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1) O segmento do mercado financeiro que atende aos agentes econômicos produtivos quanto as  suas necessidades 

de financiamento de médio e longo prazos, essencialmente relacionados com investimentos em capital fixo, 

denomina-se mercado: 

 

(a) monetário 

(b) de capitais 

(c) comum 

(d) de crédito 

(e) cambial 

 

 

2) Dentro do principio da unidade de direção: 

 

(a) uma pessoa deve receber ordens de apenas um único superior  

(b) o poder é derivado da posição ocupada pela pessoa 

(c) a autoridade deve ser exercida por aquele que ocupa o cargo de maior importância 

(d) busca-se a autoridade única para cada grupo de atividades com o mesmo objetivo 

(e) busca-se uma linha de autoridade dos níveis mais altos aos mais baixos de uma organização 

 

 

3) A nomenclatura “homo economicus” é entendida como uma concepção oriunda da teoria 

 

(a) neoclássica 

(b) burocrática 

(c) estruturalista 

(d) clássica 

(e) comportamental 

 

 

4) Dentre os termos comuns, utilizados na literatura motivacional, correlacione as colunas abaixo, de acordo com o 

seu significado e assinale a alternativa correta. 

 

(1) motivação 

(2) desejo 

(3) incentivo 

(   )Estímulo externo que induz uma pessoa a 

tentar fazer alguma coisa ou conseguir algo. 

( )Estímulo interno que dirige o 

comportamento consciente a satisfazer a 

uma necessidade ou alcançar algo. 

(    )Metas plenamente conscientes. 

(  )Indução de pessoa ou grupo, cada uma 

com necessidades ou personalidades 

distintas, para alcançarem os objetivos 

organizacionais e seus próprio objetivos. 

 

(a) (/) (2) (1) (3) 

(b) (3) (2) (1) (/) 

(c) (3) (2) (/) (1) 

(d) (2) (1) (/) (3) 

(e) (3) (/) (2) (1) 
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5) Para Douglas Mc Gregor existem duas concepções sobre a natureza humana: A Teoria “X” e a Teoria “Y”. 

Dentre o conjunto de suposições em que se baseia a Teoria “Y”, pode-se destacar: 

 

(a) O homem é essencialmente preguiçoso e deve ser estimulado por incentivos externos. 

(b) As pessoas têm motivação básica, potencial de desenvolvimento, padrões de comportamentos adequados e 

capacidades para assumir responsabilidades.  

(c) As pessoas são, por sua natureza intrínseca, passivas ou resistentes às necessidades das empresa. 

(d) O ser humano não gosta de assumir responsabilidades e prefere ser dirigido e sentir-se seguro nessa 

dependência. 

(e) O homem é fundamentalmente egocêntrico e seus objetivos pessoais opõem-se aos objetivos da 

organização. 

 

 

6) Quanto ao aspecto do conceito de organização, no tocante à teoria neoclássica seus representantes classificam-na 

como: 

 

(a) Sistema social com objetivos a alcançar 

(b) Sistema aberto 

(c) Sistema social cooperativo e racional 

(d) Sistema social como conjunto de papeis 

(e) Sistema social intencionalmente construído e reconstruído 

 

 

7) Em relação à Administração Pública Federal julgue as afirmativas abaixo como verdadeira (V) ou falsa (F) e 

assinale a opção correta: 

 

(    ) Toda sociedade de economia mista será constituída sob a forma de Sociedade Anônima. 

(    ) O Ministério da Justiça é uma autarquia, sendo portanto uma pessoa jurídica de Direito Público 

(    ) Toda empresa pública será criada por lei específica. 

 

(a) (V) (F) (V) 

(b) (F) (F) (F) 

(c) (V) (V) (V) 

(d) (F) (F) (V) 

(e) (F) (V) (F) 

 

 

8) A Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá os princípios da: 

 

(a) Impessoalidade, moralidade, legalidade e publicidade. 

