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QUESTÃO: Observe: “Os carros novos estão aqui há dois anos”. Assinale a alternativa que apresenta, correta e 
respectivamente, a classificação das palavras destacadas. 
 
RESPOSTA: Artigo definido, adjetivo, numeral.  

QUESTÃO: Indique a frase que há erro de concordância: 
 
RESPOSTA: As fotos estão anexos. 

QUESTÃO: Na frase “Fernandinho fora avisado dos perigos daquele empreendimento”, tem-se um verbo no tempo: 
 
RESPOSTA: Pretérito mais que perfeito. 

QUESTÃO: “De volta, com a garrafa na mão, apenas chuviscava”. Observando-se esta oração, constata-se que: 
 
RESPOSTA: É uma oração sem sujeito. 

QUESTÃO: Analise sintaticamente a frase abaixo e marque a resposta correta. 
 
“Carla, minha tia, é professora.” 
 
I. “Carla” é o sujeito da oração; 
II. “professora” é predicativo do sujeito; 
III. “é” um verbo de ação; 
 
RESPOSTA: Apenas III está incorreta. 

QUESTÃO ANULADA: Na frase “Crianças, não comam todos os doces”, o termo em destaque exerce função sintática 
de: 
 
RESPOSTA: Vocativo. 

QUESTÃO: Aponte a alternativa em que todos as palavras estão acentuadas por serem proparoxítonas: 
 
RESPOSTA: Pântano, míope, cônjuge. 

QUESTÃO: Leia: 
 
INGREDIENTES 
3 ovos 
1 lata de leite condensado 
1 lata de leite (use a mesma medida da lata de leite condensado) 
4 xícaras de café de açúcar 
 
MODO DE PREPARO 
Em uma frigideira, coloque o açúcar e esquente-o até caramelizar. 
Despeje no fundo da forma (que tem o buraco no meio), e espere endurecer. 
No liquidificador, bata os ovos, o leite condensado e o leite por 5 minutos. 
Despeje a mistura por cima do açúcar caramelizado e coloque a forma para assar em banho-maria por 
aproximadamente 50 minutos à 200°C. 
Tire do forno e espere esfriar um pouco. 
Depois, coloque a forma no freezer por 40 minutos. 
Passe a faquinha nas bordas do pudim e desenforme. 
 
Fonte: https://www.tudogostoso.com.br/receita/85318-pudim-facil.html 
 
Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) os enunciados abaixo: 
( ) A receita não pode ser considerada um texto. 



( ) A tipologia textual não é a injunção. 
( ) A tipologia textual é a descrição 
( ) O gênero textual é receita. 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
RESPOSTA: F-F-F-V 

QUESTÃO: Texto: 
A MISÉRIA É DE TODOS NÓS... 
 
Como entender a resistência da miséria no Brasil, uma chaga social que remonta aos primórdios da colonização? No 
decorrer das últimas décadas, enquanto a miséria se mantinha mais ou menos do mesmo tamanho, todos os 
indicadores sociais brasileiros melhoraram. Há mais crianças em idade escolar frequentando aulas atualmente do que 
em qualquer outro período da nossa história. As taxas de analfabetismo e mortalidade infantil também são as menores 
desde que se passou a registrá-las nacionalmente. O Brasil figura entre as dez nações de economia mais forte do 
mundo. No campo diplomático, começa a exercitar seus músculos. Vem firmando uma inconteste liderança política 
regional na América Latina, ao mesmo tempo que atrai a simpatia do Terceiro Mundo por ter se tornado um forte 
oponente das injustas políticas de comércio dos países ricos. Apesar de todos esses avanços, a miséria resiste. 
Embora em algumas de suas ocorrências, especialmente na zona rural, esteja confinada a bolsões invisíveis aos olhos 
dos brasileiros mais bem posicionados na escala social, a miséria é onipresente. Nas grandes cidades, com 
aterrorizante frequência, ela atravessa o fosso social profundo e se manifesta de forma violenta. A mais assustadora 
dessas manifestações é a criminalidade, que, se não tem na pobreza sua única causa, certamente em razão dela se 
tornou mais disseminada e cruel. Explicar a resistência da pobreza extrema entre milhões de habitantes não é uma 
empreitada simples. 
 
Quando no texto diz que “ a miséria é onipresente”, significa dizer que: 
 
RESPOSTA: está presente em todos lugares, em todas as partes. 

