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Texto: Lembrança de morrer,
Álvares de Azevedo
Quando em meu peito rebentar-se a fibra,
Que o espírito enlaça à dor vivente,
Não derramem por mim nenhuma lágrima
Em pálpebra demente.

Descansem o meu leito solitário
Na floresta dos homens esquecida,
À sombra de uma cruz, e escrevam nela:
Foi poeta - sonhou - e amou na vida.

E nem desfolhem na matéria impura
A flor do vale que adormece ao vento:
Não quero que uma nota de alegria
Se cale por meu triste passamento.

Sombras do vale, noites da montanha
Que minha alma cantou e amava tanto,
Protegei o meu corpo abandonado,
E no silêncio derramai-lhe canto!

Eu deixo a vida como deixa o tédio
Do deserto, o poento caminheiro,
– Como as horas de um longo pesadelo
Que se desfaz ao dobre de um sineiro;

Mas quando preludia ave d’aurora
E quando à meia-noite o céu repousa,
Arvoredos do bosque, abri os ramos…
Deixai a lua pratear-me a lousa!
Autor: (Álvares de Azevedo)

Como o desterro de minh’alma errante,
Onde fogo insensato a consumia:
Só levo uma saudade – é desses tempos
Que amorosa ilusão embelecia.
Só levo uma saudade – é dessas sombras
Que eu sentia velar nas noites minhas…
De ti, ó minha mãe, pobre coitada,
Que por minha tristeza te definhas!
De meu pai… de meus únicos amigos,
Poucos - bem poucos – e que não zombavam
Quando, em noites de febre endoidecido,
Minhas pálidas crenças duvidavam.
Se uma lágrima as pálpebras me inunda,
Se um suspiro nos seios treme ainda,
É pela virgem que sonhei… que nunca
Aos lábios me encostou a face linda!
Só tu à mocidade sonhadora
Do pálido poeta deste flores…
Se viveu, foi por ti! e de esperança
De na vida gozar de teus amores.
Beijarei a verdade santa e nua,
Verei cristalizar-se o sonho amigo…
Ó minha virgem dos errantes sonhos,
Filha do céu, eu vou amar contigo!

QUESTÃO: A vontade do poeta é a de que após sua morte:
RESPOSTA: não se cale a alegria.
QUESTÃO: A partir da leitura das primeiras estrofes do poema, conclui-se que a morte para o poeta significa:
RESPOSTA: libertação
QUESTÃO: O sentimento que os poucos amigos e os pais do poeta despertam nele no momento da morte é
de:
RESPOSTA: saudade
QUESTÃO: Assinale a alternativa onde todas as palavras estão grafadas corretamente.
RESPOSTA: queixa, paixão, desleixo, rouxinol, baixela, eixo, abaixo
QUESTÃO: Observando o uso correto do acento gráfico, qual das alternativas abaixo está correta?
RESPOSTA: inócuo
QUESTÃO: Palavra é um conjunto de sons articulados que expressam ideias e são representados por uma
grafia, formada por uma reunião de letras, que quando agrupadas formam as frases. Marque a alternativa
onde o significado da palavra está correto.
RESPOSTA: Empedernido - aquele que não se deixa persuadir ou não se comove.
QUESTÃO: Assinale a afirmativa correta:
RESPOSTA: O til serve para indicar nasalidade e é empregado com as vogais a e o.
QUESTÃO: Ponto, dois-pontos e travessão são exemplos de sinais de pontuação que utilizamos. Assinale a
frase com pontuação correta.
RESPOSTA: Embora lisonjeada, não fiz muita fé no oferecimento. Um homem tão importante, pensei comigo
mesma, com tantos compromissos, vai lá se lembrar de um aprendiz de poeta?
QUESTÃO: Adverbio é palavra invariável que funciona como um modificador de um verbo. Assinale a frase
onde apresenta um adverbio de tempo:
RESPOSTA: Sempre estamos juntos, em todos os momentos
QUESTÃO: Textos que exercem uma função social específica, ou seja, ocorrem em situações cotidianas de
comunicação e apresentam uma intenção comunicativa bem definida.
Denominamos de:
RESPOSTA: Todas as alternativas estão corretas.
QUESTÃO: Os textos expositivos possuem a função de expor determinada ideia, por meio de recursos como:
definição, conceituação, informação, descrição e comparação.
Assinale a opção que não corresponde a um texto expositivo:
RESPOSTA: Biografia e autobiografia
QUESTÃO: De acordo com a regência do verbo implicar, preencha a frase abaixo.
Tio Adolfo ________com o filme na televisão.
Marise ___________ em contrabando de ouro.
Trabalho ________ em grande responsabilidade.
RESPOSTA: Implicou, implicou-se e implica
QUESTÃO: Qual das frases abaixo você identifica um adjunto adverbial de modo.
RESPOSTA: Aqui, nesta cidade chove intensamente.
QUESTÃO: Dá-se o nome de modo às várias formas assumidas pelo verbo na expressão de um fato.
Identifique na frase o verbo no modo indicativo, tempo pretérito perfeito composto na 1ª Conjugação.
RESPOSTA: Eu tenho estudado muito.
Assinale a alternativa correta dos verbos ESTUDAR, ESCREVER E DIVIDIR no particípio (forma nominal simples).
RESPOSTA: estudado, escrito, dividido.

