determinaado ícone.
O atalho
a
de teclad
do e o ícone são
o, respectivameente,

35

(A)

Ctrl + E

e

(B)

Ctrl + E

e

(C)

Ctrl + Z

e

(D)

Ctrl + M

e

(E)

Ctrl + M

e

e

(C)
e

(D)
e

e

Anaalise a especificcação da impressora a seguir.

Multifuncion
nal 3 X 1 Laser 30045NI Monocrom
mática – Xerox

Níveel Médio – Agentte Administrativo
o

Ten
ndo por foco essa
e
especificação, é correto
o afirmar que essa
e
imp
pressora
(A) imprime fotoss a cores, por m
meio do uso de
e cartuchos do tipo
jato de tinta.
(B) imprime docu
umentos em preto e brancco, na modalid
dade
wireless.
(C) é ligada a um
m microcomputador, por meio
o de uma coneexão
PS/2.
o impressora, sscanner e copiadora.
(D) funciona como
(E) funciona como
o impressora, p
plotter e fax.
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Legislação Institucional

Conhecimentos Específicos

36

Noções de Administração Pública

As alternativas a seguir, com base no Decreto n. 1.171/94 –
Código de Ética Profissional do Servidor Público do Poder
Executivo Federal, apresentam ações que são vedadas ao
servidor público, à exceção de uma. Assinale‐a.
(A) Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços.
(B) Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do
atendimento em serviços públicos.
(C) Desviar servidor público para atendimento de interesses
particulares.
(D) Apresentar‐se embriagado no serviço ou fora dele,
habitualmente.
(E) Alterar ou deturpar o teor de documentos que deva
encaminhar para providências.

37
Dentre os deveres dos servidores públicos civis previstos na Lei
n. 8.027/90, assinale a afirmativa incorreta.
(A) Deve ser leal às instituições que servir.
(B) Deve manter conduta compatível com a moralidade pública.
(C) Deve ser assíduo e pontual ao serviço.
(D) Deve guardar sigilo sobre todos os assuntos da repartição.
(E) Deve tratar com urbanidade os demais servidores e o público
em geral.

38
A respeito das faltas administrativas previstas na Lei n. 8.027/90,
o servidor que cometer insubordinação grave em serviço será
punido com
(A) advertência.
(B) suspensão.
(C) demissão.
(D) multa.
(E) repreensão.

39
De acordo com o Art. 7º da Lei Complementar n. 125 de 2007, a
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE é
composta pelos órgãos listados a seguir, à exceção de um.
Assinale‐o.
(A) Conselho Deliberativo.
(B) Diretoria Colegiada.
(C) Ouvidoria.
(D) Auditoria Geral.
(E) Secretaria Administrativa.

40
As alternativas a seguir, com base na Lei Complementar n. 125 de
2007, apresentam objetivos do Plano Regional de
Desenvolvimento do Nordeste, à exceção de uma. Assinale‐a.
(A) Geração de emprego e renda.
(B) Redução das taxas de mortalidade materno‐infantil.
(C) Melhoria das condições de habitação.
(D) Garantia da sustentabilidade ambiental.
(E) Universalização dos níveis de ensino superior.

Nível Médio – Agente Administrativo

41
Com relação à Administração Indireta na esfera pública, analise
as afirmativas a seguir.
I. A Administração Indireta é também chamada descentralizada.
II. A Administração Indireta inclui os serviços desempenhados
pela estrutura administrativa da Presidência da República.
III. As entidades da Administração Indireta possuem personalidade
jurídica e patrimônio próprios.
Assinale:
(A) se todas as afirmativas estiverem corretas.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(E) se somente a afirmativa I estiver correta.

42
Na Administração Pública, a gestão por resultados está
relacionada à
(A) Administração Gerencial.
(B) Administração Patrimonialista.
(C) Administração Centralizada.
(D) Administração Burocrática.
(E) Administração Descentralizada.

43
O agente público deve somente praticar o ato administrativo
para o seu fim legal, qual seja, atender ao interesse público,
excluindo a possibilidade de qualquer atividade motivada por
interesses pessoais ou individuais.
Esse procedimento traduz o princípio básico da Administração
Pública denominado
(A) Eficiência.
(B) Impessoalidade.
(C) Publicidade.
(D) Moralidade.
(E) Legalidade.

