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CCAARRGGOO::  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Um arriscado esporte nacional 
 

Os leigos sempre se medicaram por conta própria, já que de médico e louco todos temos um pouco, mas esse 
problema jamais adquiriu contornos tão preocupantes no Brasil como atualmente. Qualquer farmácia conta hoje com 
um arsenal de armas de guerra para combater doenças de fazer inveja à própria indústria de material bélico nacional. 
Cerca de 40% das vendas realizadas pelas farmácias nas metrópoles brasileiras destinam-se a pessoas que se 
automedicam. A indústria farmacêutica de menor porte e importância retira 80% de seu faturamento da venda “livre” 
de seus produtos – isto é, das vendas realizadas sem receita médica. 

Diante desse quadro, o médico tem o dever de alertar a população para os perigos ocultos em cada remédio, sem 
que, necessariamente, faça junto com essas advertências uma sugestão para que os entusiastas da automedicação 
passem a gastar mais em consultas médicas. Acredito que a maioria das pessoas se automedica por sugestão de amigos, 
leitura, fascinação pelo mundo maravilhoso das drogas “novas” ou simplesmente para tentar manter a juventude. 
Qualquer que seja a causa, os resultados podem ser danosos. 

É comum, por exemplo, que um simples resfriado ou uma gripe banal leve um brasileiro a ingerir doses 
insuficientes ou inadequadas de antibióticos fortíssimos, reservados para infecções graves e com indicação precisa. 
Quem age assim está ensinando bactérias a se tornarem resistentes a antibióticos. Um dia, quando realmente precisar 
do remédio, este não funcionará. E quem não conhece aquele tipo de gripado que chega a uma farmácia e pede ao 
rapaz do balcão que lhe aplique uma “bomba” na veia, para cortar a gripe pela raiz? Com isso poderá receber na 
corrente sanguínea soluções de glicose, cálcio, vitamina C, produtos aromáticos – tudo isso sem saber dos riscos que 
corre pela entrada súbita destes produtos na sua circulação. 

(MEDEIROS, Geraldo – Veja, 18 dez. 1985.) 

 

01 
“Cerca de 40% das vendas realizadas pelas farmácias nas metrópoles brasileiras destinam-se a pessoas que se 
automedicam. A indústria farmacêutica de menor porte e importância retira 80% de seu faturamento da venda ‘livre’ 
de seus produtos – isto é, da vendas realizadas sem receita médica.” (1º§) O excerto anterior serve como 
A) comprovação de dados concretos sobre a automedicação. 
B) exemplificação das vendas ilegais de remédios controlados. 
C) prova argumentativa do lucro das farmácias não legalizadas. 
D) alerta a respeito da indústria farmacêutica e seus lucros escusos. 
E) citação do arsenal de armas de guerra de produtos farmacêuticos. 
 

02 
Sobre o título do texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Chama a atenção, através da palavra “arriscado”, para o tema central do assunto a ser desenvolvido. 
(     ) Possui um tom pejorativo por chamar de esporte o hábito peculiar do brasileiro de se automedicar. 
(     ) Enfatiza que o tema a ser discutido é um esporte que pode ser praticado, mas que contém riscos em sua prática. 
(     ) Tem como estratégia de argumentação comparar com o esporte nacional o hábito perigoso da automedicação. 
(     ) Serve como introdução do tema a ser discutido, porém sem ter uma ligação direta com o tema central do texto. 
A sequência está correta em 
A) V, F, F, V, V.  B) F, F, V, V, V.  C) V, V, F, V, F.  D) V, F, F, F, F.  E) F, V, F, V, F. 
 

03 
“E quem não conhece aquele tipo de gripado que chega a uma farmácia e pede ao rapaz do balcão que lhe aplique 
uma ‘bomba’ na veia, para cortar a gripe pela raiz?” (3º§) O excerto anterior contém um exemplo de linguagem 
A) padrão.  B) regional.  C) coloquial.  D) pejorativa.  E) denotativa. 
 

04 
“... reservados para infecções graves e com indicação precisa.” (3º§) A palavra que possui o sentido oposto de 
“precisa” é: 
A) Vaga.  B) Clara.  C) Exata.  D) Resumida.  E) Desnecessária. 
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05 

Analise as frases a seguir. 

I. “... tentar manter a juventude.” 

II. “... passem a gastar mais em consultas médicas.” 

III. – Eles a aplicaram em sua veia. 

Os termos grifados são, respectivamente: 

A) Preposição, pronome e artigo. 

B) Pronome, artigo e preposição. 

C) Preposição, artigo e pronome. 

D) Artigo, preposição e pronome. 

E) Artigo, pronome e preposição. 

