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a) Este caderno contém 30 (trinta)  questões objetivas,  sendo 20 (vinte) de conhecimentos 
específicos, 10 (dez) de Língua Portuguesa e 1 (um) CARTÃO DE RESPOSTAS.

b) As questões objetivas têm opções de respostas de “a” a  “e”, existindo apenas uma resposta 
certa, que deverá ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS, com caneta esferográfica azul ou 
preta.

c) Verifique se o seu caderno de prova está completo, caso contrário solicite outro ao fiscal da 
sala.

d) Observe atentamente as instruções para o preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS. Na 
parte superior, está localizado o campo de identificação do candidato, composto por 10 
algarismos, assim representados:

• Os  três  primeiros  números  referem-se  à  “área  de  conhecimento” e  devem  ser 
preenchidos com os algarismos “082”. 

• Em seguida, preencha o algarismo “1” que representa o “tipo de prova”. 

• Os  6  (seis)  últimos  números  indicam  o  “número  de  sua  inscrição”  constante  no 
comprovante de inscrição. 

• No exemplo em que o número de inscrição é “XXXXXX”, o campo de identificação do 
CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser assim preenchido: 

0 8 2 1 X X X X X X

e) Devolva  seu  CARTÃO  DE  RESPOSTAS,  devidamente  preenchido,  pois  ele  será  o  único 
documento válido para correção de sua prova. Procure zelar para não amassá-lo, molhá-lo, 
dobrá-lo, rasgá-lo, pois nesses casos haverá impossibilidade de realizar a correção de sua 
prova pela leitora óptica.

f) Não será permitida consulta durante a realização da prova bem como o uso de celulares e 
outros aparelhos eletrônicos, sob pena de desclassificação do candidato.

g) O tempo para realização desta prova será de 3 (três) horas.

h) Não serão fornecidas informações referentes ao seu conteúdo da prova pelos fiscais. 

i) Este caderno de prova poderá ser levado. É proibida a divulgação ou impressão parcial ou 
total da presente prova.

j) O gabarito será disponibilizado no site da PGR no dia útil seguinte da data de aplicação da 
prova e,  após,  será aberto o prazo de 2 (dois)  dias úteis,  para interposição de recurso.



ADMINISTRAÇÃO

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 1:

Assinale a alternativa correta com relação ao uso de próclise:

a) Não disse-me a verdade.
b) Não me disse a verdade.
c) Jamais esqueci-te.
d) Aqui contei-te o segredo.
e) Nunca interrompa-me.

Questão 2:

Quanto ao aspecto ortográfico, assinale a alternativa correta:

a) Sacaroze
b) Fidedgno
c) Onipresente
d) Crucificso
e) Adivogado

Questão 3:

Sabemos que a crase é a fusão de duas vogais, assim assinale a alternativa correta:

a) Vamos a igreja.
b) Refiro-me à garota.
c) Fomos a farmácia.
d) Refiro-me a garota.
e) Nós vamos a missa.

Questão 4:

Assinale a alternativa em que a crase foi empregada corretamente:

a) Eu me refiro àquela menina.
b) Saí as duas horas.
c) Fomos a Bahia antiga.
d) Assisti aquela peça.
e) Conheço à menina.

Questão 5:

Assinale a alternativa que tenha sido acentuada graficamente pela mesma regra da palavra “cômodo”:

a) Ônibus
b) Pá
c) Álbum
d) Júri
e) Pá



Questão 6:

Assinale a alternativa que tenha sido acentuada graficamente pela mesma regra da palavra “pajé”:

a) Cônjuge
b) Paletó
c) Bíceps
d) Fórceps
e) Álbum

Questão 7:

Quantas letras há na palavra patrulha:

a) 5
b) 6
c) 9
d) 8
e) 7

Questão 8:

Quantos fonemas há na palavra guerra:

a) 5
b) 7
c) 4
d) 6
e) 3

Questão 9:

Quantos dígrafos há na palavra guerra:

a) 3
b) 5
c) 6
d) 2
e) 4

Questão 10:
Assinale a alternativa correta:

a) Amola-se facas.
b) Dia a dia fico mais feliz.
c) Pouco à pouco se animou.
d) Ele referiu-se a peça.
e) Amolam-se facas.