QUESTÃO ANULADA: Relacione e marque a alternativa correspondente: 
1 Pronome  
2 Adverbio 
3 Verbo 
4 Substantivo 
5 Adjetivo 
 
( ) Outrora 
( ) Vossa Senhoria 
( ) Carioca 
( ) Sapato 
( ) Hei 
 
RESPOSTA: 1,3,4,5,2 

QUESTÃO: De acordo com as regras da pontuação, o emprego da virgula não está correto em: 
 
RESPOSTA: Os funcionários que se empenharam, alcançaram bons resultados. 

QUESTÃO: A entrada para a partida de futebol foi _____, mas o jogo e o resultado _____ compensaram, pois saímos 
todos _____. 
 
RESPOSTA: cara – apresentados – alegres 

QUESTÃO: Assinale a alternativa onde a crase foi utilizada de forma incorreta: 
 
RESPOSTA: Estamos viajando em direção à Roma. 

QUESTÃO: Representação verbal de um objeto sensível (ser, coisa, paisagem), através da indicação dos seus aspectos 
mais característicos, dos pormenores que o individualizam, que o distinguem.” 
Caracteriza-se assim o texto: 



 
RESPOSTA: descritivo. 

QUESTÃO: Assinale a alternativa em que há erro de concordância verbal: 
 
RESPOSTA: Nós é feliz. 
 

QUESTÃO: Qual das alternativas é um programa de informática desenvolvidos para prevenir, detectar e eliminar 
Malware de computador? 
 
RESPOSTA: Antivírus. 

QUESTÃO: Assinale a alternativa que apresenta corretamente o editor de planilhas produzido pela Microsoft. 
 
RESPOSTA: Microsoft Office Excel. 

QUESTÃO: O Microsoft Word é um: 
 
RESPOSTA: Processador de texto. 

QUESTÃO: Navegador de internet é: 
 
RESPOSTA: um programa que habilita seus usuários a interagirem com documentos HTML hospedados em um 
servidor da rede. 

QUESTÃO: Os antivírus ou antimalwares são: 
 
RESPOSTA: programas desenvolvidos para prevenir, detectar e eliminar vírus de computador e outros tipos de 
softwares nocivos ao sistema operacional. 

QUESTÃO: Podemos dizer que na administração existem ao menos três tipos de habilidades básicas ou seja, que são 
essenciais no dia a dia do profissional de administração. São elas: 
 
RESPOSTA: Habilidade técnica, habilidade humana e habilidade conceitual.  

QUESTÃO: Sabendo-se que as principais funções administrativas são: planejar, organizar, dirigir e controlar, leias as 
afirmações abaixo e assinale a opção CORRETA: 
I) Planejar nada mais é que definir objetivos e metas, analisar, estabelecer estratégias, antecipar o futuro, prever, 
prevenir, programar, reduzir a incerteza. 
II) Dirigir significa distribuir, atribuir, empregar, alocar recursos financeiros, materiais, ambientais, humanos e 
tecnológicos. 
III) Dirigir significa liderar. Ter a capacidade de mobilizar os recursos humanos para que os resultados pretendidos 
sejam obtidos. 
IV) Organizar é a função da administração que envolve a elaboração de uma estrutura organizacional. 
 
RESPOSTA: Apenas I, III e IV estão corretas.  

QUESTÃO: A Administração Pública se define como uma ferramenta do Estado preordenado para a realização de seus 
serviços, visando sempre satisfação das necessidades coletivas. Essa ferramenta pode ser dividida em administração 
direta e Indireta. Marque a opção INCORRETA: 
 
RESPOSTA: A administração indireta refere-se as entidades com personalidade jurídica própria e políticas.  

QUESTÃO: Marque a alternativa que corresponde ao líder que possibilita aos seus seguidores que sejam 
questionadores e empreendedores, que busquem o novo, que sejam criativos. 
 
RESPOSTA: Líder transformacional  

QUESTÃO: O líder estabelece uma relação de troca com o subordinado definindo metas que devem ser alcançadas e 
propõe os “prêmios” que serão concedidos caso os objetivos sejam atingidos. As características do líder descrito acima, 
corresponde ao: 
 
RESPOSTA: Líder Transacional  

QUESTÃO: De acordo com Likert (1961), os estilos de lideranças são classificados da seguinte forma: 



 
RESPOSTA: autoritário-coercitivo; autoritário-benevolente; consultivo e participativo.  

QUESTÃO: De acordo com o modelo de Hersey e Blanchard, o estilo de delegação seria adequado quando o nível de 
maturidade dos subordinados é alto. Então é correto afirmar que: 
 
RESPOSTA: os subordinados fossem predispostos a aceitar responsabilidades e possuíssem a competência 
necessária.  