 

06 

Em “... mas esse problema jamais adquiriu contornos...” (1º§), a palavra sublinhada tem valor semântico de 

A) modo.   B) oposição.  C) conclusão.  D) concessão.  E) intensidade. 

 

07 

“... doenças de fazer inveja à própria indústria de material bélico nacional.” (1º§) Assinale a alternativa em que o 

acento da crase foi utilizado pela mesma razão da frase anterior. 

A) Ela se automedica às escondidas. 

B) Ele saiu à procura de um médico. 

C) Ninguém se dirigiu àquela farmácia. 

D) O médico se referiu à doença causada pelo mosquito. 

E) Ela sempre tomava seu remédio às oito horas da noite. 

 

08 
Analise os trechos a seguir. 

I. “... destinam-se a pessoas que se automedicam.” (1º§) 

II. “Acredito que a maioria das pessoas...” (2º§) 

III. “É comum, por exemplo, que um simples resfriado...” (3º§) 

IV. “... aquele tipo de gripado que chega a uma farmácia...” (3º§) 

V. “... sem saber dos riscos que corre...” (3º§) 

Nas frases anteriores o “que” aparece cinco vezes; em três delas é pronome relativo. Assinale-as. 

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

 

09 
Assinale a alternativa em que o termo sublinhado tem a sua classe gramatical INCORRETAMENTE indicada. 

A) “… e com indicação precisa.” (3º§) – adjetivo 

B) “Quem age assim está ensinando...” (3º§) – conjunção 

C) “Os leigos sempre se medicaram por conta própria, ...” (1º§) – advérbio 

D) “... faça junto com essas advertências...” (2º§) – pronome demonstrativo 

E) “Qualquer farmácia conta hoje com um arsenal…” (1º§) – pronome indefinido 

 

10 
Em todas as frases a seguir, transcritas do texto, as formas verbais estão flexionadas no mesmo tempo, EXCETO: 

A) “Quem age assim...” 

B) “… todos temos um pouco…”  

C) “... precisar do remédio, este não funcionará...” 

D) “Qualquer farmácia conta hoje com um arsenal…” 

E) “... o médico tem o dever de alertar a população...” 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

11 
A instituição orçamentária, desde a sua concepção, está cercada de uma grande quantidade de regras que têm por 
finalidade o direcionamento ao cumprimento de sua principal finalidade, ou seja, auxiliar o controle parlamentar 
sobre o Executivo. Considerando os princípios orçamentários de maior representatividade, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O princípio da unidade prevê que cada unidade governamental deve possuir mais de um orçamento, o orçamento 

principal e o orçamento substitutivo. 
(     ) O orçamento público deve ser elaborado para um período que pode variar entre 6 meses e 2 anos; esta diretriz 

ficou conhecida como princípio da anualidade. 
(     ) O princípio do orçamento bruto prevê que todas as receitas e todas as despesas devem conta no orçamento em 

sua forma líquida, ou seja, descontando todas as suas deduções. 
(     ) De acordo com o princípio da universalidade, o orçamento deve conter todas a receitas e todas as despesas do 

Estado. Esta regra é considerada indispensável para o controle parlamentar sobre as finanças públicas. 
A sequência está correta em 
A) F, F, F, V.  B) V, F, V, F.  C) V, V, V, V.  D) F, V, V, F.  E) V, V, V, F. 

 
12 
Apesar de ter um papel de menor destaque na organização do orçamento do que as despesas, as receitas, ainda 
assim, são importantes, pois congregam as estimativas de arrecadação da instituição para a execução dos programas 
orçamentários. Sobre a classificação da receita pública, analise as afirmativas a seguir. 

I.  A classificação econômica da receita compreende duas categorias: receitas correntes e receitas de capital. 
II.  Receita Tributária, Receita de Contribuições, Receita Patrimonial e Receita de Serviços são alguns dos principais 

grupos de fontes de receita. 
III. A classificação institucional da receita tem por finalidade demonstrar as entidades ou unidades orçamentárias que, 

respondendo pela arrecadação, são detentoras das receitas. 

IV. As fontes de receita constituem-se como uma importante ferramenta para o acompanhamento da arrecadação, 
dividindo-se em fontes de receitas públicas e fontes de receitas privadas. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.   B) I e III.  C) III e IV.  D) I, II e III.  E) I, II e IV. 

 
13 
Sobre os elementos essenciais do orçamento-programa, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Acompanhamento: é o acompanhamento pela sociedade em geral de cada uma das etapas do            

orçamento-programa. 

(     ) Programas: são os instrumentos de integração dos esforços governamentais no sentido de concretização dos 
objetivos. 