(b) Moralidade, pessoalidade, legitimidade e publicidade 

(c) Legalidade, pessoalidade, equidade e seletividade 

(d) Retroatividade, legitimidade, anterioridade e moralidade 

(e) Publicidade, autonomia nas vontades, moralidades e seletividade 
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9) Em relação à Teoria dos dois fatores de Herzberg, é correto afirmar que: 

 

(a) Os fatores higiênico satisfazem as necessidades de auto-realização do indivíduo, enquanto os fatores 

motivacionais satisfazem as necessidades fisiológicas 

(b) Os fatores motivacionais estão relacionados com o conteúdo do cargo e com a natureza das tarefas 

(c) Os fatores higiênico são decisivos para a satisfação dos empregados 

(d) Um programa eficiente de higiene gera motivação nos empregados, garantindo níveis de eficiência acima 

do normal 

(e) Surgiu em oposição à hierarquia das necessidades de Maslow  

 

 

10) “As decisões são tomadas mais rapidamente pelos próprios executores da ação”. Essa afirmativa define uma 

das principais vantagens da: 

 

(a) Centralização 

(b) Concentração 

(c) Especificação 

(d) Especialização  

(e) Descentralização 

 

 

 

11) Dividir o trabalho geral em unidades menores, especializadas, e/ou agrupar atividades homogêneas, com o 

propósito de criar unidades organizacionais, constituem características complementares do processo da: 

 

(a) Divisão do trabalho 

(b) Especialização 

(c) Fixação dos níveis hieráquicos 

(d) Racionalização de métodos quantitativos 

(e) Departamentalização 

 

 

12) A competência exclusiva da União para emitir moeda será exercida exclusivamente 

 

(a) pela Comissão de Valores Mobiliários 

(b) pelo Banco do Brasil 

(c) pela Secretaria do Tesouro Nacional 

(d) pelo Banco Central 

(e) pela Secretaria de Orçamento e Finanças 

 

 

13) O autor dos princípios de intensificação, economicidade e produtividade e um dos precursores da moderna 

administração foi 

 

(a) Henry Ford 

(b) Elton Mayo 

(c) Frederick W. Taylor 

(d) Kurt Lewis 

(e) Henri Fayol 
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14) “Modalidade de licitação entre interessados cadastrados ou que atendem a todas as condições exigidas para 

cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária 

qualificação”. Esta é a definição legal de: 

 

(a) Concorrência 

(b) Tomada de preços 

(c) Convite 

(d) Concurso 

(e) Leilão 

 

15) O prazo mínimo do aviso do edital para Tomada de preços do tipo “técnica e preço” até o recebimento das 

proposta ou da realização do evento será: 

 

(a) 15 dias 

(b) 30 dias 

(c) 45 dias 

(d) 60 dias 

(e) 90 dias 

 

16) Qual o tipo de departamentalização mais indicado para circunstâncias estáveis e de pouca mudança e que 

requeiram desempenho constante de tarefas rotineira? 

 

(a) Por produtos 

(b) Geográfica 

(c) Por projetos 

(d) Por processo 

(e) Por funções 

 

17) Assinale a alternativa que completa corretamente a sentença abaixo: 

A análise ________________ tem como objetivo estudar as unidades organizacionais (Superintendências, 

Departamentos, Serviços, etc.) de modo a oferecer condições para desincumbirem com a maior eficiência possível, 

funções e atividades alocadas as mesmas. 

 

(a) Funcional 

(b) Crítica 

(c) Comparativa 

(d) Estrutural 

(e) Descritiva 

 

18) Qual o tipo de orçamento que proporciona  ao administrador uma estimativa do montante e fonte das receitas 

esperadas? 

(a) De capital 

(b) De venda 

(c) Do balanço 

(d) De caixa 

(e) De produção 
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19) A respeito da delegação de competência, pode-se afirmar que: 

 

(a) Envolve a  perda pelo delegante dos correspondentes poderes 

(b) O prazo da vigência sempre deve ser indeterminado 

(c) A autoridade delegante não continua responsável pela tarefa cometida ao seu subordinado 

(d) A mudança do titular do cargo acarreta a cessão imediata da delegação 

(e) Indicará com precisão a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto da delegação. 