ADMINISTRAÇÃO

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 11:

Um dos mais importantes personagens da escola clássica de administração, Henry Fayol, definiu cinco 
funções da administração: prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Marque a alternativa que 
descreva corretamente o conceito da função da administração coordenar:

a) Montar uma estrutura humana e material para realizar o empreendimento.

b) Reunir, unificar e harmonizar toda a atividade e esforço.

c) Manter o pessoal em atividade em toda a empresa.

d) Cuidar para que tudo se realize de acordo com os planos e as ordens.

e) Examinar o futuro e traçar um plano de ação a médio e longo prazo.

Questão 12:

Considerando a seguinte definição: “um só chefe e um só programa para um conjunto de operações que 
visam ao mesmo objetivo”. Qual dos 14 (catorze) princípios da administração ditados por Henry Fayol se 
refere à definição apresentada?

a) Unidade de comando.

b) Centralização.

c) Unidade de direção.

d) Ordem.

e) Estabilidade do pessoal.

Questão 13:

De acordo com as Teorias da Administração, escolha a alternativa correta:

a) Atualmente a Teoria Clássica de Taylor não é mais aplicada.

b) A Teoria Contingencial desenvolvida por Ludwing Von Bertalanffy aborda que o ambiente externo tem 
influência direta no ambiente organizacional. 

c) A Teoria dos Sistemas dita que os empregados se comportam com base no grupo social do qual 
participam e não apenas como indivíduos isolados.

d) A Teoria Burocrática utiliza a racionalidade para a busca da eficiência máxima da organização.

e) A Teoria das Relações Humanas identifica o operário como homem social e econômico.

Questão 14:

Os  princípios  orçamentários  são  premissas  para  a  execução  da  lei  orçamentária.  Em  relação  aos 
princípios orçamentários, marque a alternativa correta:

a) De acordo com o princípio da universalidade, deve existir apenas um orçamento para cada ente da 
federação em cada exercício financeiro.

b) De acordo com o princípio da anualidade, o exercício financeiro terá duração superior a 12 meses.

c)  De  acordo  com o  princípio  da unidade,  o  orçamento  deve  conter  todas  as  receitas  e  despesas 
referentes aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta.



d) O Princípio da exclusividade surgiu para evitar que o orçamento fosse utilizado para aprovar matérias 
sem nenhuma relação com o orçamento, as chamadas "caudas orçamentárias".

e)  O  princípio  da  especificação  determina  que  as  receitas  e  despesas  devem  ser  discriminadas, 
demonstrando a origem e a aplicação dos recursos e impede a inclusão apenas dos montantes líquidos.

Questão 15:

Com relação ao Orçamento-Programa, marque a alternativa incorreta:

a) O Orçamento-Programa é um instrumento de planejamento da ação do Governo.

b) No Orçamento-Programa não há integração entre planejamento e orçamento.

c) O Orçamento-Programa há o estabelecimento de objetivos e metas.

d) O Orçamento-Programa é detalhado em programas de trabalho, projetos e atividades.

e) No Orçamento-Programa o controle visa a eficiência, eficácia e efetividade.

Questão 16:

A respeito do Orçamento Público, marque a alternativa correta:

a) No Brasil, a competência para a elaboração do orçamento público é do Poder Legislativo.

b) O conceito, as funções e a técnica para a elaboração do orçamento não evoluíram com o passar do  
tempo.

c)  No  nosso  país,  os  prazos  da aprovação da  matéria  orçamentária  são  cumpridos  rigorosamente, 
permitindo a execução do orçamento de forma sistemática e coordenada. 

d) Não há muitas alterações orçamentárias ao longo da execução, nem frequentes aberturas de créditos 
adicionais.

e) O orçamento tem função alocativa, distributiva e estabilizadora.

Questão 17:

Em relação à classificação ABC e sua aplicação na gestão de estoques, marque a alternativa correta:

a) A classe A são os itens menos importantes que justificam pouca atenção por parte da administração.

b) A classe C são os itens mais importantes que devem ser tratados com uma atenção bem especial 
pela administração.

c) A utilização da curva ABC é restrita apenas a empresas de grande porte.

d) A classificação ABC permite identificar aqueles itens que justificam atenção e tratamento adequados 
quanto à sua administração.

e) A utilização da curva ABC é restrita ao controle de estoques.