QUESTÃO: Ambientes operacionais são os conjuntos de programas que permitam o elo de ligação entre o
usuário e a máquina. Marque a alternativa que apresenta alguns dos sistemas operacionais mais utilizados
atualmente.
RESPOSTA: Windows, Android, Linux e iOS.
QUESTÃO: A tecla de atalho F5, no sistema operacional Windows, permite ao usuário:
RESPOSTA: Atualizar a janela ativa.
QUESTÃO: No sistema operacional Windows, quais são as teclas de atalhos utilizadas para realizar a ação de
recortar o item selecionado?
RESPOSTA: Ctrl + x
QUESTÃO: Acerca da internet, marque a alternativa CORRETA.
I. A internet é um sistema de redes mundial de computadores, todos ligados uns aos outros.
II. A internet dificultou a criação de novas formas de interações humanas, que poderiam ser realizadas
através de mensagens instantâneas, fóruns de discussão e redes sociais.
III. Ao se ligar à internet, tem-se acesso à World Wide Web (WWW).
IV. As palavras “internet” e “world wide web” são usadas frequentemente como sinônimos, mas internet
é uma rede mundial de computadores conectando milhões de dispositivos de computação, e World
Wide Web é um dos vários serviços que funcionam dentro da internet.
RESPOSTA: I, III e IV estão corretas.
QUESTÃO: O formato padrão de extensão de arquivo .docx e .pdf pertencem respectivamente aos programas:
RESPOSTA: Microsoft word e adobe acrobat.
QUESTÃO: Questão 06) O Microsoft Word é um:
RESPOSTA: Processador de texto.
QUESTÃO: Marque a alternativa que contém corretamente o programa elaborado para permitir a navegação
pela web e processar diversas linguagens.
RESPOSTA: Navegador.
QUESTÃO: A internet representa a rede mundial de todos os computadores, ela é aberta para o acesso de
todos, diferente da intranet que, também é uma forma de internet, mas:
RESPOSTA: É utilizada por um grupo específico de empresas ou pessoas e não está aberto para aqueles que
estão fora do seleto grupo.
QUESTÃO: Os motores de busca foram criados logo após o surgimento da internet, com o objetivo de realizar
buscas de qualquer informação na rede, apresentando os resultados de uma forma organizada. Entre as
maiores empresas prestadoras desses serviços encontra-se:
RESPOSTA: O Google.
QUESTÃO: Na área da criptografia, existe uma técnica de autenticação de informação digital tratada como
substituta à assinatura física, visto que elimina a necessidade de ter uma versão em papel do documento que
necessita ser assinado. Qual nome atribuído a essa técnica:
RESPOSTA: Assinatura digital.
QUESTÃO: O desenvolvimento do Estado moderno, ocasionou significativas mudanças na relação da
sociedade com o patrimônio público. Essas diferentes posturas da sociedade em relação à res publica foram
determinadas como as três formas de administração pública, formas estas denominadas pela doutrina.
verifica-se que a administração pública evoluiu através de três modelos básicos, são eles:
REPOSTA: Patrimonialista, burocrática e administração pública gerencial.
QUESTÃO: A Administração Pública Burocrática surgiu na segunda metade do século XIX, na época do Estado
liberal, como forma de combater a corrupção e o nepotismo patrimonialista. Marque a alternativa que contém
os três princípios do modelo burocrático.
RESPOSTA: O profissionalismo, a impessoalidade e o formalismo.

QUESTÃO: A cerca dos princípios básicos da Administração Pública, que estão presentes no artigo 37 da
Constituição Federal de 1988, leia as afirmações e assinale a alternativa CORRETA.
I. O princípio da legalidade trata-se da valorização da lei acima dos interesses privados. Sendo assim, a
administração pública só pode ser exercida se estiver de acordo com as leis.
II. O princípio da moralidade obriga os agentes públicos a atuarem em conformidade com os princípios
éticos.
III. O princípio da impessoalidade busca traduzir a noção de que a administração pública deve tratar todos
os cidadãos e cidadãs sem discriminações.
IV. O princípio da publicidade visa inibir a transparência na administração pública.
RESPOSTA: Apenas I, II e III estão corretas.
QUESTÃO: A legislação brasileira na Constituição Federal de 1988 determina no artigo 37: “A administração
pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...).”
Relacione os princípios da administração pública com sua aplicabilidade.
1. LEGALIDADE
A) Valorização da lei acima dos interesses privados.
2. IMPESSOALIDADE
B) Deve ser adotado, pelo administrador, critérios técnicos e
profissionais, que assegurem o melhor resultado possível.
3. MORALIDADE
C) Divulgação e o fornecimento de informações de todos os atos
praticados pela Administração Pública.
4.

