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             SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO. 
           AGUARDE PERMISSÃO PARA INICIAR A PROVA. 

 

 
INSTRUÇÕES 

 

1. Leia as instruções atentamente antes de iniciar a 
prova. Siga-as rigorosamente, pois integram as normas 
do concurso e deste Edital.  

2. As provas terão a duração de 4 horas, incluído o 
tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta. 

3. Enquanto aguarda, verifique se o seu nome, número 
de inscrição e cargo pretendido correspondem àqueles 
da etiqueta afixada na carteira na qual você está 
sentado e na etiqueta afixada na capa deste Caderno 
de Provas. Caso haja algum problema,  comunique ao 
aplicador. 

4. Assine o Caderno de Provas. 

5. Após a autorização do aplicador para o início das 
provas, verifique se há falhas em seu Caderno de 
Provas. Caso sejam constatadas quaisquer 
irregularidades, informe imediatamente ao Aplicador. É 
de sua inteira responsabilidade eventuais prejuízos 
causados pela não observância deste item. 

6. Verifique se as questões deste Caderno estão 
numeradas de 01 a 20 (Prova de Conhecimentos 
Gerais) e de 21 a 50 (Prova de Conhecimentos 
Específicos). Caso haja algum problema, informe ao 
aplicador. 

7. Você deverá permanecer na sala de realização das 
provas por, no mínimo 60 minutos após o início da 
aplicação das provas.  

8. Você receberá um cartão-resposta para transcrever 
as respostas das provas. Confira o seu nome, número 
de inscrição, o número do documento de identidade, o 
cargo pretendido e, em caso de divergência, 
comunique ao aplicador. 

9. Assine o cartão-resposta. 

10. Siga cuidadosamente todas as instruções contidas 
no cartão-resposta, sob pena de ser eliminado do 
concurso, uma vez que será o único documento válido 
para a correção das provas. 

11. O cartão-resposta não poderá ser rasurado, 

dobrado, amassado ou danificado, e, em hipótese 
alguma, será substituído, a não ser por falha de 
organização do concurso. 

12. Sua questão receberá pontuação nula (zero) se 
houver marcação de mais de uma alternativa, rasura, 
ou se for deixada em branco. 

13. Não serão levados em consideração os rascunhos 
de questões. 

14. As assinaturas no Caderno de Provas, na lista de 
presença e no cartão-resposta, são de sua inteira 
responsabilidade. 

15. Ao terminar as provas, você deverá entregar 
obrigatoriamente ao aplicador o cartão-resposta e o 
Caderno de Provas. Para isso, levante o braço para 
chamar a atenção dos aplicadores. Eles irão até você 
para recolher o Caderno de Provas e o cartão-resposta 
devidamente assinados e preenchidos. 

16. A devolução do Caderno de Provas e do cartão-
resposta ao aplicador é de inteira responsabilidade do 
candidato. 

17. Não será permitido ao candidato levar o Caderno 
de Provas, no entanto, poderá levar a folha de 
rascunho do gabarito para posterior conferência, desde 
que conste somente as respostas do gabarito. 

18. Os 2 (dois) últimos candidatos a permanecerem na 
sala somente poderão retirar-se do local 
simultaneamente para garantir a lisura nos 
procedimentos de aplicação do concurso. 

19. O candidato que finalizar e entregar as provas 
antes do término do horário previsto não poderá mais 
fazer uso das instalações sanitárias do local da prova. 

20. A divulgação do Caderno de Provas e do gabarito 
dar-se-á em até 48 horas, após o término das provas, 
no endereço eletrônico http://www.unifal-
mg.edu.br/progepe/concursotae, correspondente ao 
presente Edital. Não serão fornecidos gabaritos por e-
mail, fax ou telefone.  

 

 

 

 
 
 
 

ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

 

 
______________________________________ 

ASSINATURA DO CANDIDATO 

http://www.unifal-mg.edu.br/progepe/concursotae
http://www.unifal-mg.edu.br/progepe/concursotae
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CONHECIMENTOS GERAIS 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

QUESTÃO 01 

 

 

Disponível em <https://www.hojeemdia.com.br/opini%C3%A3o/blogs/blog-do-lute-1.366314/charge-do-dia-24-04-
2018-1.615977> Acesso em: 21 abr. 2019 (com adaptações). 

 

Da análise do texto, é inadequado afirmar que: 

a) O texto utiliza linguagem metafórica ao reproduzir a figura do animal com um sentido conotativo. 

b) O animal esperava outro tipo de declaração, pela sua expressão no segundo quadrinho. 

c) O tamanho do leão na charge, desproporcional ao animal de verdade, interfere na leitura e 

produção de sentido do texto. 

d) O sentido de ‘declaração’ no primeiro quadrinho é vago e por isso a palavra está seguida de 

reticências.  

 

 

 

 

 

 

https://www.hojeemdia.com.br/opini%C3%A3o/blogs/blog-do-lute-1.366314/charge-do-dia-24-04-2018-1.615977
https://www.hojeemdia.com.br/opini%C3%A3o/blogs/blog-do-lute-1.366314/charge-do-dia-24-04-2018-1.615977
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Leia o texto para responder às questões de 02 a 05. 
 
Um dos rankings de universidades mais importantes do mundo, elaborado pela revista inglesa Times 
Higher Education (THE) acaba de ser publicado e, pela segunda vez seguida, a universidade Oxford foi 
considerada a melhor do mundo. 
 
Nesta edição, foram ranqueadas 1.250 universidades de 36 países, o que faz da lista a mais competitiva 
até o momento, segundo a THE. 
 
Para o Brasil, a boa notícia é que mais universidades estão presentes: 36 instituições brasileiras foram 
classificadas entre as 1.100 melhores do planeta. 
 
Confira quais foram as cinco primeiras que entraram para a mais nova edição do ranking mundial de 
ensino superior da THE: 
 

Nome da Instituição de Ensino 
Superior 

Posição no ranking global de 
2019 

Posição no ranking global de 
2018 

Universidade de São Paulo 251-300 251-300 

Unicamp 401-500 401-500 

Universidade Federal de Minas 
Gerais 

601-800 601-800 

Universidade Federal do Rio de 
Janeiro 

601-800 601-800 

Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul 

601-800 601-800 

 
Disponível em < encurtador.com.br/erU24/>  . Acesso em: 21 abr. 2019 (com adaptações). 

 
 

QUESTÃO 02 

Considerando a tipologia e as informações do texto apresentado, sua principal finalidade é: 

a) Agrupar informações concretas por meio da integração de textos analíticos e elementos gráfico-

visuais. 

b) Dar conselhos por meio de textos informativos com o intuito de influenciar uma mudança de 

comportamento. 

c) Divulgar uma realidade por meio de mensagens e enumerar situações que despertam sentimentos, 

emoções e sensações. 

d) Fornecer, de maneira didática, opiniões sobre a situação atual das universidades no país. 