Questão 18:

Com relação à Administração de Recursos Materiais, marque a alternativa correta:

a) A coordenação de suprimentos deve apoiar a organização com a máxima eficiência, sem se importar 
com o montante de capital investido.

b)  A  Administração  de  Materiais  compreende  o  agrupamento  dos  materiais  de  várias  origens,  e  a 
coordenação dessa atividade com a demanda de produtos ou serviços da empresa. 

c) A responsabilidade dos estoques deve ser compartilhada entre todos os departamentos, pois cada 
departamento  deve  ter  sua  política  de  estoques,  desconsiderando  os  interesses  dos  outros 
departamentos.



d) Quanto maior o investimento capital em estoque, maior será a eficiência da empresa.

e) As características físicas e químicas do material não devem ser consideradas na escolha dos métodos 
para manuseio e estocagem.

Questão 19:

Em relação aos tipos de planejamento, assinale a alternativa correta:

a)  O  planejamento  operacional  pode  ser  classificado  em:  procedimentos,  orçamentos,  programa  e 
regulamentos. 

b) O planejamento estratégico é desenvolvido pelo nível intermediário da organização.

c) O planejamento operacional é orientado para o futuro.

d) O planejamento tático aborda a organização como um todo.

e) O Planejamento estratégico tem curto prazo.

Questão 20:

A  teoria  motivacional  a  qual  diz  que  os  motivos  orientadores  do  comportamento  humano  são:  a 
necessidade de realização, a necessidade de afiliação e a necessidade de poder é:

a) Teoria X e teoria Y de McGregor.

b) Teoria da hierarquia das necessidades humanas de Abraham Maslow.

c) Teoria ERC de Clayton Alderfer.

d) Teoria da expectativa ou expectância de Victor Vroom.

e) Teoria da motivação pelo medo/êxito ou teoria das necessidades adquiridas de David McClelland.

Questão 21:

Em relação à liderança, marque a alternativa correta:

a) Gerente e líder são sinônimos dentro do contexto organizacional.

b) O líder influencia pessoas tendo ou não o intuito de alcançar algum objetivo específico.

c) O líder autocrático é orientado para pessoas enquanto o líder liberal é orientado para tarefas.

d) A eficácia da liderança independe da maturidade dos subordinados.

e) O líder deve agir de acordo com as contingências e situações apresentadas pelo ambiente.

Questão 22: 

Referente à cultura e clima organizacionais, assinale a alternativa correta:

a)  Artefatos,  valores  compartilhados  e  pressuposições  básicas  são  os  três  níveis  da  cultura 
organizacional.

b) A cultura organizacional é mais fácil de mudar que o clima organizacional.

c) Os pressupostos básicos são a camada mais superficial e visível da cultura organizacional.

d) O clima organizacional é percebido da mesma maneira por todos os indivíduos da organização.

e) Não é possível a existência simultânea de múltiplas culturas em uma organização.



Questão 23:     

A respeito dos conceitos de recrutamento e seleção, assinale a alternativa correta:

a) O recrutamento interno é sempre mais vantajoso que o externo.

b) Seleção é uma atividade de atração, divulgação e comunicação.

c) Recrutamento é uma atividade de escolha, classificação e decisão.

d) No contexto da Administração Pública, o Edital de um concurso público pode ser considerado uma 
atividade de recrutamento.

e) O órgão de seleção (staff) decide qual candidato ocupará a vaga, e não o órgão requisitante (linha).

Questão 24: 

Em relação à Avaliação de desempenho, assinale a alternativa correta:

a)  No  contexto  das  organizações  públicas,  a  avaliação  de  desempenho  é  apenas  uma ferramenta 
burocrática.

b) A avaliação de desempenho não deve ser utilizada como instrumento de recrutamento interno ou 
movimentação interna.

c) A avaliação de desempenho tem o objetivo de punir o avaliado.

d)  Os  critérios  da  avaliação  de  desempenho  não  devem  ser  claros  para  que  não  ocorra  erro  na 
avaliação.

e)  A  avaliação  de  desempenho  é  uma  importante  ferramenta  para  a  melhoria  do  desempenho, 
alavanque da satisfação e alcance de resultados organizacionais.