44
Com relação à descentralização administrativa, analise as
afirmativas a seguir.
I. A descentralização administrativa atribui personalidade
jurídica a uma entidade para que ela preste serviços públicos
ou realize atividades públicas ou de utilidade pública.
II. A descentralização administrativa transfere / distribui
competências para um terceiro (pessoa jurídica ou,
eventualmente, pessoa física).
III. A descentralização administrativa transfere, dentro da
mesma pessoa jurídica, competências dos órgãos superiores
para os órgãos inferiores.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa III estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
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45

48

Os líderes de serviço público, com base no empreendedorismo
governamental, a fim de acompanhar as mudanças na gestão do
setor público, devem estar preparados para
(A) elaborar planos detalhados por equipe de especialistas com
visão de mercado.
(B) focar os lucros, apesar das barreiras burocráticas.
(C) identificar e aproveitar oportunidades, assumindo alguns
riscos calculados.
(D) reconhecer as competências essenciais para formar a equipe
de trabalho.
(E) formar sucessores que deem continuidade às ações
desenvolvidas em prol da governança pública

Analise o fragmento a seguir.

46

49

A figura a seguir representa o desenho de uma estrutura
organizacional departamentalizada.

“A qualidade total é a preocupação com a segurança e a
qualidade do produto ou do serviço, a cada passo do processo.”
A respeito da qualidade total, analise as afirmativas a seguir.
I. A qualidade total é um novo modelo gerencial, fundado na
motivação e na participação de todos os funcionários da
organização.
II. A qualidade total se materializa em todas as áreas da
instituição, traduzida no bem estar de seus empregados e
na satisfação do público atendido.
III. A qualidade total busca a redução de custos, que é obtida
mediante a redução do desperdício.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Nessa estrutura organizacional foi adotado o critério de
departamentalização
(A) por funções.
(B) por produtos ou serviços.
(C) geográfica.
(D) por clientela.
(E) por processo.

47
Com relação ao empreendedorismo governamental, assinale
V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) O empreendedorismo governamental mobiliza a atuação de
todos os setores – público, privado e voluntário – para uma
ação conjunta capaz de resolver os problemas e atender às
demandas sociais.
( ) O empreendedorismo governamental adota uma gestão
aberta à participação e ao trabalho em equipe, em que a
iniciativa e a proatividade são incentivadas com vistas à
criação de valor para os usuários dos serviços e para a própria
gestão pública.
( ) O empreendedorismo governamental identifica e aproveita
oportunidades, imagina, desenvolve e realiza visões que
solucionem os problemas sociais, mesmo que para isso
tenham de assumir alguns riscos calculados.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) V, F e V.
(B) F, F e V.
(C) F, F e F.
(D) V, V e V.
(E) F, V e F.

Nível Médio – Agente Administrativo

As novas tecnologias devem ser amplamente utilizadas
para a melhoria dos _____ e de comunicação para fazer
mais e melhor, com _____, sem comprometer a _____.
Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do
fragmento acima.
(A) processos de trabalho – menor tempo – eficácia.
(B) processos de trabalho – menor custo – efetividade.
(C) procedimentos – menor tempo – eficiência.
(D) processos de trabalho – menor custo – excelência.
(E) procedimentos – menor tempo – efetividade.

50
Assinale a alternativa que apresenta características fundamentais
para diferenciar a Administração Pública da Administração Privada.
(A) Enquanto a Administração Privada utiliza o planejamento, a
organização, a direção e o controle como técnicas
administrativas, a Administração Pública utiliza apenas técnicas
relacionadas à motivação e à avaliação de resultados.
(B) Enquanto a Administração Pública tem como objetivo
proporcionar o bem‐estar à coletividade, a Administração
Privada tem como objetivo primordial o lucro.
(C) Tanto na Administração Pública quanto na Privada, os
gestores possuem liberdade de atuação e podem fazer tudo o
que a lei não proíbe.
(D) Tanto na Administração Pública quanto na Privada, a
eficiência é medida pelo cumprimento da missão planejada.
(E) Enquanto os gestores da Administração Pública prestam
contas aos Tribunais de Contas das esferas a que estão
subordinados, na Administração Privada os gestores não
precisam prestar contas.
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51
Com relação à abordagem logística da Administração de
Materiais, analise as afirmativas a seguir.
I. Estabelece como objetivo principal supervisionar os
almoxarifados e estabelecer método de estocagem adequado.
II. Busca, por meio de previsão e estimativa flexibilizar o fluxo
dos produtos.
III. Tem como função estudar a maneira de como a
Administração otimiza os recursos de suprimentos, de
estoques e de distribuição dos produtos e serviços.
Assinale:
(A) se todas as afirmativas estiverem corretas.
(B) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(D) se somente a afirmativa II estiver correta.
(E) se somente a afirmativa III estiver correta.