(     ) Custos: são os meios ou insumos (pessoal, material, equipamentos, serviços etc) necessários para a obtenção dos 
resultados. 

(     ) Medidas de desempenho: têm a finalidade de medir as realizações e os esforços despendidos na execução dos 

programas. 
A sequência está correta em 
A) F, V, V, F.  B) F, V, V, V.  C) V, V, F, F.  D) V, F, V, F.  E) F, F, V, V. 

 
14 
São consideradas etapas que compõem o Ciclo Orçamentário: 
A) Planejamento, execução e controle. 
B) Execução, planejamento, avaliação e controle. 
C) Elaboração, estudo e aprovação, execução e avaliação. 
D) Execução e avaliação, controle, planejamento e estudo. 
E) Estudo e aprovação, planejamento, organização e controle. 
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15 
O crédito orçamentário é a dotação incluída na lei orçamentária para atender a qualquer despesa, e o seu montante 
deve corresponder ao do gasto. Havendo insuficiência da previsão orçamentária ou simplesmente não havendo 
previsão, nasce a necessidade de obter o crédito adicional. Sobre os tipos de créditos adicionais e suas respectivas 
definições, relacione as colunas a seguir. 
1.  Suplementares. 

2.  Extraordinários. 

3.  Especiais. 

(     ) São destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, 
comoção ou calamidade pública. 

(     ) São destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária 
específica, como despesas eventuais ou essenciais. 

(     ) Destinam-se ao reforço de dotações orçamentária que por qualquer 
motivo, tornaram-se insuficientes. 

A sequência está correta em 
A) 2, 1, 3.  B) 1, 3, 2.  C) 3, 2, 1.  D) 2, 3, 1.  E) 1, 2, 3. 
 

16 
Um dos grandes avanços inerentes ao aprimoramento da gestão fiscal na administração pública no Brasil foi a 
aprovação da Lei Complementar nº 101, mais conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. Sobre a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, analise as afirmativas a seguir. 
I.  Os Estados não poderão exceder o limite de 70% de despesas totais com pessoal. 
II.  Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de 

obrigação que não atendam o disposto nos Arts. 16 e 17. 
III. A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze 

imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência. 
IV. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de 

todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.   B) I e IV.  C) II e III.  D) I, II e III.  E) II, III e IV. 
 

17 
Nos últimos anos, as organizações estão compreendendo cada vez mais a importância das pessoas para o seu 
sucesso, afinal, as organizações funcionam por meio delas, fazendo parte, decidindo e agindo em seu nome. Nesta 
relação é que se situa a área de Gestão de Pessoas, tornando-se um setor estratégico para gerenciar recursos 
estratégicos, ou seja, as pessoas. Com relação aos objetivos da Gestão de Pessoas para a eficácia organizacional, 
assinale a alternativa correta. 
A) Eliminar alternativas de solução. 
B) Ajudar a organização a alcançar seus objetivos e realizar a sua missão. 
C) Proporcionar à organização pessoas desmotivadas e sem treinamento. 
D) Avaliar pessoas com o objetivo estrito de puni-las sempre que necessário. 
E) Desenvolver um local de trabalho apenas com as condições mínimas necessárias. 
 

18 
É de interesse tanto da organização quanto dos colaboradores terem ciência do quanto estão contribuindo para o 
alcance dos objetivos e metas da empresa. Para que isso seja possível, uma importante ferramenta gerenciada pelo 
setor de RH – a avaliação de desempenho, é aplicada com objetivo de realizar este acompanhamento. NÃO 
corresponde a uma das principais razões pelas quais uma organização está preocupada em avaliar o desempenho de 
seus funcionários: 
A) Através da avaliação de desempenho, o funcionário tem a oportunidade de saber aquilo que se espera dele. 
B) Através da avaliação de desempenho, é possível acompanhar o desenvolvimento individual e o trabalho em equipe. 
C) A avaliação de desempenho é um meio utilizado para subsidiar decisões sobre aumentos de salários, promoções, 

transferência ou, até mesmo, demissões. 
D) A avaliação de desempenho é uma ferramenta estritamente coercitiva, muito utilizada pelas organizações como 

forma de pressionar aumentos de produtividade. 
E) Através da avaliação, os funcionários podem ter ciência sobre o seu rendimento no trabalho e sobre eventuais 

mudanças e melhorias que devem adotar no ambiente de trabalho. 
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19 
Gerenciar pessoas com opiniões, objetivos e interesses diversos nas organizações é desafiador. O conflito é inerente à 
vida de cada indivíduo e faz parte da natureza humana. A área de RH pode contribuir muito para administrar o 
conflito nas organizações, desde que conheça as condições antecedentes dos conflitos; desta forma, há a 
possibilidade da adoção de medidas preventivas. Com relação às condições antecedentes dos conflitos, marque V 
para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Objetivos concorrentes: diferenciação na maneira de pensar, agir e de trabalhar, levando à incompatibilidade dos 