 

 

 

https://exame.abril.com.br/carreira/36-universidades-do-brasil-entraram-no-maior-ranking-educacional-do-mundo/
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QUESTÃO 03 

Qual título expressa melhor a forma escolhida pelo produtor do texto em análise na apresentação e 

exploração do tema? 

a) Confira as 5 universidades brasileiras presentes no ranking da Times Higher Education, referência 

mundial de ensino superior. 

b) Oxford é considerada a melhor universidade do mundo, segundo maior ranking educacional, 

publicado pela revista inglesa Times. 

c) USP leva a melhor classificação brasileira em um dos rankings educacionais mais prestigiados do 

mundo: está entre a 251ª e a 300ª posições. 

d) 36 universidades do Brasil entraram em um dos mais importantes rankings educacionais do 

mundo, publicado pela Times Higher Education. 

 

QUESTÃO 04 

A expressão “segundo a THE” tem por função: 

a) Explicar ou especificar melhor outras expressões que a antecedem, às quais está ligada. 

b) Retomar passagens do texto com o uso de novos sentidos para manter a coesão textual. 

c) Estabelecer estratégia de coesão e coerência com a tessitura textual na qual está imersa. 

d) Sintetizar informações previamente apresentadas, com termo diferente de sentido hiponímico. 

 

QUESTÃO 05 

Há correspondência semântica entre um trecho e a sua ideia apresentada entre parênteses em: 

a) “para a mais nova edição do ranking mundial de ensino superior da THE” (Finalidade). 

b) “Nesta edição, foram ranqueadas 1.250 universidades de 36 países” (Lugar/espaço).  

c) “Para o Brasil, a boa notícia é que mais universidades estão presentes” (Propósito). 

d)  “o que faz da lista a mais competitiva até o momento” (Condição). 
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Leia o texto para responder às questões de 06 a 08 
 

Impactos da expansão e interiorização das Universidades Federais 

 

O impacto mais perceptível pela sociedade é o aumento no número de vagas para os cursos de 

graduação e pós-graduação, mas a situação pode ser analisada de forma muito mais complexa. Por 

exemplo, no ponto de vista econômico, uma região que recebe um campus universitário se beneficia já no 

curto prazo pelo investimento federal no município em termos dos salários e gastos da universidade 

em seus processos de instalação e manutenção, assim como no movimento na economia local 

causado pela vinda de estudantes de outras regiões. Um efeito de médio e longo prazo relaciona-se 

aos egressos e ao impacto da qualificação e da inovação na economia local, também gerado pela 

atenção com a qual os temas locais passam a ser tratados por parte das pesquisas e projetos de extensão 

desenvolvidos por essas universidades. 

 

Outros impactos de maior dificuldade de mensuração, mas determinantes para o desenvolvimento 

regional, estão ligados ao desenvolvimento humano. A disseminação da cultura universitária, que 

agrega valores como a democracia, liberdade, responsabilidade social, pensamento científico e 

crítico, traz importantes contribuições regionalmente nos âmbitos político, social e cultural. Ainda que todo 

o sistema de ensino superior brasileiro deva atuar no sentido do atendimento a essa demanda, diversos 

fatores – como a estrutura acadêmica e administrativa mais diversificada e democrática, o apoio à 

permanente qualificação profissional e internacionalização, o regime de trabalho que possibilita 

condições para a realização de projetos de pesquisa e extensão, entre outros – fortalecem a ideia de 

que as universidades públicas, especialmente as federais, estejam mais bem-dotadas das condições para 

cumprir esse papel. 

[...] 

A universidade pública é uma instituição imprescindível para a sociedade porque, diferentemente de uma 

organização privada autocentrada, tem a sociedade como sua referência. O exercício da gestão 

democrática, aliado à liberdade de pensamento e expressão confere às universidades a condição de 

atuarem como consciência crítica da sociedade e dos governos. Por isso, confia-se às universidades o 

papel de atuarem fortemente no sentido da transformação da sociedade para patamares civilizatórios 

mais elevados, possibilidade que sempre foi vista como ameaça pelos governos autoritários. É fato 

inegável que os novos campi das universidades federais estão promovendo uma verdadeira revolução no 

país, ampliando o acesso ao ensino superior, mudando o perfil do estudante universitário, 

aumentando a produção de conhecimento sobre fatos e regiões antes ignoradas pela academia, 

oxigenando a cultura universitária, enfim, aproximando a universidade da sociedade, e fortalecendo a sua 

vocação de agente transformador da realidade brasileira, como Darcy Ribeiro sempre insistiu. 
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A compreensão das universidades federais como instituições estratégicas ao desenvolvimento, tanto 

humano quanto regional, é atualmente uma necessidade premente ao poder público federal e à sociedade 

brasileira. Por outro lado, todo o esforço investido na última década no fortalecimento das universidades 

federais está ameaçado em um horizonte de ataques que visam tanto a drástica redução orçamentária, 

quanto a intervenção na sua autonomia de gestão, prevista na Constituição. 

Sobre o autor: Marcelo Bizerril é professor e diretor da Faculdade UnB Planaltina. Possui Graduação em Ciências 
Biológicas, Mestrado e Doutorado em Ecologia, todos pela Universidade de Brasília. Tem experiência na área de 
Ecologia, com ênfase em Ecologia e Conservação do Cerrado. Atua principalmente nos seguintes temas: educação 
ambiental, ensino de ciências e biologia e comunicação comunitária. 

 

 (Fragmento adaptado. Disponível em: https://noticias.unb.br/artigos-main/2580-a-interiorizacao-das-universidades-

federais-foi-um-acerto-estrategico-para-o-brasil Acesso em: 21 abr. 2019. 

 

QUESTÃO 06 

José Antônio, servidor público federal, foi responsável pela redação de uma ata para registro das 

discussões ocorridas na reunião que tratou da necessidade de fortalecer as universidades públicas e de 

estratégias para o combate a fake news que circulam, nas redes sociais e no WhatsApp, sobre as 

universidades federais.  

Os destaques em negrito no texto são exemplos do que foi discutido na reunião. José Antônio foi 

responsável por redigir a ata relatando as principais discussões.  

Observando o uso da Língua Portuguesa em sua variedade padrão e os atributos da redação oficial, qual 

trecho está em consonância com o sentido do texto?  

 

a) Sendo-lhe dada a palavra, o diretor da Faculdade UnB Planaltina, professor Marcelo Bizerril, 

defendeu o fortalecimento das universidades públicas e citou exemplos do impacto e da 

interiorização delas: a) maior acesso ao ensino superior com o aumento de vagas na graduação e 

na pós-graduação, b) desenvolvimento regional e humano com a disseminação da cultura 

universitária e de valores como democracia, liberdade, responsabilidade social, pensamento 

científico e crítico e c) fortalecimento da economia do município com investimentos federais nas 

universidades e chegada de estudantes de outras regiões. Pontuou que as universidades atuam na 

transformação da sociedade para patamares civilizatórios mais elevados e, diferentemente das 

particulares, aquelas têm a sociedade como sua referência. Ressaltou que esses aspectos 

deveriam ser apresentados à sociedade que, muitas vezes, dissemina notícias falsas por 

desconhecimento desses fatos e dos prejuízos causados pelos cortes drásticos dos orçamentos 

das universidades. 

