Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Nova Iguaçu

PROVA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO
DE CARGOS EFETIVOS

B

Administrador
Confira se este Caderno destina-se ao Cargo para o qual você está inscrito.
Após a autorização do Fiscal, confira se este Caderno contém 50 (cinquenta) questões numeradas de 01 a 50.
Verifique se todas as páginas estão com a numeração correta.

INSTRUÇÕES

1

Você receberá 1 (um) Cartão-Resposta. Confira seu nome, número de inscrição e cargo para o qual você
está inscrito e assine, à caneta, APENAS NO LOCAL DETERMINADO.
TENHA MUITO CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA, POIS NÃO SERÁ FORNECIDA UMA 2ª VIA.

2

VOCÊ RECEBEU A PROVA “B”. MARQUE NO CARTÃO-RESPOSTA CONFORME A IMAGEM
ABAIXO. SE ESTA MARCAÇÃO NÃO FOR FEITA, SEU CARTÃO NÃO SERÁ CORRIGIDO.

A
3

B

Você só deverá marcar o Cartão-Resposta, quando tiver certeza da opção escolhida para cada questão.
Ao marcar o Cartão-Resposta, utilize caneta azul ou preta e preencha o Cartão conforme o modelo a
seguir.

A

B

C

D

4

Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) opções classificadas com as letras (A), (B), (C)
e (D). Apenas uma responde corretamente à pergunta. A marcação de mais de uma opção anula a
questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ASSINALADAS ESTEJA CORRETA.

5

Você dispõe de 5 (cinco) horas para fazer esta prova. Reserve, pelo menos, os 30 (trinta) minutos finais
para marcar seu Cartão-Resposta.

6

Somente será autorizada a saída dos primeiros candidatos após decorridos 90 (noventa) minutos do início
da prova.

7

Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão na sala até que todos concluam a prova, ou termine o tempo
de duração da mesma, e deverão retirar-se juntos.

8

Para qualquer tipo de rascunho é permitida apenas a utilização das folhas deste caderno.

9

Quando terminar, entregue ao fiscal o Cartão-Resposta e este Caderno de Questões.

10

Você NÃO poderá anotar seus assinalamentos nem levar este Caderno de Questões.