objetivos e interesses de grupos na organização. 
(     ) Ambiguidade de papel: quando as expectativas pouco claras e confusas, além de outras incertezas, aumentam a 

probabilidade de fazer com que as pessoas sintam que estão trabalhando para propósitos incompatíveis. 
(     ) Interdependência de atividades: as pessoas ou grupos dependem umas das outras nas organizações. O conflito 

ocorre quando os grupos passam a trabalhar de maneira colaborativa, ou seja, todos contribuindo para o alcance 
dos objetivos. 

(     ) Recursos compartilhados: os recursos organizacionais são limitados, escassos e precisam ser distribuídos e 
alocados entre os grupos; no entanto, se um grupo quiser aumentar a quantidade de recursos, um outro grupo 
terá que perder ou abrir mão. 

A sequência está correta em 
A) V, V, F, V.  B) F, F, V, V.  C) V, F, V, F.  D) F, V, F, V.  E) V, V, V, V. 
 

20 
Recrutar pessoas é uma tarefa estratégica para as organizações; dessa forma, é importante que o tempo e os recursos 
investidos neste processo tenham o retorno esperado. Ter conhecimento das principais técnicas para o recrutamento 
externo contribui substancialmente para o sucesso deste processo. Sobre técnicas utilizadas para o recrutamento 
externo, analise. 
I. Agências de publicidade e pesquisa de clima. 
II. Pesquisa de mercado e pesquisa de marketing. 
III. Contato com as organizações concorrentes e pesquisa de opinião. 
IV. Anúncios em jornais/revistas especializadas e contatos com escolas/universidades. 
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s) 
A) III, apenas.  B) IV, apenas.  C) I, II, III e IV.  D) I e II, apenas.  E) I, II e III, apenas. 
 

21 
É sabido que o Governo manifestou a intenção de recriar a CPMF, tributo que foi cobrado no período de 1997 a 2007. 
A CPMF é um tributo do tipo:  
A) Taxa.        D) Contribuição especial. 
B) Imposto.        E) Contribuição de melhoria. 
C) Contribuição social. 
 

22 
“Numa cidade do interior, bares e lanchonetes da área central da cidade espalham por sobre o passeio público suas 
mesas e cadeiras, sem autorização da prefeitura, em desacordo com as posturas municipais. Um fiscal lavra o auto de 
infração e emite uma multa para cada estabelecimento.” Com base nos requisitos do ato administrativo (a multa)  
pode-se afirmar que a transgressão da postura é:  
A) A forma.       D) A motivação. 
B) O objeto.        E) A competência. 
C) O desígnio. 
 

23 
Desde o ano de 2014 os municípios vêm sofrendo com a queda dos repasses do FPM – Fundo de Participação dos 
Municípios pela União, em virtude da crise econômica que fez despencar a arrecadação de impostos. Quais são os 
impostos que diretamente interferem na composição e variação do FPM?  
A) IR e IPI.       D) IPTU e ICMS. 
B) IPTU e ITBI.        E) PIS/Cofins e Contribuição Social. 
C) ITR e ICMS. 
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24 
O Governo Federal anunciou nos últimos dias o envio ao Congresso Nacional da proposta orçamentária para o ano de 
2016, com a previsão de déficit primário de 30 bilhões de reais. Diante dessa informação, é correto afirmar que a 
diferença entre 
A) a receita e a despesa é inexistente. 
B) a receita e a despesa total é negativa em 30 bilhões. 
C) a receita e a despesa é nula, 30 bilhões são os juros da dívida a serem pagos. 
D) a receita e a despesa, antes do pagamento de juros da dívida, é negativa em 30 bilhões. 
E) a receita e a despesa, excluídas as transferências a Estados e Municípios, é negativa em 30 bilhões. 

 
25 
Na prefeitura de uma cidade do interior, o prefeito municipal, insatisfeito com o desempenho de um servidor efetivo, 
editou portaria exonerando-o sumariamente, sem realizar o processo administrativo para apurar se o mesmo deveria 
ser exonerado. Esse ato administrativo, a portaria de exoneração, é considerado um ato:  
A) Atípico.  B) Arbitrário.  C) Vinculado.  D) Normativo.  E) Discricionário. 

