
PROVA – ADMINISTRAÇÃO

01. Quando selecionamos um arquivo e pressionamos simultaneamente as teclas SHIFT e DEL 

(ou DELETE) no sistema operacional Windows, estamos 

A) enviando o arquivo para a pasta Meus Documentos. 

B) excluindo o arquivo permanentemente, sem a possibilidade de recuperá-lo da lixeira. 

C) enviando o arquivo para a lixeira. 

D) abrindo o arquivo. 

E) enviando o arquivo para a área de trabalho.

02.  Um sistema computacional  é  composto  de  vários  componentes,  como processador (ou 

processadores), memória principal, unidades de disco, dispositivos de entrada, dispositivos de 

saída e interfaces de rede. O programa, cuja função é gerenciar estes componentes e fornecer 

aos aplicativos uma interface simples com o hardware do sistema computacional, chama-se 

A) editor de planilha eletrônica. 

B) gerenciador de sistema. 

C) sistema operacional. 

D) gerenciador de banco de dados.

E) editor de textos.

03. É uma ferramenta do sistema operacional Windows, que permite realizar as seguintes 

ações, dentre outras: localizar e corrigir problemas do sistema, desinstalar um programa e 

adicionar ou remover contas de usuários: 

A) painel de controle.

B) windows explorer. 

C) internet explorer. 

D) calculadora. 

E) paint.



04.  É  o  mecanismo  de  segurança  do  sistema  operacional,  que  impede  que  usuários  não 

autorizados obtenham acesso ao computador através de uma rede, como a Internet: 

A) firewall. 

B) atualização automática. 

C) proteção contra vírus. 

D) configuração de sistema.

E) sistema operacional.

05. A figura mostra valores em uma planilha do Microsoft Excel. Os resultados corretos das 

fórmulas  estão  revelados,  respectivamente,  na  alternativa 

=IF(MÉDIA(A1:B6)<=SOMA(A4;B1);B3^2;B5^3) 

=IF(MÉDIA(A1:A6)>MÉDIA(B1;B6);"Certo";"Errado")

A) 1600 e Errado. 

B) Certo e 8000. 

C) 1600 e Certo. 

D) 8000 e Errado.

E) Errado e 1600.

06. São modalidades de licitação:

A) leilão, sorteio, empenho e execução.

B) concorrência, tomada de preços, convite e concurso.

C) concorrência, tomada de preços, empenho e execução.



D) leilão, sorteio, convite e concurso.

E) liquidação, execução, empenho e concorrência.

07. De acordo com a Lei no 8.666/1993, constitui hipótese de inexigibilidade de licitação

A) contratação de  profissional  do  setor  artístico,  desde  que  consagrado pela  crítica  ou  opinião 

pública.

B)  contratação  de  serviços  de  publicidade,  desde  que  comprovada  a  notória  especialização  do 

contratado.

C)  para  aquisição  de  bens  produzidos  por  um  único  fabricante  de  marca  de  preferência  da 

Administração.

D) aquisição ou alienação de obras de arte ou venda de bens adjudicados em processo judicial.

E) contratação de profissional de notória especialização, dispensando-se, nesse caso, a comprovação 

da singularidade do objeto. 

08. Segundo o Art. 5o da Constituição Federal, é livre a manifestação do pensamento, sendo

A) vedado o anonimato.

B) vedada a propaganda ideológica.

C) vedados os cultos religiosos.

D) vedada a manifestação de estrangeiros.

E) vedado direito de resposta.

09. Com relação aos princípios da Administração Pública, considere os enunciados a seguir.

I  Princípio  segundo  o  qual  a  Administração  tem  que  tratar  a  todos  os  administrados  sem 

discriminações, sejam benéficas, sejam detrimentosas.

II Princípio basilar do regime jurídico-administrativo, que é específico do Estado de Direito e o 

qualifica.

III Esse princípio consagra o dever administrativo de manter plena transparência em seus atos.

IV De acordo com esse princípio, a Administração e seus agentes têm de atuar

conforme princípios éticos.