AMANHÃ, DIA 29/08, APÓS AS 14H, ESTARÃO DISPONÍVEIS NO SITE DA FUNRIO (www.funrio.org.br),
O GABARITO E O CADERNO DE QUESTÕES.
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Língua Portuguesa
Confiança e medo na cidade
As cidades contemporâneas são os campos de batalha nos quais os poderes globais e os sentidos e
identidades tenazmente locais se encontram, se confrontam e lutam, tentando chegar a uma solução
satisfatória ou pelo menos aceitável para esse conflito: um modo de convivência que – espera-se – possa
equivaler a uma paz duradoura, mas que em geral se revela antes um armistício, uma trégua útil para
reparar as defesas abatidas e reorganizar as unidades de combate.
Michael Peter Smith, durante uma viagem recente a Copenhague, em uma única hora de estrada,
encontrou pequenos grupos de imigrantes turcos, africanos e vindos do Oriente Médio, viu inúmeras mulheres árabes,
algumas veladas, outras não, notou letreiros escritos em várias línguas não europeias e, num pub inglês que ficava
diante do Tivoli, teve uma interessante conversa com o garçom irlandês. Essas experiências de campo mostram-se
muito úteis – disse Smith – quando um interlocutor insiste em dizer que o supranacionalismo é um fenômeno que diz
respeito apenas às ‘cidades globais’, como Londres ou Nova York, e tem pouco a ver com lugares mais isolados, como
Copenhague.
Aconteça o que acontecer a uma cidade no curso de sua história, há um traço que permanece
constante: a cidade é um espaço em que os estrangeiros existem e se movem em estreito contato.
Componente fixo da vida urbana, a onipresença de estrangeiros acrescenta uma notável dose de
inquietação às aspirações e ocupações dos habitantes da cidade. Essa presença, que só se consegue evitar
por um período bastante curto de tempo, é uma fonte inexaurível de ansiedade e agressividade latente – e
muitas vezes manifesta.
O medo do desconhecido – no qual, mesmo subliminarmente, estamos envolvidos busca
desesperadamente algum tipo de alívio. As ânsias acumuladas tendem a se descarregar sobre aquela
categoria de forasteiros escolhida para encarnar a estrangeiridade, a não familiaridade, a opacidade do
ambiente em que se vive e a indeterminação dos perigos e das ameaças. Ao expulsar de suas casas e de seus
negócios uma categoria particular de forasteiros, exorciza-se por algum tempo o espectro apavorante da
incerteza, queima-se em efígie o monstro horrendo do perigo. Ao erguer escrupulosamente cuidadosos
obstáculos de fronteira contra os falsos pedidos de asilo e contra os imigrantes por motivos puramente
econômicos, espera-se consolidar nossa vida incerta, trôpega e imprevisível. Mas a vida na modernidade
líquida está fadada a permanecer estranha e caprichosa, por mais numerosas que sejam as situações críticas
pelas quais os indesejáveis estranhos são responsabilizados. Assim, o alívio tem breve duração, e as
esperanças depositadas em medidas drásticas e decisivas desaparecem praticamente no nascedouro.
Como as pessoas esqueceram ou negligenciaram o aprendizado das capacidades necessárias para
conviver com a diferença, não é surpreendente que elas experimentem uma crescente sensação de horror
diante da ideia de se encontrar frente a frente com estrangeiros. Estes tendem a parecer cada vez mais
assustadores, porque cada vez mais alheios, estranhos, incompreensíveis. E também há uma tendência para
que desapareçam – se é que já existiram – o diálogo e a interação que poderiam assimilar a alteridade deles
em nossa vida. É possível que o impulso para um ambiente homogêneo, territorialmente isolado, tenha
origem na mixofobia (medo de misturar-se): no entanto, colocar em prática a separação territorial só fará
alimentar e proteger a mixofobia.
Todos sabem que viver numa cidade é uma experiência ambivalente. Ela atrai e afasta. A
desorientadora variedade do ambiente urbano é fonte de medo, em especial entre aqueles de nós que
perderam seus modos de vidas habituais e foram jogados num estado de grave incerteza pelos processos
desestabilizadores da globalização. Mas esse mesmo brilho caleidoscópico da cena urbana, nunca
desprovido de novidade e surpresas, torna difícil resistir a seu poder de sedução.
A arte de viver pacífica e alegremente com as diferenças e de extrair benefícios dessa variedade de
estímulos e oportunidades está se transformando na mais importante das aptidões que um citadino precisa
aprender a exercitar.
BAUMAN, Zygmunt. Confiança e medo na cidade. Rio de Janeiro: Zahar Ed., 2009. (Adaptação)
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Questão 01
Como recurso para tornar o texto mais expressivo, o autor Zygmunt Bauman recorre, no primeiro parágrafo, à
linguagem conotativa, manifesta principalmente no uso da metáfora.
Pode-se afirmar que os campos de sentido metafóricos, nesse caso, se concentram em motivos
(A) xenofóbicos.
(B) jurídicos.
(C) bélicos.
(D) identitários.

Questão 02
De acordo com o texto lido, adotar medidas drásticas e decisivas contra os estrangeiros é um meio ineficiente
para
(A) ampliar as fronteiras geográficas.
(B) garantir a segurança dos citadinos.
(C) proteger manifestações multiculturais.
(D) dinamizar a economia no mundo global.

Questão 03
A exclusão de estrangeiros, nos centros urbanos, segundo esse texto, deve-se prioritariamente ao fato de
(A) os seres humanos terem negligenciado o aprendizado de conviver com as diferenças.
(B) eles se mostrarem culturalmente alheios aos modos de vida dos países em que se estabelecem.
(C) o ideal supranacionalista das cidades globais evitar contato com imigrantes orientais e africanos.
(D) a alteridade dos imigrantes desestabilizar o modelo supranacionalista instaurado pela globalização.

Questão 04
O título Confiança e medo na cidade visa sintetizar a mensagem do texto sobre a
(A) ambivalência presente na experiência urbana.
(B) rejeição da alteridade dos estrangeiros.
(C) ansiedade e agressividade dos citadinos.
(D) mixofobia latente nas cidades contemporâneas.

Questão 05
Sobre o uso da preposição com no seguinte período do texto: A arte de viver pacífica e alegremente com as diferenças
[...], é possível afirmar que ele é
(A) inadequado e constitui um erro de regência verbal.
(B) adequado e necessário, segundo as regras de regência verbal.
(C) adequado, mas desnecessário para a correção do período.
(D) inadequado, porque reproduz uma forma coloquial na escrita.
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Questão 06
No trecho Michael Peter Smith, durante uma viagem recente a Copenhague,[...] o vocábulo em destaque não possui
acento grave porque, nesse caso, trata-se de um(a)
(A) artigo definido.
(B) contração.
(C) combinação.
(D) preposição.