Questão 25: 

Com relação à Gestão por Competências, assinale a alternativa correta:

a) A Gestão por Competências serve como modelo para todos os demais subsistemas de gestão de 
pessoas, como avaliação de desempenho, recrutamento e seleção. 

b) É suficiente identificar as competências organizacionais uma única vez, visto que tais competências 
são estáticas e não se alteram ao longo do tempo.

c) A Gestão por Competências está dissociada às diretrizes estratégicas da organização.

d) Conhecimento é saber, habilidade é querer fazer e atitude é saber fazer.

e) São raras as organizações públicas que utilizam o modelo de gestão por competências.

Questão 26: 

Sobre a Gestão da Qualidade, assinale a alternativa correta:

a) Um dos princípios da qualidade instituído por Deming é o estabelecimento da inspeção em massa.

b) Estudar um processo e planejar seu aprimoramento, implementar a mudança, observar os efeitos e 
estudar os resultados, são etapas do ciclo PDCA (plan, do, check e act).

c) O Gráfico de Pareto é uma ferramenta muito importante da Gestão da Qualidade e dita que a grande  
maioria dos problemas são causados por grande quantidade de causas.

d) A qualidade é responsabilidade apenas dos gestores.

e) O ciclo PDCA é uma ferramenta estática; suas etapas devem ser cumpridas uma única vez.

Questão 27: 

Em relação à Gestão por Processo, assinale a alternativa incorreta:

a) Processo é o conjunto de atividades ligadas que tomam um insumo ( input) e o transformam para criar 
um resultado (output).



b) Processos-chave são aqueles que representam alto custo para a organização e alto impacto para os 
clientes externos.

c) A tarefa é o desdobramento máximo do trabalho executado no processo.

d) O processo gera necessariamente um resultado ou produto identificável.

e) A atividade é o desdobramento máximo do trabalho executado no processo.

Questão 28: 

Marque a seguir qual o tipo de avaliação de treinamento no qualse mensura a reação dos participantes 
ao programa de treinamento e envolve a avaliação do instrutor, do ambiente, do material didático, da 
execução do treinamento, entre outros.

a) Avaliação de reação.

b) Avaliação de aprendizagem.

c) Avaliação de impacto.

d) Avaliação de resultados.

e) Avaliação de treinamento.

 

Questão 29: 

Considerando  as  ações  de  indução  de  aprendizagem:  informação,  instrução,  treinamento, 
desenvolvimento e educação; escolha a alternativa que representa o conceito de treinamento:

a)  Módulos  ou  unidades  organizacionais  de  informações  e  conhecimentos,  disponibilizados  em 
diferentes meios (portais, links, textos impressos, folhetos e similares).

b) Forma mais simples de estruturação de eventos de aprendizagem que envolve definição de objetivos 
e aplicação de procedimentos instrucionais. É utilizada para transmissão de conhecimentos, habilidades 
e atitudes simples e fáceis de transmitir ou desenvolver por intermédio de eventos de curta duração.

c)  Eventos  educacionais  de  curta  e  média  duração  compostos  por  subsistemas  de  avaliação  de 
necessidades, planejamento instrucional e avaliação que visam à melhoria do desempenho funcional, 
por  meio  da  criação  de  situações  que  facilitem  a  aquisição,  a  retenção  e  a  transferência  de 
aprendizagem para o trabalho.

d) Conjunto de experiências e oportunidades de aprendizagem, proporcionadas pela organização e que 
apoiam o crescimento pessoal do empregado sem, contudo, utilizar estratégias para direcioná-lo em um 
caminho profissional específico.

e) Programas ou conjuntos de eventos educacionais de média e longa duração. Incluem cursos de pós-
graduação, mestrado acadêmico e doutorado.

Questão 30: 

Com relação à Educação a Distância (EAD), marque a alternativa correta:

a) Os recursos audiovisuais não são considerados EAD.

b) Na EAD não é possível haver interatividade entre os alunos e professores.

c) São fatores positivos da EAD a individualização do estudo, com respeito ao ritmo do treinando, e a 
possibilidade de levar o treinamento simultâneo a públicos dispersos geograficamente.

d)  O custo  de produção de um treinamento em EAD é sempre elevado,  mesmo quando o curso é 
aplicado mais de uma vez. 

e) Na EAD, é fundamental que todos os treinandos realizem as atividades no mesmo período.