QUESTÃO: O at. 37 da CF de 1988 lista, dentre outros, os cinco princípios mais relevantes da Administração Pública. 
São eles: 
 
RESPOSTA: Legalidade, proporcionalidade, igualdade, poder do estado e eficiência  

QUESTÃO: A administração pública adotará critérios objetivos que não permitam privilegiar um grupo de indivíduos 
ou pessoas (física ou jurídicas) em detrimento de outro, a atuação do agente público baseia-se na ausência de 
subjetividade. Esta afirmativa decorre do princípio: 
 
RESPOSTA: da impessoalidade.  

QUESTÃO: O edital de uma licitação, para ser confeccionado: 
 
RESPOSTA: Nenhuma das respostas anteriores.  

QUESTÃO: No que se refere as regras legais para a licitação do tipo técnica assinale a alternativa correta. 
 
RESPOSTA: Numa licitação do tipo técnica, é juridicamente possível sagrar-se vencedor do certame quem não 
obteve a maior pontuação técnica.   

QUESTÃO: À luz do que consigna a legislação que estabelece as regras para as licitações, tem-se que: 
 
RESPOSTA: No pregão, o impulso do procedimento deve caber a servidor único, diferentemente do que ocorre no 
convite, em que o impulso do procedimento pode caber a servidor único. 

QUESTÃO: O que caracteriza uma Concorrência? 
 
RESPOSTA: Um estado dinâmico de um mercado que estimula as empresas a investir e a inovar com vista à 
maximização dos seus ganhos e ao aproveitamento óptimo dos recursos escassos disponíveis.  

QUESTÃO: Entre os princípios da administração, qual deles evidencia que tanto os agentes quanto a Administração 
devem agir conforme os preceitos éticos, já que tal violação implicará em uma transgressão do próprio Direito, o que 
caracterizará um ato ilícito de modo a gerar a conduta viciada em uma conduta invalidada? 
 
RESPOSTA: Princípio da Moralidade.  

QUESTÃO: É exemplo de uma estrutura organizacional: 
 
RESPOSTA: Organograma  

QUESTÃO: Qual a principal característica de um processo licitatório? 
 
RESPOSTA: É muito justo, porque, além de auferir o melhor para a administração, confere igualdade de condições 
para empresas e cidadãos.  

QUESTÃO: Assinale a alternativa que corresponde as características de um chefe: 
 
RESPOSTA: É conhecido por dar ordens diretas e incontestáveis, obrigando as pessoas a cumprirem sem 
considerar, que muitas vezes, aspectos relativos às condições humanas estão envolvidos.  

QUESTÃO: “__________________objetiva trabalhar a favor dos direitos e interesses dos cidadãos que administra. Na 
maior parte das vezes está organizada de forma a reduzir processos burocráticos.” 
O trecho refere-se a: 
 
RESPOSTA: Administração Pública.  



QUESTÃO: É característica marcante do Taylorismo: 
 
RESPOSTA: ênfase no planejamento estratégico da empresa.  

QUESTÃO: São funções básicas da Administração, segundo Henri Fayol. 
 
RESPOSTA: Planejar, organizar, coordenar, comandar e controlar.  

QUESTÃO: É marcado pela forte presença das seguintes características: nepotismo, corrupção, ineficiência, improviso, 
falta de profissionalismo, ausência de métodos de trabalho, falhas de planejamento, entre outras. Estamos fazendo 
referência a: 
 
RESPOSTA: Patrimonialismo.  

QUESTÃO: Assinale a afirmativa correta: 
 
RESPOSTA: A impessoalidade significa que o agente não pode utilizar seu entendimento pessoal para exercer suas 
funções dentro da organização, mas deve seguir as normas e procedimentos.  

QUESTÃO: No caso de leilões públicos de venda, o Leiloeiro irá ler as condições de venda descritas, as quais deverão 
ser acompanhadas por todos os compradores. Quais as características deste profissional? 
 
RESPOSTA: Ser profissional liberal, capaz, mandatário, habilitado, que realiza profissionalmente um trabalho de 
venda de bens a partir da realização de um pregão.  

QUESTÃO: “_________________constitui uma das formas de poder, e é baseado no domínio de um indivíduo sobre 
determinados assuntos. ” 
O trecho refere-se a: 
 
RESPOSTA: Poder de competência.  

QUESTÃO: Administrar, hoje, é o resultado da contribuição de economistas, matemáticos e filósofos através das obras 
e teorias. Nos seus primórdios, a administração sofreu influência marcante de: 
 
RESPOSTA: Henri Fayol, Frederick Taylor, Henry Ford e Max Weber.  

 