 

 

 

https://noticias.unb.br/artigos-main/2580-a-interiorizacao-das-universidades-federais-foi-um-acerto-estrategico-para-o-brasil
https://noticias.unb.br/artigos-main/2580-a-interiorizacao-das-universidades-federais-foi-um-acerto-estrategico-para-o-brasil
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b) Ao solicitar a palavra pela primeira vez, Marcelo, diretor da Faculdade UnB Planaltina, respondeu 

que a perca da autonomia e de recursos humanos e financeiros das universidades brasileiras 

podem impactar negativamente municípios e região onde aquelas estão localizadas, tais como: a) 

maior acesso ao ensino superior de qualidade com o aumento do número de vagas na graduação e 

na pós-graduação, b) desenvolvimento regional e humano com a disseminação da cultura 

universitária e de valores como a democracia, liberdade, responsabilidade social, pensamento 

científico e crítico e c) fortalecimento da economia do município com os investimentos federais nas 

universidades e com a chegada de estudantes de outras regiões. 

c) Aos 24 dias do mês de outubro de 2018, após a abertura da reunião, Marcelo Bizerril tomou a 

palavra vociferando contra os cortes e fake news sobre as universidades públicas. Com o ânimo 

exaltado, enumerou exemplos dos impactos das universidades públicas e do processo de 

interiorização ocorrido nos dias atuais. São eles: a) maior acesso ao ensino superior com o 

aumento de cursos de graduação (licenciatura e bacharelado) e na pós-graduação (especialização, 

mestrado e doutorado), b) desenvolvimento regional e humano com a disseminação da cultura 

universitária e de valores como a democracia, liberdade, responsabilidade social, pensamento 

científico e crítico e c) fortalecimento da economia do município com os investimentos federais nas 

universidades e com a presença de estudantes de outras regiões.  

d) No auditório da universidade, compareceram os professores convocados para a reunião cujo o 

objetivo era tratar da necessidade de fortalecer as universidades públicas e também de estratégias 

para o combate a fake news que circulam, nas redes sociais e no WhatsApp, sobre as 

universidades. Dando início a reunião, o professor Marcelo emitiu sua opinião a cerca dos impactos 

das universidades públicas e da interiorização das mesmas na região Centro-Oeste do Brasil atual. 

Ressaltou que a sociedade desconhece os impactos causados pelos cortes orçamentários e pela 

disseminação de fake News que objetivam destruir a universidade pública. Citou os seguintes 

exemplos de impactos da interiorização de universidades: a) acesso ao ensino superior com o 

aumento de cursos de graduação (licenciatura e bacharelado) e na pós-graduação (especialização, 

mestrado e doutorado), b) desenvolvimento regional e humano com a disseminação da cultura 

universitária, da democracia, da liberdade, da responsabilidade social, do pensamento científico e 

crítico e c) fortalecimento da economia do município com os investimentos federais nas 

universidades e com a vinda de estudantes de outras regiões. 
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QUESTÃO 07 

Qual trecho foi reescrito observando o uso da Língua Portuguesa padrão? 

a)  “A disseminação da cultura universitária [...] traz importantes contribuições regionalmente nos 

âmbitos político, social e cultural.” 

- Importantes contribuições são trazidas no âmbito político, social e cultural por que houve a 

disseminação da cultura universitária. 

b) “[...] diversos fatores – como a estrutura acadêmica e administrativa mais diversificada e 

democrática, o apoio à permanente qualificação profissional e internacionalização, o regime de 

trabalho que possibilita condições para a realização de projetos de pesquisa e extensão, entre 

outros – fortalecem a ideia de que as universidades públicas, especialmente as federais, estejam 

mais bem-dotadas das condições para cumprir esse papel.” 

- A estrutura acadêmica e administrativa mais diversificada e democrática, o apoio à permanente 

qualificação profissional e a internacionalização, o regime de trabalho possibilitando condições para 

a realização de projetos de pesquisa e extensão fortalecem a ideia de que as universidades 

públicas estejam em condições melhores para cumprir esse papel. 

c) “[...] todo o esforço investido na última década no fortalecimento das universidades federais está 

ameaçado em um horizonte de ataques que visam tanto a drástica redução orçamentária, quanto a 

intervenção na sua autonomia de gestão, prevista na Constituição.” 

- todo o esforço investido na década próxima passada no fortalecimento das universidades federais 

está ameaçado em um horizonte de ataques que visam à drástica redução orçamentária e à 

intervenção na sua autonomia de gestão, prevista na Constituição. 

d) “[...] confia-se às universidades o papel de atuarem fortemente no sentido da transformação da 

sociedade para patamares civilizatórios mais elevados, possibilidade que sempre foi vista como 

ameaça pelos governos autoritários.” 

- Confiam-se às universidades o papel de atuarem na transformação da sociedade para patamares 

civilizatórios mais elevados, possibilidade sempre vista como ameaça pelos governos autoritários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidade Federal de Alfenas 

Concurso Público ADMINISTRADOR  
Edital nº 33/2019 

________________________________________________________________ 

8 

___________________________________________________________________________________________Administrador 

 

QUESTÃO 08 

Observando o uso do português padrão, qual termo entre parênteses pode substituir o termo destacado? 

a)  “Um efeito de médio e longo prazo relaciona-se aos egressos e ao impacto da qualificação e da 

inovação na economia local, também gerado pela atenção com a qual os temas locais passam a 

ser tratados por parte das pesquisas e projetos de extensão” (onde). 

b) “[...] uma região que recebe um campus universitário se beneficia já no curto prazo pelo 

investimento federal no município em termos dos salários e gastos da universidade em seus 

processos de instalação e manutenção...” (aonde). 

c) “[...] a realização de projetos de pesquisa e extensão, entre outros – fortalecem a ideia de que as 

universidades públicas, especialmente as federais, estejam mais bem-dotadas das condições 

para cumprir esse papel.” (bem dotadas). 

d) “Ainda que todo o sistema de ensino superior brasileiro deva atuar no sentido do atendimento a 

essa demanda” (Embora). 

 

QUESTÃO 09 

Na grafia de datas em um documento, o conteúdo deve constar de qual forma, segundo o Manual de 

Redação da Presidência da República? 

a) nome do mês: 26 de Maio de 2019. 

b) dia do mês: 1º de junho de 2019. 

c) informação de local: Alfenas/MG.  

d) composição: Alfenas, 26/05/19. 

 

QUESTÃO 10 

Excluídas as comunicações assinadas pelo Presidente da República, em gêneros textuais oficiais, o 

servidor deve observar que: 

a) O endereçamento a ser empregado é “A Sua Senhoria o Senhor” ou “A Sua Senhoria a Senhora”. 

b) O Nome da autoridade que as expede é grafado em letras maiúsculas, sem negrito, com uma linha 

abaixo do nome do signatário. Exemplo: Maria José da Silva. 

c) A identificação do signatário deve ser alinhada à esquerda e recomenda-se não deixar a assinatura 

em página isolada do expediente. 

d) O cargo da autoridade que expede o documento é redigido apenas com as iniciais maiúsculas. As 

preposições que ligam as palavras do cargo são grafadas em minúsculas. Exemplo: Pró-Reitora de 

Extensão. 
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LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 11 

Joaquim, servidor público federal, está lotado no setor de contratos da universidade federal de Alfenas - 

UNIFALMG, seu chefe solicitou para que ele fizesse a prorrogação do contrato da empresa 

SEGURANÇA 24H Ltda, responsável pela segurança patrimonial da instituição e da comunidade 

acadêmica. Ao analisar os autos do processo em 20/04/2019, Joaquim verificou que se tratava de 

prestação de serviço de forma contínua. Ademais, constatou nos autos documento que demonstrava o 

caráter excepcional, devidamente justificado com autorização da autoridade superior sobre prorrogação 

requerida. 