 
26 
Os atos administrativos devem ser interpretados de acordo com os preceitos que regem o Direito e os princípios 
constitucionais. Acerca da interpretação dos atos administrativos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para 
as falsas. 
(     ) Os atos administrativos têm presunção de legitimidade, salvo prova em contrário. 
(     ) A Administração pode agir com certa discricionariedade, desde que observada a legalidade. 
(     ) O interesse público prevalece sobre o interesse individual, respeitadas as garantias constitucionais. 
(     ) O ato administrativo não motivado tem validade e aplicabilidade até que a outro ato administrativo ou judiciário o 

revogue. 
A sequência está correta em 
A) V, V, F, F.  B) F, V, F, V.  C) V, V, V, F.  D) V, F, V, F.  E) F, F, F, V. 

 
27 
As comunicações oficiais da Administração possuem padrão e finalidades próprias, diferenciando-se pelo que se 
destinam. Diante do exposto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Aviso e ofício são modalidades de comunicação oficial distintas. A única diferença entre eles é que o aviso é 

expedido exclusivamente pelo Presidente da República, ao passo que o ofício é expedido para e pelas demais 
autoridades. Ambos têm como finalidade o tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da Administração Pública.  

(     ) O memorando é a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem 
estar hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis diferentes. Trata-se, portanto, de uma forma de 
comunicação eminentemente interna. 

(     ) Exposição de motivos é o expediente dirigido ao Presidente da República ou ao Vice-Presidente para informá-lo de 
determinado assunto; propor alguma medida; ou submeter a sua consideração projeto de ato normativo. Em 
regra, a exposição de motivos é dirigida ao Presidente da República por um Ministro de Estado.  

(     ) Mensagens de correio eletrônico não são consideradas comunicações oficiais e a legislação não as contempla para 
este fim. 

A sequência está correta em 
A) V, V, F, V.  B) F, V, V, F.  C) F, F, V, V.  D) V, F, V, F.  E) F, V, F, V. 

 
28 
Com a edição da Lei Federal nº 10.520/2002 foi instituída nova modalidade de processo licitatório: o “Pregão”, que 
pode ser realizado presencialmente ou por meio eletrônico. Assinale, a seguir, a exigência vedada no processo 
licitatório na modalidade pregão. 
A) Habilitação jurídica.      D) Regularidade junto ao FGTS. 
B) Qualificação técnica.      E) Regularidade junto às fazendas públicas. 
C) Garantia de proposta. 
 
 



COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO DO PODER JUDICIÁRIO DO RIO 
GRANDE DO NORTE 

Cargo: Administração 
Prova aplicada em 04/11/2017 – Disponível nos endereços eletrônicos www.idecan.org.br e www.esmarn.tjrn.jus.br, 2 horas após término da prova. 

- 8 - 

29 
A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101/2000, estabelece as normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal. NÃO indica instrumento de transparência da gestão fiscal: 
A) Balanço Orçamentário.     D) Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
B) Lei Orçamentária Anual.      E) Relatório Resumido da Execução Orçamentária. 
C) Relatório de Gestão Fiscal. 

 
30 
A Lei Federal nº 4.320/64 estabelece a definição para a dívida pública, classificando-a em flutuante e fundada. NÃO 
indica uma modalidade de dívida flutuante: 
A) Depósitos.       D) Serviços da dívida a pagar. 
B) Restos a pagar.      E) Operações de crédito com prazo superior a 12 meses. 
C) Débitos de tesouraria. 

 
31 
A Constituição da República estabeleceu em seu Art. 165 que a Administração Pública deve utilizar como instrumento 
de planejamento das entidades o Plano Plurianual, sendo sua elaboração de competência do Poder Executivo e a 
aprovação de competência do Poder Legislativo. Assinale a alternativa que indica corretamente os prazos necessários 
para a edição da lei do plano plurianual. 
A)  Envio ao Legislativo seis meses antes do término do exercício financeiro e devolução para sanção até o seu término. 
B)  Envio ao Legislativo cinco meses antes do término do exercício financeiro e devolução para sanção até o seu término. 
C)  Envio ao Legislativo quatro meses antes do término do primeiro exercício financeiro e devolução para sanção até o 

seu término. 
D)  Envio ao Legislativo quatro meses antes do término do exercício financeiro e devolução para sanção um mês antes 

do seu término. 
E)  Envio ao Legislativo seis meses antes do término do primeiro exercício financeiro e devolução para sanção um mês 

antes do seu término. 