Os enunciados listados anteriormente correspondem, respectivamente, aos princípios de:

A) Devido processo legal e ampla defesa; Moralidade; Motivação; Eficiência.

B) Impessoalidade; Legalidade; Publicidade; Moralidade.

C) Impessoalidade; Moralidade; Motivação; Devido processo legal e ampla defesa.

D) Publicidade; Moralidade; Impessoalidade; Legalidade.

E) Devido processo legal e ampla defesa; Impessoalidade; Publicidade;  Legalidade.

10.  Constitui  ato  de  improbidade  administrativa,  que  atenta  contra  os  princípios  da 

administração pública, nos termos da Lei no 8.429/92, o seguinte ilícito:

A) receber  gratificação ou presente  de  quem tenha interesse,  direto  ou indireto,  que  possa  ser 

atingido por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público.

B) revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer 

em segredo.

C) adquirir, para si ou para outrem, no exercício de cargo público, bens de qualquer natureza cujo 

valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público.

D) permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente.

E)   conceder  benefício  administrativo  ou  fiscal  sem a  observância  das  formalidades  legais  ou 

regulamentares aplicáveis à espécie.

11. A teoria que sustenta que a motivação individual e os resultados melhoram quando são 

dadas às pessoas oportunidades de participar com maior envolvimento e poder decisório no 

seu trabalho e nas metas a ele pertinentes denomina-se

A) empowerment.

B) fatores de Herzberg.

C) job enrichment.

D) grade gerencial.

E) fatores de Maslow.



12. O estado de ânimo coletivo que os colaboradores de uma organização demonstram em 

dado momento é denominado

A) brainstorming.

B) cultura organizacional.

C) clima interno.

D) benchmarking.

E) clima organizacional

13. O principal limite a uma adequada gestão das pessoas no setor público brasileiro é

A) a falta de estruturas de cargos e carreiras nos órgãos voltados para a gestão e planejamento de 

recursos humanos no governo federal.

B) a inexistência de uma política salarial e de incentivos ao desempenho dos níveis gerenciais.

C) a rigidez da estrutura de cargos e carreiras e a complexidade da legislação de pessoal no setor 

público brasileiro.

D)  o  clientelismo  e  a  corrupção  nas  funções  operacionais  e  nos  quadros  terceirizados  da 

administração pública em todas as esferas de governo.

E)  o controle total das elites patrimonialistas sobre as carreiras de Estado no âmbito do governo 

federal. 

14. Segundo as teorias da motivação, recompensas extrínsecas são

A) aquelas que geram um sentimento de autorrealização pela participação na gestão da empresa.

B) aquelas que os indivíduos recebem por seu envolvimento com programas de responsabilidade 

social da organização.

C) independentes  da direção da organização,  decorrendo da necessidade de autorrealização dos 

indivíduos.

D) fundamentais para a possibilidade de satisfação das necessidades de autorrealização das pessoas.

E) externas à própria organização e resultantes da valorização do trabalho da empresa pelo mercado.



15. Em relação à Defensoria Pública do Estado do Ceará, de acordo com a Lei Complementar 

Estadual n.º 6/1997, assinale a opção correta:

A) É vedado ao defensor se declarar suspeito para o patrocínio dos interesses de pessoa atendida 

pela assistência judiciária.

B) Em razão da autonomia funcional, a atividade dos defensores está sujeita apenas às fiscalizações 

em correições ordinárias e extraordinárias.

C) Em procedimento  administrativo  disciplinar,  o  corregedor-geral  da Defensoria  Pública  pode 

aplicar penalidade de suspensão por até noventa dias ao defensor público.

D)  Entre  as  funções  institucionais  da  Defensoria  Pública  está  a  promoção,  nos  cartórios 

competentes, do registro civil de pessoas carentes.

E)  É direito do defensor residir na comarca na qual servir, dela só podendo se ausentar, nos dias 

úteis, com autorização do defensor público-geral. 