O contrato celebrado é regido pela Lei nº 8.666/93, considerando que o contrato foi celebrado em 

01/06/2014 e após sucessões de prorrogações permitidas na referida lei devidamente válidas, a última 

prorrogação feita iria expirar em 01/06/2019 e a nova prorrogação seria por mais 6 (seis) meses, Joaquim 

observando a referida lei, constatou que: 

a) A prestação de serviços a serem executados de forma contínua poderá ter a sua duração 

prorrogada por iguais e sucessivos períodos, com vistas à obtenção de preços e condições mais 

vantajosas para a administração, porém está limitada a 60 (sessenta) meses, mas, no caso em 

questão, é permitida a prorrogação, no máximo, em até 12 (doze) meses se necessário.  

b) A prestação de serviços a serem executados de forma contínua poderá ter a sua duração 

prorrogada por iguais e sucessivos períodos, com vistas à obtenção de preços e condições mais 

vantajosas para a administração, porém está limitada a 60 (sessenta) meses, mas, no caso em 

questão, é permitida a prorrogação, no máximo, em até 6 (seis) meses se necessário. 

c) A prestação de serviços a serem executados de forma contínua poderá ter a sua duração 

prorrogada por iguais e sucessivos períodos, com vistas à obtenção de preços e condições mais 

vantajosas para a administração, porém está limitada a 60 (sessenta) meses, sendo vedada a sua 

prorrogação, no caso em questão, por extrapolar o prazo estabelecido pela lei. 

d) A prestação de serviços a serem executados de forma contínua poderá ter a sua duração 

prorrogada por iguais e sucessivos períodos, com vistas à obtenção de preços e condições mais 

vantajosas para a administração, porém está limitada a 60 (sessenta) meses, sendo vedada a sua 

prorrogação, pois, no caso em questão, a duração dos contratos regidos por esta Lei ficará 

adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários. 
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QUESTÃO 12 

A empresa Supermercado Pegue e Pague Ltda participou de uma licitação perante um órgão público 

federal na modalidade pregão. Ao ser convocada para celebrar o contrato se recusou injustificadamente. 

Dessa forma, após apuração do fato, o órgão contratante decidiu aplicar a licitante penalidade prevista no 

instrumento convocatório amparado pela legislação aplicável para essa modalidade de licitação. 

De acordo com a legislação que prevê a modalidade de licitação denominada pregão, qual sanção prevista 

na própria norma será aplicada pelo órgão público? 

a) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 3 (três) anos. 

d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no Sicaf, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações 

legais. 
 

QUESTÃO 13 

José da Silva, servidor público federal está sendo investigado pela prática de ato de improbidade 

administrativa por denúncia de enriquecimento ilícito em razão de superfaturamento em contratos. Em 

razão do seu cargo de gestor, detinha atribuições de ordenador de despesa e competência para a 

celebração de contratos.  

De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa nº 8.429/92, havendo fundados indícios de 

responsabilidade, quem poderá requerer ao juízo competente a decretação do sequestro dos bens de 

José da Silva? 

a) Ministério Público ou a Procuradoria do órgão. 

b) Comissão Administrativa ou o Ministério Público. 

c) Ministério Público ou o dirigente máximo do órgão. 

d) Procuradoria do órgão ou Comissão Administrativa. 

 

QUESTÃO 14 

Francisco, Auditor-Fiscal da Receita federal do Brasil, recebeu vantagem indevida de empresa 

despachante aduaneiro para liberação de mercadoria na Alfândega sem a devida conferência, deixando 

de praticar ato de ofício, o qual lhe competia a fiscalização, infringindo inclusive, dever funcional. 

De acordo com o Decreto - Lei nº 2.848/1940 - Código Penal, qual foi o crime que Francisco cometeu 

contra a Administração Pública? 

a) Condescendência criminosa. 

b) Corrupção passiva. 

c) Prevaricação. 

d) Concussão. 
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QUESTÃO 15 

Determinado Instituto Federal penalizou a empresa Construtora Renovar Ltda, em razão de inadimplência 

contratual com o órgão. Inconformado, o representante legal da empresa solicitou vistas aos autos do 

processo administrativo sancionador em análise, juntamente com advogado contratado pela empresa, 

perceberam que a intimação foi encaminhada via e-mail. Por conseguinte, peticionou junto ao Instituto a 

suspenção dos efeitos da sanção por considerar nula a citação, que obstruiu seu direito ao contraditório e 

ampla defesa. Alegou que, embora a secretária tenha confirmado o recebimento pelo e-mail da empresa, a 

intimação é nula por não respeitar a forma da comunicação dos atos, previstos na Lei nº 9.784/99 que 

regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. 

Ao analisar a petição da requerente, observando o que dispõe a Lei nº 9.784/99 sobre a forma de 

comunicação dos atos, no que tange à intimação, o julgador resolve: 

a) Deferir o pedido apresentado pela requerente, pois a intimação pode ser efetuada por ciência no 

processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou encaminhado por oficial de 

justiça. 

b) Indeferir o pedido apresentado pela requerente, pois a intimação pode ser efetuada por ciência no 

processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a 

certeza da ciência do interessado, ainda que nula a intimação, o direito de defesa já está precluso 

para o ato. 

c) Indeferir o pedido apresentado pela requerente, pois a intimação pode ser efetuada por ciência no 

processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a 

certeza da ciência do interessado. 

d) Deferir o pedido apresentado pela requerente, pois a intimação pode ser efetuada por ciência no 

processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama, por outro meio que assegure a 

certeza da ciência do interessado sendo necessária a assinatura do responsável. 
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NOÇÕES GERAIS DE INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 16 

Sobre a navegação privativa no navegador Mozilla Firefox, é INCORRETO afirmar que o Firefox não salva: 

a) As páginas visitadas. 

b) Os downloads. 

c) As pesquisas. 

d) Os cookies. 

 

QUESTÃO 17 

Analise as informações a seguir que tratam do Gmail, serviço de correio eletrônico do Google. 

1. As mensagens que ficam mais de 30 dias nas pastas "Spam" ou “Lixeira” são excluídas 

automaticamente. 

2. As estrelas permitem dar às mensagens um status especial para torná-las mais fáceis de encontrar. 

Para marcar uma mensagem com estrela, basta clicar no contorno de estrela ao lado de qualquer 

mensagem ou conversa. 