 
32 
Para que o orçamento atinja seu objetivo de controle da atividade econômica, é estabelecido que não devam existir 
despesas ou receitas estranhas a esse controle. Isto é, o orçamento deve compreender todas as receitas e os gastos 
necessários para a manutenção dos serviços públicos. Identifique o Princípio Orçamentário que determina que devam 
ser incluídos, no orçamento, todos os aspectos de cada órgão, principalmente aqueles que envolvam qualquer 
transação financeira ou econômica. 
A) Clareza.        D) Exclusividade. 
B) Equilíbrio.        E) Universalidade. 
C) Anualidade. 

 
33 
“O planejamento _____________________ se refere à organização como um todo, cobrindo decisões sobre objetivos 
e estratégias de longo prazo e servindo de base aos demais níveis de planejamentos. Tem forte orientação externa e 
serve para posicionar a organização perante seu ambiente externo (concorrentes, clientes etc.).” Assinale a 
alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) tático  B) financeiro  C) estratégico  D) operacional  E) de investimentos 

 
34 
Em geral, a análise do ambiente organizacional utiliza uma técnica gerencial denominada análise de stakeholders. A 
relação da organização com cada stakeholder deve considerar sua importância para a organização e o nível de 
incerteza ambiental associado com a esfera de atuação de cada um deles. Podemos definir stakeholders como um 
grupo. Assinale, a seguir, qual o significado de stakeholders para as organizações. 
A) Financeiro.       D) Criatividade em novos produtos. 
B) De mudanças.      E) De interesse ou de relacionamento. 
C) Para resultados contábeis. 
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35 
Em uma apreciação crítica da teoria estruturalista, o estruturalismo não chega a constituir uma teoria própria e 
distinta na TGA, uma vez que trouxe novas dimensões para a teoria administrativa por sua abordagem múltipla na 
análise das organizações. Nota-se, em seu escopo, uma convergência de várias abordagens, em uma tentativa de 
integração e ampliação dos conceitos dessas teorias que são: 
A) Teoria da burocracia, teoria sistêmica e teoria neoclássica. 
B) Teoria neoclássica, teoria da burocracia e teoria sistêmica. 
C) Teoria gerencial, teoria das relações humanas e teoria clássica. 
D) Teoria clássica, teoria das relações humanas e teoria da burocracia. 
E) Teoria das relações humanas e teoria da interdependência organizacional. 
 

36 
“Victor A. Thompson publicou um livro que aborda a dramaturgia administrativa. Defende a tese de que em uma 
organização existe sempre um forte desequilíbrio entre o direito de decidir (que é a autoridade) e o poder de realizar 
(que é a habilidade e a especialização). Assim, habilidade, especialização e competência são aspectos dinâmicos que 
entram sempre em choque com autoridade, generalização e hierarquia. O tema central escolhido por Thompson é o 
jogo do conhecimento e da inovação no processo burocrático, agindo como forças dinâmicas de autoatualização da 
organização em oposição às forças conservadoras que procuram manter o status quo, ressaltando o fato de que 
administradores, executivos e burocratas tendem a desenvolver uma série de mecanismos de defesa para reforçar a 
sua posição de autoridade à custa da racionalidade da organização.” Qual mecanismo fica caracterizado quando o 
chefe apega-se aos regulamentos e às rotinas, aos subobjetivos e às categorias preestabelecidas de julgamento e 
resiste a qualquer forma de mudança na organização? 
A) Ênfase ao direito de veto. 
B) Desenvolvimento da buropatia. 
C) Manipulação do sistema de informações. 
D) Implementação da ideologia administrativa. 
E) Desenvolvimento do comportamento dramatúrgico. 
 

37 
“A diretora-presidente da CPS – Comércio e Indústria, Júlia Moraes, realizou um trabalho de revitalização da empresa 
fundada há 65 anos pelo seu pai, um empreendedor bem-sucedido. A CPS se dedica, ainda hoje, à produção e 
comercialização de máquinas e equipamentos para estúdios de fotografia. O desejo de Júlia, ao se tornar          
diretora-presidente, era tornar a empresa mais competitiva em um mercado, à época, caracterizado pelo 
conservantismo e pela mesmice. Júlia Moraes decidiu reestruturar a empresa tomando como base os estudos de 
Luther Gulick, considerado o autor mais erudito da teoria clássica, que propõe 7 elementos da Administração.” NÃO é 
um dos 7 elementos propostos por Gulick: 
A) Qualidade.       D) Informação. 
B) Assessoria.       E) Planejamento. 
C) Orçamento. 
 