 

20) O controle externo a cargo do Congresso Nacional,  é exercido como auxilio do: 

 

(a) Tribunal Superior do Trabalho 

(b) Superior Tribunal de Justiça 

(c) Supremo Tribunal Federal 

(d) Tribunal de Contas da União 

(e) Ministério Público da União 

 

21) Dentre os tipos de licitação previstos na Lei 8.666/93,  podemos citar: 

 

(a) Convite 

(b) Concurso 

(c) Doação 

(d) Melhor técnica 

(e) Alienação 

 

22) Segundo Fayol, os princípios gerais da administração são:  

 

(a) Organização formal e informal. 

(b) Unidade de comando e disciplina. 

(c) Especialização e amplitude administrativa. 

(d) Divisão do trabalho e supervisão funcional. 

(e) Planejamento e contrrole. 

 

23) A Lei Orçamentária Anual ( LOA) compreende os seguintes tipos de orçamento: 

 

(a) fiscal; da saúde; e da defesa. 

(b) tributário; da saúde; e de investimentos. 

(c) fiscal; de investimentos; e da seguridade social. 

(d) da saúde; da previdência; e da defesa. 

(e) tributário; da seguridade social; e da educação. 

 

24) Em princípio, cada pessoa, na empresa, deve receber ordens de um único superior hierárquico, configurando-

se, desse modo, a unidade de comando, que corresponde à existência de uma autoridade linear. O fato de um 

órgão ou pessoa, em particular, ou através de normas, receber ordens de uma chefia fora de sua linha 

hierárquica, pressupõe a existência de uma subordinação ou vinculação 

(a) semi-direta. 

(b) funcional. 

(c) de assessoria de linha. 

(d) de assessoria pura. 

(e) de assistência à autoridade. 
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25) Em qual modalidade de licitação será enquadrada a alienação de bens imóveis em geral, de acordo com a lei 

8.666 / 93? 

 

(a) Tomada de preços. 

(b) Melhor oferta. 

(c) Convite. 

(d) Concorrência. 

(e) Doação. 

 

26) São características próprias das redes de comunicações em roda, cadeia e círculo, respectivamente: 

 

(a) Flexibilidade para mudança no cargo muito rápida; moral pobre; e nenhuma ênfase do líder. 

(b) Moral muito pobre; acuracidade pobre; e influenciação lenta. 

(c) Ênfase no líder muito pronunciada; flexibilidade lenta para mudança no cargo; e moral muito boa. 

(d) Acuracidade boa; influenciação rápida; e flexibilidade lenta para mudança no cargo. 

(e) Moral pobre; nenhuma ênfase do líder; e acuracidade boa. 

 

27) Assegurar melhor ordenação dos setores da economia e maior eficiência das empresas por meio de 

incorporação, fusão, associação, assunção de controle acionário e de acervo é uma atribuição inerente 

 

(a) Aplica os mais recentes métodos e técnicas científicas e de análise quantitativa. 

(b) Compara as estimativas orçamentárias com a compatibilidade e outros dados financeiros. 

(c) Proteja e aplica operações reais que representam operações experimentais. 

(d) Visa a redução das operações individualmente, a fim de proporcionar maior segurança para a organização a 

médio prazo. 

(e) Mensura o conflito entre os objetivos organizacionais e os objetivos individuais. 

 

28) Durante que fase será exigida a documentação relativa a habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação 

econômico-financeira e regularidade fiscal? 

 

(a) Habilidade. 

(b) Adjudicação. 

(c) Homologação. 

(d) Classificação. 

(e) Julgamento. 
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29) Coloque V ( verdadeiro) ou F ( falso) nas afirmativas referentes à Escola Clássica da Administração e assinale 

a alternativa correta. 

 

(   ) Taylor visualisava a organização de baixo para cima, começando pela observação dos movimentos dos 

operários; Fayol tinha uma visão de conjunto, de cima para baixo. 