3. A remoção de um marcador não remove as mensagens marcadas com ele. 

4. Salvar um rascunho permite manter uma mensagem que não está pronta para ser enviada. 

Considerando a versão mais atual do Gmail configurada de forma padrão e no idioma português, qual é a 

análise correta das afirmações citadas? 

a) Apenas duas estão corretas. 

b) Apenas uma está correta. 

c) Nenhuma está correta. 

d) Todas estão corretas. 

 

QUESTÃO 18 

No Sistema Operacional Windows 7, da Microsoft, é possível excluir um arquivo de forma permanente, 

sem enviá-lo para a Lixeira. Considerando a configuração padrão do Windows 7,  qual é o conjunto de 

teclas que deve ser pressionado simultaneamente para obter esse resultado? 

a) Shift + Delete 

b) Ctrl + Delete 

c) Shift + End 

d) Ctrl + End 
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Considere a seguinte tabela digitada em uma planilha do Libre Office Calc para responder às 
questões 19 e 20. 

 

 A B C D 

1 2019.1.01.037 2019101037 2019 01 

2 2018.2.04.012 2018204012 2018 04 

3 2017.1.10.089 2017110089 2017 10 

4 2016.2.33.001 2016233001 2016 33 

5 2015.1.22.025 2015122025 2015 22 

6 2014.2.01.054 2014201054 2014 01 

 

A coluna A dessa tabela mostra parte da lista de números de matrícula dos alunos de uma universidade. O 

número de matrícula usado nessa universidade é composto por quatro campos, separados por pontos. O 

primeiro campo, de quatro dígitos, representa o ano de ingresso do aluno. O segundo campo, composto 

por um dígito apenas, representa o semestre de ingresso. O terceiro campo, de dois dígitos, informa o 

código do curso no qual o aluno está matriculado e, por fim, o quarto campo, composto pelos três dígitos 

finais, representa o número do aluno na lista de chamada do professor. 

 

QUESTÃO 19 

A coluna B contém o número de matrícula do aluno, formatado, sem os pontos, e não foi digitada 

manualmente, pois foi obtida por meio de uma fórmula existente no Libre Office Calc. Qual é a fórmula 

utilizada na célula B1? 

a) =CONVERTER(A1;".";"") 

b) =CONVERTER(A1;"";".") 

c) =SUBSTITUIR(A1;".";"") 

d) =SUBSTITUIR(A1;"";".") 

 

QUESTÃO 20 

A coluna C apresenta o ano de ingresso do aluno. Considerando que, nessa tabela, o ano de ingresso foi 
obtido por meio de uma fórmula existente no Libre Office Calc, tomando como base o número da matrícula 
do aluno, qual é a fórmula utilizada em C1? 

a) =ESQUERDA(A1;1;4) 

b) =ESQUERDA(A1;4) 

c) =DIREITA(A1;9;1) 

d) =DIREITA(A1;9) 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 21 

Segundo a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, a delegação de competência consiste na possibilidade 

de um titular de órgão público delegar parte de sua competência a titular de outro órgão, ainda que este 

não lhe seja subordinado. Entretanto, conforme explicita Carvalho Filho (2013), existe a inviabilidade da 

delegação face à "natureza particular de algumas funções exercidas no processo administrativo", motivo 

pelo qual "a lei relacionou algumas hipóteses de vedação de transferência de atribuições". Segundo a 

citada lei, são atos que não podem ser objeto de delegação de competência, EXCETO: 

a) A edição de atos de caráter normativo. 

b) A decisão de recursos administrativos. 

c) A matéria de competência exclusiva do órgão ou autoridade. 

d) A nomeação ou exoneração de servidor público civil da União. 

 

QUESTÃO 22 

Apresentam-se, a seguir, proposições relativas às condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do 

agente público em face de descumprimento das disposições contidas na Lei nº 12.527, de 18 de novembro 

de 2011: 

I - utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou 

parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em 

razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública. 

II - impor a revisão de informação sigilosa por autoridade superior competente para beneficiar a si ou a 

outrem, ou em prejuízo de terceiros. 

III - destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de direitos 

humanos por parte de agentes do Estado. 

IV - retirar o sigilo de informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de 

ato ilegal cometido por si ou por outrem. 

Estão corretas as proposições: 

a) I e III. 

b) I e IV. 

c) II e III. 

d) I, II e IV. 
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QUESTÃO 23 

Segundo Carvalho Filho (2013), são espécies de pareceres administrativos, EXCETO: 

a) Facultativos, são aqueles atos de opinião que, oriundos de solicitação do órgão interessado, não 

estão sujeitos a qualquer norma jurídica que estabeleça a obrigatoriedade de sua emissão. 

b) Obrigatórios, são os atos de opinamento exigidos como preliminar da prática de outro ato, nos 

termos do respectivo preceito normativo. 

c) Imperativos, são os atos de opinião que resultam de tão aprofundado e completo estudo sobre o 

tema da consulta, que a própria Administração passa a seguir sua orientação para os casos 

idênticos. 

d) Vinculantes, são os atos de opinião em que o órgão incumbido da prática do ato principal não 

somente tem a obrigação de solicitá-los preliminarmente, como também deve endossar seu 

conteúdo. 

 

QUESTÃO 24 

A Universidade Federal de Sanefla, pessoa jurídica de direito público, autarquia especial integrante da 

Administração Indireta da União, com vistas a realizar a alienação de um bem imóvel de seu patrimônio, 

realizou o devido processo licitatório, culminando com a concessão onerosa do imóvel a terceiro. No que 

se refere à receita auferida com a alienação realizada, assinale a alternativa CORRETA: 

a) A receita poderá ser utilizada para financiamento das despesas correntes e de capital da Autarquia. 

b) A receita não poderá ser utilizada para fins de financiamento de despesas de custeio da Autarquia. 

c) A receita somente deverá ser utilizada para financiamento das despesas correntes da Autarquia 

devidamente definidas em seu plano plurianual, aprovado pelo Conselho Universitário – Consuni. 

d) A receita poderá ser destinada ao custeio da previdência, desde que aprovada pelo Conselho 

Universitário – Consuni. 

 

QUESTÃO 25 

Por solicitação do chefe do Departamento ABC da Universidade Pública Federal de Sanefla, foi adquirido 

um veículo destinado a atender demandas específicas. Após o regular procedimento licitatório, o bem foi 

entregue ao Almoxarifado da Autarquia. Ao tomar conhecimento da destinação do veículo para o 

Departamento ABC, o reitor recém-nomeado verificou que o referido bem beneficiaria os trabalhos de 

servidores que eram seus desafetos políticos. Como forma de represália, ordenou que o bem fosse 

destinado ao Departamento CBA, como forma de retribuir o apoio político do chefe do Departamento CBA. 

Qual princípio da Administração Pública o reitor contrariou com sua conduta?  

a) Da continuidade do serviço público. 

b) Do controle ou tutela. 

c) Da impessoalidade. 

d) Da finalidade. 
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QUESTÃO 26 

Analise as proposições a seguir e classifique-as como verdadeiras (V) ou falsas (F), levando em 

consideração o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo 

no âmbito da Administração Pública Federal: 

(   ) Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicações dos fatos e dos fundamentos jurídicos 

quando agravem ou amenizem deveres, encargos e sanções. 