38 
O Programa 5S, tradicionalmente, é utilizado para melhorar a eficiência e eficácia das pessoas em seus postos de 
trabalho. Se bem aplicado e explorado de forma correta, o seu conteúdo pode ser uma excelente ferramenta e um 
fator para engajamento dos colaboradores. Com isto se ganha em competitividade organizacional. De acordo com o 
exposto, marque D para os benefícios diretos e I para os benefícios indiretos da implantação do Programa 5S em uma 
organização. 
(     ) Mudança de comportamento e atitudes. 
(     ) Racionaliza a utilização de espaços. 
(     ) Redução de despesas e melhor aproveitamento de materiais. 
(     ) Melhora a comunicação dentro da empresa. 
(     ) Redução de acidentes de trabalho. 
A sequência está correta em 
A) D, I, D, D, I.  B) I, D, D, D, D.  C) I, I, D, I, D.  D) D, D, I, I, I.  E) D, I, I, I, D. 
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39 

 
 

Considerando as premissas disponíveis na matriz SWOT anterior, assinale a afirmativa correta. 
A) As alterações na legislação são uma ameaça à saúde financeira da empresa. 
B) O mercado onde a empresa está inserida possui concorrentes locais de peso. 

C) A empresa tem dificuldades logísticas por conta de sua localização geográfica. 
D) É nítido que, no momento, a empresa carece de um novo especialista em gestão. 
E) O nível de formação médio dos funcionários é bastante satisfatório para os objetivos da empresa. 

 
40 
“Totalmente centralizado na cúpula da organização. Todas as ocorrências imprevistas e não rotineiras devem ser 
levadas à cúpula para resolução e todos os eventos devem ser decididos somente pela cúpula empresarial. Nesse 
sentido, o nível institucional torna-se sobrecarregado com a tarefa decisória.” A que sistema administrativo se refere 
o processo decisório relatado anteriormente? 
A) Análogo.        D) Autoritário coercitivo. 

B) Consultivo.        E) Autoritário benevolente. 
C) Participativo. 

 
41 
Uma das utilizações da matriz 5W2H é o planejamento de ações em mídias sociais, algo muito explorado nos dias de 
hoje. O pessoal do blog Novo Setor elaborou um esquema para uma escola de marketing em Fortaleza, que realizou 
sorteios pelo Twitter a fim de angariar novos seguidores com o objetivo de aumentar o número de pessoas que 
acessam o conteúdo da escola. Neste planejamento, um dos itens estabeleceu que a promoção seria anunciada no 
dia 23 de setembro, teria início no dia 26 às 8:00h e encerraria no dia 30 às 20:00h, um dia antes do evento. A qual 
item da referida matriz o enunciado se refere? 
A) Who.  B) What.  C) When.  D) Where.  E) How much. 

 
42 

Em uma matriz GUT, quanto ao indicador de urgência, se avaliarmos com nota 5 o tempo necessário para a ação de 
solução, entendemos que a mesma: 
A) É uma urgência.       D) É sem pressa, pode esperar. 
B) Deve ser imediata.       E) Deva acontecer o mais breve possível. 
C) Pode esperar um pouco. 

 
43 

A técnica do brainstorming ou “tempestade de ideias”, se popularizou entre as empresas que buscam inovação. Mas 
o processo de gerar soluções originais em grupo não é tão simples: para que funcione, algumas condições básicas 
precisam ser observadas. O portal EXAME.com listou recentemente alguns cuidados básicos para fazer um 
brainstorming de qualidade. Qual das orientações abaixo NÃO se aplica? 
A) Abrace as “bobagens”.      D) Trabalhe num grupo homogêneo. 
B) Conte com um facilitador.      E) Não discuta todas as propostas levantadas. 
C) Estabeleça um tempo máximo. 
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44 
“Por ser uma ferramenta visual, o Diagrama de Ishikawa é muito utilizado para auxiliar na organização e no raciocínio 
das equipes de trabalho. Com sua representação gráfica, ele auxilia a equipe a chegar nos(as) 
_____________________ que diminuem a produtividade da organização.” Assinale a alternativa que completa 
corretamente a afirmativa anterior. 
A) causas-raiz        D) desdobramentos de gestão 
B) registros pontuais       E) matrizes de desenvolvimento 
C) ferramentas de controle 
 

45 

 
 

No quadro anterior, apresentam-se a eficiência e a eficácia do ponto de vista interno e externo das empresas também 
chamado de: 
A) Planejamento tático.       D) Planejamento estruturado. 
B) Contexto estratégico.      E) Consenso analítico de premissas. 
C) Ciclo de planejamento. 
 

46 
Falar em técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos é falar praticamente de quase todas as questões 
mais importantes ligadas à gestão de processos. Neste contexto, vários aspectos da cadeia de valor devem ser 
analisados para se conseguir sua melhoria. Dentre os quatro elementos fundamentais para utilização de técnicas de 
mapeamento, análise e melhoria de processos, assinale a alternativa que NÃO se aplica. 
A) Gargalos.       D) Pontos de contato com o cliente. 
B) Interação entre sistemas.     E) As atividades que agregam valor. 
C) Ambiente jurídico preservado. 
 