      (    ) Taylor, Fayol e seus seguidores são denominados mecanicistas. 

      (   ) A divisão de trabalho, segundo os fayolistas, é fundamental e deve se processar atendendo aos ditames da 

autoridade e responsabilidade. 

      (    ) Para Taylor administrar é planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. 

      (  ) Uma premissa fundamental do taylorismo é a de que  o homem é um ser eminentemente racional e que ao 

tomar uma decisão conhece todos os cursos de ação disponíveis, bem como as conseqüências da opção por 

qualquer um deles. 

 

(a) (F) (V) (F) (F) (V) 

(b) (V) (V) (V) (F) (V) 

(c) (V) (F) (V) (F) (F) 

(d) (F) (V) (F) (V) (F) 

(e) (V) (F) (V) (V) (V) 

 

 

30) O tipo de estrutura que exige chefes excepcionais é denominado 

 

(a) Matricial 

(b) Comissional 

(c) Linear 

(d) Funcional 

(e) Linha e Assessoria 

 

 

31) O ressuprimento de um item de material vem sendo realizado em lotes de 500 unidades cada para atender a um 

consumo anual de 250 unidades. No setor de gerência de estoques foram levantados os seguintes dados: 

 

- Custo unitário: R$ 40,00 

- Custo de aquisição / ordem: R$ 60,00 

- Taxa anual de estocagem: 30% 

- Tempo médio de ressuprimento: 30 dias  

- Não há estoques de segurança. 

 

                  Calcule o lote econômico de compra. 

 

(a) 50 unidades 

(b) 90 unidades 

(c) 125 unidades 

(d) 150 unidades 

(e) 250 unidades 
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32) O prazo mínimo do aviso do edital para leilão até o recebimento das propostas ou da realização do evento será: 

 

(a) 15 dias 

(b) 30 dias 

(c) 5 dias úteis 

(d) 45 dias 

(e) 20 dias 

 

33) Assinale a alternativa incorreta em relação às condições para um controle orçamentário eficaz. 

 

(a) acompanhamento sistemático das operações 

(b) Elaboração de orçamentos alternativos 

(c) Planejamento administrativo em termos orçamentários 

(d) Rigidez na elaboração de orçamentos 

(e) Emprego efetivo dos orçamentos como instrumento de coordenação 

 

 

34) Assinale a alternativa que indica um a caso de inexigibilidade previsto de forma expressa na Lei 8.666/93 

 

(a) Em caso de calamidade pública 

(b) A contratação de serviços técnicos com profissionais de notória especialização 

(c) Em caso de guerra 

(d) A contratação de remanescente de obra 

(e) Em caso de emergência 

 

 

35) Qual o tipo de estoque que compreende itens de material empregdos durante o processo produtivo, porém sem 

integrar diretamente o produto final? 

 

(a) De materiais administrativos 

(b) Para a produção 

(c) De produtos acabados 

(d) De produtos semi-acabandos 

(e) Para manutenção, reparo e operação 

 

 

36) O consumo médio mensal de um item é de 1500 unidades, sendo feitos, normalmente, três ressuprimentos por 

ano. O estoque de segurança corresponde a metade da demanda durante o tempo de ressuprimento, que é, em 

média, de 1 mês. Calcule o nível de ressuprimento para o referido item. 

(a) 5350 unidades 

(b) 6750 unidades 

(c) 7560 unidades 

(d) 7650 unidades 

(e) 8250 unidades 
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37) Assinale a alternativa que caracteriza a liderança tipicamente democrática. 

 

(a) O líder apresenta o problema e algumas soluções alternativas para a análise dos subordinados. 

(b) O líder transfere a responsabilidade da decisão para os subordinados. 

(c) O líder apresenta o problema e as diversas alternativas de solução fluem da discussão entre todos os 

membros do grupo. 

(d) O líder examina o problema, toma a decisão e a transmite aos subordinados pra que seja cumprida. 

(e) O líder apresenta o problema, discute-o com os subordinados e toma a decisão formulada previamente. 