PUBLICIDADE

D)

5.

EFICIÊNCIA

E)

Toda a atividade administrativa deve atender a um só tempo à lei, à
moral, a ética e à equidade, ou seja, aos deveres da boa e honesta
administração.
Administração pública deve tratar todos os cidadãos e cidadãs sem
discriminações.

RESPOSTA: 1-A, 2-E, 3-D, 4-C, 5-B.

QUESTÃO: O líder que explora o medo e que para influenciar o comportamento dos seus subordinados,
recorrem a punições, como: críticas públicas, designação para tarefas indesejáveis, descontos no pagamento
mensal, entre outros, está utilizando o poder:
RESPOSTA: Poder Coercitivo.
Questão 06) O poder é o exercício da liderança. Acerca do Poder por Recompensa, marque V, se verdadeiro e
F, se falso.
( ) O poder por recompensa baseia-se na exploração de interesses.
( ) Ao propor incentivos, prêmios e favores, o líder eleva o comprometimento da equipe, fazendo-a trabalhar
mesmo sem supervisão.
( ) A recompensa somente poderá ser pecuniária, ou seja, em dinheiro.
( ) O poder de recompensa consiste na capacidade para alocar resultados recompensadores, seja o
recebimento de coisas positivas ou a eliminação de coisas negativas.
RESPOSTA: V, V, F, V.
QUESTÃO: Baseia-se na hierarquia. Quanto mais elevada a posição do líder no organograma maior será a
amplitude dos seus poderes. É uma autoridade legal e tradicionalmente aceita, porém não necessariamente
respeitada. Marque a alternativa que corresponde ao poder descrito.
RESPOSTA: Poder por legitimidade.
QUESTÃO: Quanto as fontes de poder, preencha corretamente as lacunas.
Poder por _____ consiste no respeito. Nesse poder a autoridade demonstra possuir sapiência e habilidades
adequados ao cargo que exerce. Os subordinados reconhecem esta competência e a ______ veladamente.
RESPOSTA: Competência / respeitam.

QUESTÃO: Leia atentamente as assertivas.
I. O Poder de referência se caracteriza através do poder de influenciar o outro pela força do seu carisma
ou por características pessoais que são admiradas e servem como referência.
II. O poder daquele que influencia é baseado no desejo do influenciado de ser parecido ou identificar-se
com o que influencia.
III. O poder de referência, como um aspecto do poder pessoal, torna-se particularmente importante como
liderança organizacional.
IV. Em um ambiente organizacional, poder de referência fica mais visível no líder carismático que se destaca
em fazer os outros se sentirem confortáveis em sua presença.
Marque a alternativa CORRETA.
RESPOSTA: I, II, III e IV estão corretas.
QUESTÃO: Licitação pode ser definida como:
RESPOSTA: Procedimento administrativo por meio do qual a administração pública seleciona a proposta
mais vantajosa para posterior celebração do contrato que melhor atenda ao interesse público.
QUESTÃO: A prefeitura municipal de São Paulo pretende realizar uma licitação para a construção de um
hospital municipal, para melhor atender a demanda da população do município. O engenheiro contratado da
prefeitura realizou o orçamento para a execução das obras, estipulando um valor máximo de R$ 3.400.000,00
(três milhões e quatrocentos mil reais). A Comissão Permanente de Licitação, conforme lei nº 8.666/1993,
deverá utilizar qual modalidade de licitação? Marque a alternativa CORRETA.
RESPOSTA: Concorrência.
QUESTÃO: O tribunal de justiça do estado de Minas Gerais realizará aquisição de 20 (vinte) automóveis
blindados, na cor preta, para atender a necessidade de deslocamento dos desembargadores. O orçamento
está estipulado no valor máximo em R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais). Nesta hipótese,
conforme a lei nº 8.666/1993, a licitação deve ser realizada na modalidade:
RESPOSTA: Concorrência.
QUESTÃO: Conforme lei de licitações nº 8.666/1993, a modalidade de licitação destinada à escolha de trabalho
técnico, científico ou artístico mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme
critérios constantes de edital publicado é denominada:
RESPOSTA: Concurso.
QUESTÃO: A respeito dos tipos licitação pública, conforme lei de licitações nº 8.666/1993, é CORRETO afirmar:
I. Menor preço é um tipo de licitação que objetiva buscar a proposta mais vantajosa para a administração
em relação aos valores. Sendo assim, ganha a proposta que apresentar o valor maior pelo bem ou
serviço.
II. O tipo de licitação técnica e preço é obrigatório na contratação de bens e serviços de informática e
também nas modalidades tomada de preços e concorrência.
III. Melhor Técnica é um tipo de licitação utilizada quando o bem ou serviço a ser adquirido pela
administração pública é específico e não pode ser avaliado apenas pelo preço, como no caso de
trabalhos intelectuais.
IV. O tipo de licitação técnica e preço, é obrigatório somente na contratação serviços de engenharia civil,
na modalidade tomada de preço.
RESPOSTA: II e III.
QUESTÃO: Em se tratando de licitação pública é CORRETO afirmar:
RESPOTA: Concorrência é a modalidade de licitação que se realiza com ampla publicidade, para assegurar a
participação de quaisquer interessados que preencham os requisitos previstos no edital convocatório.
QUESTÃO: O líder é o que tem a capacidade de motivar profissionais pelo simples fato de ser exemplo. As
principais características de um líder são:
RESPOSTA: Saber ouvir, oferecer feedbacks, reconhecer o trabalho da sua equipe, respeitar as
particularidades da equipe, motivar e engaja seus colaboradores pelo exemplo e aceita opiniões contrárias
a sua.