47 
Quando abordamos a padronização de processos, estamos falando em uma maneira de formalizar a produção, e isso 
não significa deixar de lado a criatividade e a flexibilidade e submeter os trabalhadores a normas rígidas ou rotinas 
monótonas. Alguns profissionais se esquecem desses fatores e acabam tomando atitudes equivocadas e que colocam 
em risco a superação de metas e objetivos. O dono da empresa é o grande responsável pela implementação da 
padronização, mas é necessário que todas as pessoas envolvidas no negócio se esforcem em suas funções, já que esse 
processo exige muito treinamento e dedicação. Dentre os benefícios da padronização de processos, qual é aquele que 
é sua consequência direta, permitindo à gestão reduzir os preços dos produtos, atrair novos clientes e aumentar a 
produtividade? 
A) Redução de custos.       D) Profundo engajamento dos colaboradores. 
B) Uso de novas tecnologias.      E) Desenvolvimento da qualidade dos produtos. 
C) Obtenção do controle do processo. 
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48 
Um planejamento empresarial é importante por diversos fatores como, por exemplo, o senso de direção, a 
maximização da eficiência, a redução dos impactos ambientais (internos e externos), a definição dos parâmetros de 
controle administrativo e a potencialização do autoconhecimento organizacional, também chamados de: 
A) Fatores essenciais.       D) Níveis de aprofundamento. 
B) Aspectos cognitivos.       E) Metodologias corporativas. 
C) Ambientes restritivos. 
 

49 
Para a elaboração de um bom projeto é preciso muito conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas necessárias 
ao desenvolvimento das atividades do projeto, além de um bom gerenciamento para evitar trabalhos repetidos e 
custos elevados para a empresa. E para ter esse melhor controle e maior garantia de sucesso no projeto, ele foi 
dividido em fases, definindo em cada uma delas as técnicas e pessoas que estarão envolvidas para sua execução. 
Qual é a segunda fase do projeto? 
A) Conclusão.        D) Planejamento. 
B) Concepção.        E) Controle e gerenciamento. 
C) Abordagem. 
 

50 
Ter o controle sobre o processo decisório de uma empresa significa que o administrador (seja sozinho ou com uma 
equipe) será responsável pela estratégia adotada pela companhia a fim de alcançar os melhores resultados. Qual é o 
primeiro passo do processo decisório? 
A) Comitê decisório.       D) Identificação de necessidades. 
B) Levantamento de dados.      E) Levantamento de ideias/propostas. 
C) Divulgação da estratégia. 
 
 

 
 



 



 



 



 

INSTRUÇÕES 

 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta indelével, fabricada com material transparente. 

Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e 

devidamente identificado. 

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de consultas à legislação, doutrina, jurisprudência ou 
súmula, manuais, artigos científicos, livros, apostilas, anotações, nem o porte de aparelhos eletrônicos como 
máquina calculadora, agenda eletrônica, bip, telefone celular, walkman, MP3/MP4 player, receptor, notebook, 
palmtop, máquina fotográfica, gravadores, tablet, Ipod, Ipad, pendrive, controle de alarme de carro, relógio de 

qualquer modelo ou similares. Caso o candidato, durante a realização das provas, seja surpreendido portando os 
aparelhos eletrônicos citados, será o fato ocorrido registrado em ata e o candidato ELIMINADO automaticamente do 

processo de seleção. 

3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos. 

4. A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito). 

5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente 

calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao terminarem, os 

candidatos deverão se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e 
bebedouros. 

6. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma única resposta 
correta. 

8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 

corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas 

(Gabarito). Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o 
candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal. 

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única 

e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. O candidato poderá levar o Caderno de Questões a partir dos últimos 30 (trinta) minutos destinados à realização das 

provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 

aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros 
candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 

 

- O gabarito oficial das provas objetivas será publicado no Diário da Justiça eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio Grande do Norte e nos sites do www.idecan.org.br e www.esmarn.tjrn.jus.br, 2 (duas) horas após término da 
prova. 

- O prazo para a interposição dos recursos será de 1 (um) dia útil, contado do primeiro dia útil subsequente à data da 
publicação do resultado objeto do recurso. 

- Os recursos deverão ser apresentados ao IDECAN, via endereço eletrônico www.idecan.org.br, clicando no link 
correspondente à “Interposição de Recurso”, disponível até as 23h59 do último dia recursal. O estudante deverá seguir 
as orientações de envio dispostas no endereço eletrônico. 