(   ) O recurso não será conhecido quando interposto perante órgão incompetente. Contudo, na decisão, 

será indicada a autoridade competente, sendo devolvido ao interessado o prazo recursal. 

(  ) A desistência ou renúncia do interessado prejudica o prosseguimento do processo, cabendo à 

Administração arquivá-lo até nova manifestação desse. 

(   ) Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo de 10 dias, prorrogáveis 

por igual período, salvo se outro prazo for fixado. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 

a) V, V, F, F. 

b) F, F, V, V. 

c) V, F, V, F. 

d) F, V, F, V. 

 

QUESTÃO 27 

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, dispõe que a transparência da gestão fiscal será 

instrumentalizada por meio dos planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, pelas prestações de 

contas e por seu respectivo parecer prévio, pelo Relatório Resumido da Execução Orçamentária e pelo 

Relatório de Gestão Fiscal. 

Além dos instrumentos citados, segundo o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, são formas de 

assegurar à sociedade a transparência, EXCETO: 

a) Publicação do resumo de documento por meio da imprensa oficial, a ocorrer no prazo de vinte dias 

úteis, contados do quinto dia do mês seguinte ao da edição do ato administrativo que deu origem 

ao fato. 

b) Liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de 

informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de 

acesso público. 

c) Adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de 

qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União. 

d) Incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de 

elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. 

 

 



Universidade Federal de Alfenas 

Concurso Público ADMINISTRADOR  
Edital nº 33/2019 

________________________________________________________________ 

17 

___________________________________________________________________________________________Administrador 

 

QUESTÃO 28 

A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, estabelece as normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no 

âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

Considerando o regime jurídico das licitações instituído pela referida lei, avalie as seguintes assertivas: 

I - Além dos órgãos da administração direta, subordinam-se ao regime da Lei nº 8.666/93 as autarquias, as 

fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, excluindo-se os fundos 

especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios. 

II - As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações 

da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de 

licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei. 

III - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 

proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da pessoalidade, 

da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

IV - A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, 

salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura. 

Estão corretas as proposições:  

a) II e III. 

b) II e IV. 

c) I, II e IV. 

d) I, III e IV. 

 

QUESTÃO 29 

Para a construção de um fluxograma, a norma ASME 194 (American Society of Mechanical Engineers) 

recomenda a utilização de símbolos. Qual é o significado do símbolo "quadrado" em um fluxograma? 

a) Indica um ponto de decisão. 

b) Caracteriza a realização de uma operação. 

c) Representa práticas de inspeção ou conferência. 

d) Referencia ações de armazenamento ou arquivamento. 
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QUESTÃO 30 

No tocante ao tema dispensa e inexigibilidade de licitação, tratado na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, assinale a alternativa CORRETA: 

a) É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial para contratação 

de serviços técnicos, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória 

especialização, sendo admitida tal hipótese para contratação direta de serviços de publicidade e 

divulgação.  

b) É inexigível a licitação na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou 

estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição 

dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação 

ético-profissional e não tenha fins lucrativos. 

c) É dispensável a licitação para a aquisição ou contratação de produto para pesquisa e 

desenvolvimento, limitada, no caso de obras e serviços de engenharia, ao montante de R$ 

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 

d) Se comprovado superfaturamento, tanto nas hipóteses de dispensa como também de 

inexigibilidade, respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o fornecedor ou o 

prestador de serviços e o agente público responsável. 

 

QUESTÃO 31 

Em relação ao valor estimado da contratação como critério para determinação da modalidade de licitação, 

ressalvadas as hipóteses de dispensa e inexigibilidade da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, assinale a 

alternativa CORRETA: 

a) A concorrência é obrigatória para contratação de obras e serviços de engenharia cujos valores 

ultrapassem o montante de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais), bem como para 

compras e demais serviços em geral cujos valores sejam superiores a R$ 1.430.000,00 (um milhão, 

quatrocentos e trinta mil reais).  

b) A tomada de preços é obrigatória para contratação de obras e serviços de engenharia cujos valores 

ultrapassem o montante de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais), bem como para 

compras e demais serviços em geral de valores superiores a R$ 1.430.000,00 (um milhão, 

quatrocentos e trinta mil reais). 

c) A concorrência é obrigatória para contratação de obras e serviços de engenharia de até R$ 

3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais), bem como para compras e demais serviços em 

geral de até R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais).  

d) A tomada de preços é obrigatória para contratação cujos valores não ultrapassem R$ 

330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) para obras e serviços de engenharia, bem como R$ 

176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) para compras e demais serviços em geral. 
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QUESTÃO 32 

Em relação ao regime jurídico dos Contratos disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

a) A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o 

direito à contratação. Todavia, decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, 

sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.  

b) O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem 

como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas 

duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo 

por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, 

autorização de compra ou ordem de execução de serviço.  

c) Os contratos administrativos de que trata a Lei nº 8.666/93 regulam-se pelas suas cláusulas e 

pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral 

dos contratos e as disposições de direito privado. 

d) A Administração poderá, a seu critério, na execução do contrato, designar um representante para 

acompanhá-la, sendo obrigatória a contratação de técnico para assisti-lo e subsidiá-lo de 

informações pertinentes a essa atribuição. 

 

QUESTÃO 33 

De acordo com o Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, constituem atribuições do pregoeiro, EXCETO: 

a) Adjudicar o objeto, quando não houver recurso. 

b) Homologar o procedimento licitatório. 

c) Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável 

pela sua elaboração.  

d) Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver 

sua decisão. 
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QUESTÃO 34 

Em relação às regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução 

indireta no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional de que trata a 

Instrução Normativa do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão nº 5, de 26 de maio de 

2017, analise as proposições a seguir: 

I - As contratações de serviços para a realização de tarefas executivas sob o regime de execução indireta, 

por órgãos ou entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, observarão, no 

que couber: as fases de Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato; os 

critérios e práticas de sustentabilidade; e o alinhamento com o Planejamento Estratégico do órgão ou 

entidade, quando houver. 

II - É vedado à Administração ou aos seus servidores praticar atos de ingerência na administração da 

empresa contratada, salvo para efeito de concessão de diárias e passagens, hipótese na qual os 

trabalhadores da contratada serão considerados como colaboradores eventuais do próprio órgão ou 

entidade responsável pela contratação.  

III - Não serão objeto de execução indireta na Administração Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional as atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou 

entidade, salvo expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou 

parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal.  

IV - A Fiscalização Administrativa dos serviços executados de forma indireta consiste no acompanhamento 

dos aspectos administrativos da execução dos serviços nos contratos com regime de dedicação exclusiva 

de mão de obra quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto às 

providências tempestivas nos casos de inadimplemento. 

Estão corretas as proposições:  

a) I, II, III e IV. 

b) II, III e IV. 

c) I, III e IV. 

d) I e II. 