QUESTÃO: Em se tratando de chefia é INCORRETO afirmar:
RESPOTA: Os chefes costumam pensar no lado coletivo e se preocupam com o crescimento da equipe.
QUESTÃO: O PDCA é um método interativo utilizado no controle de processos, que tem como foco a solução
de problemas. Sua aplicação consiste em quatro passos:
RESPOSTA: Planejar, fazer, checar, agir.
QUESTÃO: A cerca do PDCA marque verdadeiro (V) ou falso (F).
( ) O PDCA funciona como um ciclo que busca detectar um problema e criar soluções para ele, aprimorando o
processo produtivo e elevando o patamar de qualidade da empresa.
( ) O ciclo PDCA se inicia com a definição de uma meta a ser atingida e um planejamento para alcança-la.
( ) A terceira etapa do ciclo é o planejamento. Nela é definido como o trabalho será realizado.
( ) Pode ser utilizada apenas no ramo imobiliário e da informática, para alcançar um nível de gestão melhor a
cada dia. Seu principal objetivo é tornar os processos da gestão de uma empresa mais ágeis, claros e objetivos.
RESPOSTA: V, V, F, F.
QUESTÃO: A estrutura organizacional é o elemento principal para que uma empresa mantenha o foco nos seus
objetivos. Na imagem abaixo estão os principais tipos de estruturas organizacionais, identifique
respectivamente as estruturas A, B e C.

RESPOSTA: Estrutura linear, estrutura funcional e estrutura linha-staff.

QUESTÃO: Taylorismo é o modelo de administração desenvolvido por Frederick Taylor, ao final do século XIX.
O taylorismo caracteriza-se pela ênfase nas tarefas, objetivando o aumento da eficiência ao nível operacional,
e ficou conhecida como administração científica. Sabendo-se disso é CORRETO afirmar:
RESPOSTA: Para que o trabalhador seja estimulado a produzir, são necessárias algumas motivações, como
a melhoria dos salários, a redução da jornada de trabalho, descansos semanais remunerados e as
bonificações conforme a produção.
QUESTÃO: O Taylorismo apresenta quatro princípios fundamentais: Princípio do planejamento, Princípio da
preparação dos trabalhadores, Princípio do controle e o Princípio da execução. Assinale a alternativa
INCORRETA.
RESPOSTA: O Princípio do planejamento visa a substituição de métodos científicos por métodos empíricos,
evitando ações e julgamentos individuais a respeito do trabalho.
QUESTÃO: Benchmarking é um processo de comparação de produtos, serviços e práticas empresariais, e é um
importante instrumento de gestão das empresas. Dentre os principais tipos de existentes, encontra-se o
Benchmarking de cooperação, que consiste:
RESPOSTA: Em duas empresas firmarem parceria, compartilhando informações de seus processos
permitindo a comparação de desempenho e compartilhamento de práticas eficientes.
QUESTÃO: A administração é um processo com múltiplas atividades executadas por pessoas para que os
objetivos de uma organização sejam alcançados de forma eficiente, eficaz e efetiva. O processo administrativo
é composto pelas etapas de:
RESPOSTA: Planejamento, organização, direção e controle.

QUESTÃO: Gráfico que representa visualmente a estrutura organizacional de uma instituição ou empresa. Que
te, como principal objetivo a apresentação da hierarquização e as relações entre os diferentes setores da
organização, é denominado:
RESPOSTA: Organograma.