 

 

38) A conclusão de que o trabalho é uma atividade grupal e que o nível de produção é mais influenciado pelas 

normas do grupo do que pelos incentivos físicos e pecuniários de produção, é oriundo de: 

 

(a) MARY PARKER FOLLETT 

(b) GEORGE ELTON MAYO 

(c) AMITAI ETZIONI 

(d) CHESTER I. BARNARD 

(e) MAX WEBER 

 

 

39) Assinale a alternativo que demonstra uma disfunção do modelo da buracracia idealizado por WEBER. 

 

(a) autoridade hierárquica bem definida 

(b) divisão do trabalho, baseada na especialização funcional. 

(c) Admissão, transferência e promoção dos funcionários, baseadas na cometência técnica. 

(d) Despersonalização do relacionamento entre funcionários. 

(e) Rotinas e procedimentos estandardizados. 

 

 

40) Quanto aos aspectos referentes à escolha de pessoal, coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo 

e marque a alternativa correta 

 

(    ) Recrutamento significa procurar e atrair candidatos para a seleção daqueles que satisfaçam as necessidades da 

organização 

(    ) As fontes de recrutamento para o preenchimento de cargos específicos são duas: interna e externa à 

organização. 

(    ) em relação à fonte interna de recrutamento, os cargos podem ser preenchidos, tão somente, através de 

promoções (elevação de nível/ordenado maior) 

(    ) Seleção é escolher, entre um grupo de candidatos, uma pessoa específica para desempenhar determinado 

cargo. 

(     ) Treinamento é a amplitude maior do aperfeiçoamento e crescimento das capacidades. 

 

(a) (V) (V) (F) (V) (F) 

(b) (V) (F) (F) (V) (F) 

(c) (V) (F) (V) (F) (V) 

(d) (F) (V) (V) (V) (V) 

(e) (V) (V) (F) (F) (V) 
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41) Geralmente, é um critério utilizado na estruturação de uma empresa, quando esta tem a divisão de seu trabalho 

baseada num tipo ou numa seqüência de operações. Estamos nos referindo ao critério de departamentalização por: 

(a) função 

(b) produto 

(c) processo 

(d) máquinas 

(e) território 

 

 

42) assinale a alternativa que indica uma atribuição de competência privativa do Banco Central do Brasil. 

 

(a) Zelar pela liquidez e solvência das Instituições Financeiras 

(b) Executar o serviço da dívida pública consolidada. 

(c) Autorizar as emissões de papel-moeda 

(d) Regular a execução dos serviços de compensação de cheques e outros papéis 

(e) Ser agente pagador e recebedor fora do país. 

 

 

43) Qual o estilo de liderança em que há liberdade completa para as decisões grupais ou individuais, com 

participação mínima do líder? 

 

(a) democrática 

(b) autocrática 

(c) participativa 

(d) liberal 

(e) consultiva 

 

 

44) Assinale a alternativa que apresenta uma característica da pesquisa operacional. 

 

(a) Aplica os mais recentes métodos e técnicas científicas e de análise quantitativa. 

(b) Compara as estimativas orçamentárias com a contabilidade e outros dados financeiros. 

(c) Projeta e aplica operações reais que representam operações experimentais. 

(d) Visa a redução das operações individualmente, a fim de proporcionar maior segurança para a  organização a 

médio prazo. 

(e) Mensura o conflito entre os objetivos organizacionais e os objetivos individuais. 

 

 

 

GABARITO: 

 

1)  B  2)  D 3)  D 4)  E 5)  B 6)  A 17)  A 8)  A 9)  B 10)  E 

11)  E 12)  D 13)  A 14)  A 15)  B 16)  E 17)  D 18)  B 19)  E 20)  D 

21)  D 22)  B 23)  C 24)  B 25)  D 26)  C 27)  A 28)  A 29)  B 30)  C 

31)  A 32)  A 33)  D 34)  B 35)  E 36)  E 37)  C 38)  B 39)  D 40)  A 

41)  C 42)  D 43)  D 44)  A       

 