 

QUESTÃO 35 

Com base nas disposições gerais do contrato administrativo, previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, assinale a alternativa CORRETA: 

a) O regime jurídico dos contratos administrativos confere à Administração, em relação a eles, a 

prerrogativa de modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse 

público, respeitados os direitos do contratado. 

b) As cláusulas econômico-financeiras e monetárias podem ser alteradas sem prévia concordância do 

contratado, desde que plenamente justificadas. 

c) É dispensável constar cláusula referente aos casos de rescisão. 

d) A garantia pode ser exigida mesmo que não prevista no instrumento convocatório. 
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QUESTÃO 36 

Considerando os tipos de indicadores de desempenho listados por Santos (2014, p. 152), analise as 

proposições a seguir e classifique-as como verdadeiras (V) ou falsas (F). 

(   ) Indicadores de processo mensuram a eficiência. 

(   ) Indicadores de resultados mensuram efetividade. 

(   ) Indicadores de satisfação mensuram eficácia. 

(   ) Indicadores estratégicos referem-se a fatores de caráter externo. 

(   ) Indicadores de estrutura referem-se a fatores internos. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:     

a) F, V, F, F, F. 

b) F, F, V, V, F. 

c) V, V, V, F, V. 

d) V, F, F, V, V. 

 

QUESTÃO 37 

Na administração pública, governança significa o conjunto de mecanismos destinados a assegurar o 

interesse dos cidadãos usuários de serviços públicos e da sociedade de forma geral (MAXIMIANO, 

NOHARA, 2017, p. 73). Sobre o indicador "Estado de Direito" proposto pelo Banco Mundial, assinale a 

alternativa CORRETA: 

a) Esse indicador abrange percepções sobre a qualidade do serviço público, a qualidade do 

funcionalismo público e o grau de sua independência em relação às pressões políticas, a qualidade 

do processo de formulação e implementação das políticas e a credibilidade do compromisso do 

governo com essas políticas. 

b) Esse indicador abrange medir a capacidade que os cidadãos de um país têm de participar na 

seleção de seu governo, bem como da liberdade de expressão, a liberdade de associação e a 

liberdade dos meios de comunicação. 

c) Esse indicador abrange percepções sobre o grau em que os agentes confiam e se amoldam às 

regras da sociedade e, em especial, a qualidade do enforcement dos contratos, os direitos de 

propriedade, a polícia e os tribunais, assim como a probabilidade de crime e violência. 

d) Esse indicador abrange percepções sobre a capacidade de o governo formular e implementar boas 

políticas e regulamentos que permitem e promovam o desenvolvimento do setor privado: liberdade 

de investimento, facilidade para abrir empresas, controle de preços, barreira ao comércio etc. 
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QUESTÃO 38 

Ponto de Pedido (PP) é a quantidade de unidades/objetos que temos em estoque e que garante o 

processo produtivo, para que não ocorram problemas de continuidade, enquanto se aguarda a chegada do 

lote de compra, durante o período de reposição (POZO, 2010, p. 52). Sabendo que são consumidos 

mensalmente nos laboratórios da Universidade 2500 unidades de um determinado reagente nas atividades 

de pesquisa e que seu tempo de reposição é de 45 dias devido à morosidade do processo licitatório, 

assinale a alternativa CORRETA do Ponto de Pedido (PP), uma vez que o estoque de segurança é de 400 

unidades. 

a) 3750. 

b) 2900. 

c) 3350. 

d) 4150. 

 

QUESTÃO 39 

A descentralização por colaboração designa a transferência da execução de determinado serviço por meio 

de contrato ou por ato unilateral, à pessoa privada previamente existente e que vença a licitação, caso em 

que o Estado conserva a titularidade do serviço (MAXIMIANO, NOHARA, 2017, p. 164). Considerando a 

doutrina jurídica sobre as concessões e permissões, analise as proposições a seguir: 

I - Ambas possuem prazo contratual e asseguram o direito à indenização. 

II - Ambas são feitas mediante licitação na modalidade de concorrência. 

III - Ambas são feitas pelo poder concedente. 

IV - Ambas são entregues à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstrar capacidade para 

seu desempenho, por conta e risco. 

Estão corretas as proposições:    

a) I e III. 

b) I e IV. 

c) III e IV.  

d) II, III e IV. 

 

QUESTÃO 40 

A classificação dos serviços públicos em "próprios" e "impróprios" é realizada conforme qual critério? 

a) Determinação do usuário. 

b) Delegabilidade. 

c) Essencialidade. 

d) Objeto.  
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QUESTÃO 41 

As atividades a cargo do "Sistema de Controle Interno" são exercidas mediante a utilização de técnicas de 

auditoria e fiscalização, que se constituem no conjunto de processos que viabilizam o alcance dos 

objetivos do sistema (SANTOS, 2014). Sobre a "auditoria de avaliação da gestão", assinale a alternativa 

CORRETA: 

a) Esse tipo de auditoria consiste em avaliar as ações gerenciais e os procedimentos relacionados ao 

processo operacional, ou parte dele, das unidades ou entidades da administração pública federal, 

programas de governo, projetos, atividades, ou segmentos destes, com finalidade de emitir opinião 

sobre a gestão (quanto aos aspectos da eficiência, eficácia e economicidade). 

b) Esse tipo de auditoria é realizado ao longo dos processos de gestão, com objetivo de se atuar em 

tempo real sobre os atos efetivos e os efeitos potenciais positivos e negativos de uma unidade ou 

entidade federal, evidenciando melhorias e economias existentes no processo ou prevenindo 

gargalos ao desempenho da sua missão institucional. 

c) Esse tipo de auditoria objetiva o exame de fatos ou situações consideradas relevantes, de natureza 

incomum ou extraordinária, sendo realizadas para atender determinação expressa de autoridade 

competente. 

d) Esse tipo de auditoria objetiva emitir opinião com vistas a certificar a regularidade das contas; 

verificar a execução de contratos, acordos, convênios, ou ajustes; conferir a probidade na aplicação 

do dinheiro público e na guarda ou administração de valores e outros bens da União ou a ela 

confiados. 

 

QUESTÃO 42 

Considerando os tipos e níveis de planejamento nas organizações propostos por Oliveira (2015), analise 

as proposições a seguir e classifique-as como verdadeiras (V) ou falsas (F): 

(   ) O planejamento de recursos humanos é considerado como sendo do nível tático. 

(   ) O plano de compras é considerado como sendo do nível operacional. 

(   ) O planejamento financeiro é considerado como sendo do nível operacional. 

(   ) O plano de cargos e salários é considerado como sendo do nível tático. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 

a) F, F, V, V. 

b) V, F, V, F. 

c) V, V, F, F. 

d) F, V, F, V. 
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QUESTÃO 43 

Rede PERT/CPM consiste em um conjunto de processos e técnicas que auxiliam a elaboração do 

planejamento, programação e controle de um projeto. Nesse sentido, considere como exemplo o projeto 

representado pelos dados da tabela a seguir: 

EVENTOS 
 

ATIVIDADES 
(representação) 

DURAÇÃO 
(semanas) 

1-2 A 3 

1-4 B 6 

1-3 C 2 

2-4 D 4 

2-3 E 2 

2-5 F 7 

4-5 G 4 

3-5 H 3 

A sequência CORRETA de atividades que compõem o CAMINHO CRÍTICO desse projeto é: 

a) Sequência: A, E, H. 

b) Sequência: A, D, G. 

c) Sequência: A, F. 

d) Sequência: B, G. 