52
O Processo de Compra deve evitar atrasos ou problemas na
entrega do pedido, a fim de eliminar desperdícios e manter a
imagem da organização.
Esse objetivo é atingindo por meio da ação de suprimento
denominada
(A) acompanhamento do pedido.
(B) solicitação de compra.
(C) análise de preços.
(D) pedido de compras.
(E) coleta de preço.

53
“A Administração de Materiais visa à garantia de existência
contínua de um estoque, organizado de modo à nunca faltar
nenhum dos itens que o compõem, sem tornar excessivo o
investimento total”.
A esse respeito, analise as afirmativas a seguir.
I. A Manipulação e o Controle dos Estoques compõem um
subsistema específico, ao qual cabe a obtenção de menor
número de variedades de determinado tipo de material.
II. A Armazenagem e a Conservação envolvem, entre outros, os
processos de recebimento das mercadorias e o controle de
qualidade e fechamento contra o pedido de compra.
III. A Padronização e a Normalização envolvem todos os
processos de requisição e devolução de itens para fabricação,
consumo ou revenda.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

FGV ‐ Projetos

54
Leia o fragmento a seguir:
A função compras deve buscar um substancial sistema de
_____ de custos, por meio de _____ de preços, na busca
de materiais alternativos e de novos _____.
Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do
fragmento acima.
(A) apropriação – análise – parceiros.
(B) controle – análise –fornecedores.
(C) redução – negociações – fornecedores.
(D) aumento – negociações – parceiros.
(E) apropriação – procura – fornecedores.

55
O estabelecimento de grupos ou famílias de materiais, de acordo
com a sua utilidade, natureza, função ou no atendimento de
objetivos específicos da organização, é denominado
(A) Especificação de Material.
(B) Normatização de Material.
(C) Padronização de Material.
(D) Classificação de Material.
(E) Catalogação de Material.

Noções de Administração Financeira e
Orçamentária
56
A doutrina keynesiana implicou na utilização sistemática do
orçamento público como instrumento de
(A) controle de gastos.
(B) programação orçamentária.
(C) transparência financeira.
(D) política fiscal.
(E) responsabilidade social.

57
Quanto às inovações do Orçamento Público introduzidas pela
Constituição Federal de 1988, assinale a afirmativa correta.
(A) A classificação da despesa pública deixou de ser institucional
funcional programática e passou a ser funcional e por
programas.
(B) A Lei de Diretrizes Orçamentárias passou a apresentar os
anexos de riscos fiscais e de metas fiscais.
(C) A elaboração de plano plurianual, abrangendo as despesas de
capital e demais programas de duração continuada, tornou‐
se obrigatória.
(D) Os gastos com pessoal e o endividamento público ao cálculo
da receita corrente líquida nos últimos 12 (doze) meses são
limitados.
(E) A inscrição de restos a pagar, determinando o cancelamento
dos não processados em razão de não representarem fato
gerador por competência do período, é limitada.

58
Assinale a alternativa que indica os fatos que são classificados
como receitas efetivas correntes.
(A) Cobrança da dívida ativa tributária e arrecadação de
impostos.
(B) Aluguéis arrecadados e transferência de capital recebida.
(C) Pessoal ativo e recebimento de depósito de caução.
(D) Alienação de bens e amortização de empréstimos
concedidos.
(E) Dividendos recebidos e multas arrecadadas.

Nível Médio – Agente Administrativo
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59
As despesas com aquisição de material de consumo imediato e
de equipamento para uso nas atividades funcionais da
Administração Pública são classificadas, respectivamente, nas
seguintes categorias econômicas:
(A) corrente e capital.
(B) efetiva e mutação.
(C) qualitativa e quantitativa.
(D) ordinária e extraordinária.
(E) orçamentária e extraorçamentária.

60
Analise os valores fornecidos pela contabilidade em trinta de abril
do último ano de mandato de um governo estadual.
Tesouraria ou caixa
Dívida Ativa
Fornecedores do ano
Dívida Fundada a longo prazo

$2.000
$3.000
$1.500
$2.000

Com base nesses valores e na Lei de Responsabilidade Fiscal o
valor máximo de novas despesas a serem assumidas até o final do
mandato será de
(A) $3.500.
(B) $1.500.
(C) $1.000.
(D) $500.
(E) Zero.

Nível Médio – Agente Administrativo
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