 

QUESTÃO 44 

Uma Universidade lança todos os anos um "Edital de Leilão" e os preços de referência dos objetos são 

estipulados por meio do cálculo de sua depreciação (método linear). Sabendo que um "Equipamento Y" foi 

adquirido por R$ 120.000,00, possui vida útil de 14 anos e valor residual de R$ 8.000,00, assinale a 

alternativa CORRETA do valor de referência do "Equipamento Y" depois de 13 anos de uso. 

a) R$ 16.000,00. 

b) R$ 12.000,00. 

c) R$ 10.000,00. 

d) R$ 8.000,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidade Federal de Alfenas 

Concurso Público ADMINISTRADOR  
Edital nº 33/2019 

________________________________________________________________ 

25 

___________________________________________________________________________________________Administrador 

 

QUESTÃO 45 

Considerando que a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, Artigos 12 e 13, classifica as categorias 

econômicas da despesa, relacione a Coluna II com a Coluna I e registre o número correspondente:  

COLUNA I – Categoria Econômica da Despesa 

1. Despesas Correntes 

2. Despesas de Capital 

COLUNA II – Especificação da Despesa 

(   ) Serviços de terceiros 

(   ) Serviços em Regime de Programação Especial 

(   ) Pensionistas 

(   ) Juros da Dívida Pública 

(   ) Concessão de Empréstimos 

(   ) Contribuição de Fundos Rotativos 

Assinale a alternativa que apresenta, na Coluna II, a sequência CORRETA:  

a) 2, 1, 2, 2, 1, 1. 

b) 1, 2, 2, 1, 1, 2. 

c) 1, 2, 1, 1, 2, 2.  

d) 2, 1, 1, 2, 2, 1. 

 

QUESTÃO 46 

Considerando o valor do dinheiro no tempo, analise as seguintes proposições: 

I - Valor futuro de uma quantia em uma data futura é o valor obtido com a aplicação de juros compostos 

por certo período.  

II - O processo de determinação de valores futuros costuma ser chamado de desconto dos fluxos de caixa. 

III - O valor futuro de uma aplicação de R$ 1.200,00, à taxa de juros de 10% ao ano, pelo período de dois 

anos, é igual a R$ 1.432,00. 

IV - O valor presente de uma aplicação de R$ 2.205,00, à taxa de juros de 5% ao mês, pelo período de 

dois meses, é igual a R$ 2.000,00. 

Estão corretas as proposições:  

a) I e IV. 

b) I e III. 

c) II e IV. 

d) II e III. 
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QUESTÃO 47 

No Anexo 3, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, foi estabelecida a discriminação da Receita da 

União. Nesse sentido, considerando que Receita Patrimonial é uma das subcategorias de Receitas 

Correntes, relacione a Coluna II com a Coluna I e registre o número correspondente: 

COLUNA I – Subcategorias de Receita Patrimonial 

1. Receitas Imobiliárias 

2. Receitas de Valores Mobiliários 

3. Receita de Concessões e Permissões 

COLUNA II – Especificação da Receita Patrimonial 

(   ) Aluguéis 

(   ) Remuneração de Depósitos Bancários 

(   ) Dividendos 

(   ) Arrendamentos 

(   ) Receita de Outorga dos Serviços de Transporte Ferroviário 

(   ) Participações 

Assinale a alternativa que apresenta, na Coluna II, a sequência CORRETA:  

a) 2, 1, 2, 2, 3, 1. 

b) 1, 2, 3, 2, 2, 1. 

c) 2, 1, 3, 2, 1, 3. 

d) 1, 2, 2, 1, 3, 2. 

 

QUESTÃO 48 

Considerando os métodos organizacionais, segundo a Academia Pearson (2011), analise as proposições: 

I - Layout é um recurso gráfico que serve para descrever a ordem em que é executado um determinado 

conjunto de atividades, possibilitando a avaliação e o redesenho do modus operandi, se for o caso.  

II - Formulários são documentos padronizados que contêm campos pré-impressos para o preenchimento 

de informações. Nas organizações, eles são úteis porque facilitam o intercâmbio de dados entre 

departamentos e a comunicação com os agentes externos, como clientes e fornecedores. 

III - Fluxograma corresponde ao arranjo dos diversos postos de trabalho nos espaços existentes na 

organização, envolvendo, além da preocupação de melhor adaptar as pessoas ao ambiente de trabalho, 

segundo a natureza da atividade desempenhada, a arrumação de móveis, máquinas, equipamentos e 

matérias-primas. 

IV - Organograma é um recurso gráfico que sintetiza os níveis hierárquicos da organização. É uma 

fotografia da hierarquia empresarial, capaz de facilitar a visualização das relações de autoridade e 

subordinação. 

Estão corretas as proposições:  

a) II e III. 

b) II e IV.  

c) I e III. 

d) I e IV. 



Universidade Federal de Alfenas 

Concurso Público ADMINISTRADOR  
Edital nº 33/2019 

________________________________________________________________ 

27 

___________________________________________________________________________________________Administrador 

 

QUESTÃO 49 

Considerando os fatores higiênicos e motivacionais de Herzberg discutidos por Lacombe e Heilborn 

(2008), relacione a Coluna II com a Coluna I e registre o número correspondente:  

COLUNA I – Fatores de Herzberg 

1. Fatores higiênicos 

2. Fatores motivacionais 

COLUNA II – Especificação dos fatores 

(   ) Relações pessoais 

(   ) Perspectivas de promoção 

(   ) Qualidade da supervisão 

(   ) Status  

(   ) Responsabilidade 

(   ) Segurança 

Assinale a alternativa que apresenta, na Coluna II, a sequência CORRETA:  

a) 2, 1, 2, 2, 1, 2. 

b) 2, 2, 1, 1, 2, 1. 

c) 1, 2, 1, 1, 2, 1.  

d) 1, 1, 2, 2, 1, 1. 

 

QUESTÃO 50 

Com base nos conceitos apresentados por Oliveira (2015) sobre as fases do processo decisório e do 

processo de controle e avaliação nas organizações, relacione a Coluna II com a Coluna I e registre o 

número correspondente:  

COLUNA I – Processo decisório ou Processo de controle e avaliação 

1. Processo decisório 

2. Processo de controle e avaliação 

COLUNA II – Fases do processo 

(   ) Identificação do problema 

(   ) Análise das informações 

(   ) Comparação do realizado com o esperado 

(   ) Coleta de informações  

(   ) Estabelecimento de padrões de medida e de avaliação 

(   ) Avaliação das alternativas 

Assinale a alternativa que apresenta, na Coluna II, a sequência CORRETA:  

a) 1, 2, 1, 1, 1, 2. 

b) 2, 1, 1, 2, 2, 1. 

c) 2, 1, 2, 2, 1, 2. 

d) 1, 1, 2, 1, 2, 1.  
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