Questão 07
Sobre a construção sintática do período [...] Assim, o alívio tem breve duração, e as esperanças depositadas
desaparecem praticamente no nascedouro, é CORRETO afirmar que possui orações
(A) subordinadas.
(B) intercaladas.
(C) justapostas.
(D) coordenadas.

Questão 08
No trecho Aconteça o que acontecer a uma cidade no curso de sua história, há um traço que permanece constante[...], o
pronome relativo sublinhado foi empregado a fim de estabelecer uma coesão anafórica com a seguinte palavra:
(A) cidade.
(B) permanece.
(C) traço.
(D) história.

Questão 09
No trecho a seguir, o conectivo em destaque assume um determinado valor semântico.
Como as pessoas esqueceram ou negligenciaram o aprendizado das capacidades necessárias para conviver com a
diferença, não é surpreendente que elas experimentem uma crescente sensação de horror diante da ideia de se
encontrar frente a frente com estrangeiros.
Assim, nesse trecho, o conectivo como assume o sentido de
(A) causa.
(B) modo.
(C) proporção.
(D) concessão.

Questão 10
Em [...] há um traço que permanece constante: a cidade é um espaço em que os estrangeiros existem [...], o verbo haver
encontra-se conjugado na terceira pessoa do singular, porque
(A) o sujeito do verbo é um traço.
(B) o sujeito está indeterminado.
(C) se trata de verbo impessoal.
(D) se trata de sujeito elíptico.
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Estatuto dos Funcionários do Município de Nova Iguaçu

Questão 11
De acordo com o Estatuto dos Funcionários do Município de Nova Iguaçu (Lei nº 2.378 de 29 de dezembro de
1992), a posse em cargo público dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as
atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser
alterados unilateralmente, por qualquer das partes.
Assim, é CORRETO afirmar que
(A) a posse ocorrerá no prazo de 60 (sessenta) dias contados da publicação do ato de provimento, prorrogável
por mais 30 (trinta) dias, a requerimento do interessado.
(B) só poderá ser empossado aquele que for julgado apto, física e mentalmente, para o exercício do cargo, após
prévia inspeção médica oficial.
(C) é dispensável que, no ato da posse, o funcionário apresente declaração de bens e valores que constituem
seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública.
(D) em se tratando de funcionário em licença, ou afastado por qualquer outro motivo legal, o prazo para a
posse será contado do início do impedimento.

Questão 12
Ao entrar em exercício, o funcionário nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio
probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de
avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores, de acordo com o Estatuto dos
Funcionários do Município de Nova Iguaçu (Lei nº 2.378 de 29 de dezembro de 1992), EXCETO a sua
(A) aparência.
(B) assiduidade.
(C) disciplina.
(D) produtividade.

Questão 13
Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei.
Nesse sentido, de acordo com o Estatuto dos Funcionários do Município de Nova Iguaçu (Lei nº 2.378 de 29 de
dezembro de 1992), é INCORRETO afirmar que
(A) é assegurada isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo
Poder, ou entre funcionários de Poderes diferentes.
(B) nenhum funcionário poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração, importância superior à
soma dos valores percebidos como remuneração, a qualquer título, pelo Prefeito.
(C) o funcionário em débito com o erário, que for demitido, exonerado, ou que tiver a sua aposentadoria ou
disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 (sessenta) dias para quitar o débito.
(D) a remuneração poderá ser objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de
alimentos resultante de decisão judicial.
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Questão 14
De acordo com o Estatuto dos Funcionários do Município de Nova Iguaçu (Lei nº 2.378 de 29 de dezembro de
1992) poderá ser concedida licença ao funcionário por motivo de doença do cônjuge ou companheiro,
ascendente, descendente e colateral consanguíneo ou afim até o segundo grau civil, mediante comprovação
por junta médica oficial, sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo pelo prazo de até
(A) 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogada por até 30 (trinta) dias.
(B) 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogada por até 30 (trinta) dias.
(C) 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogada por até 90 (noventa) dias.
(D) 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogada por até 60 (sessenta) dias.

Questão 15
O Estatuto dos Funcionários do Município de Nova Iguaçu (Lei nº 2.378 de 29 de dezembro de 1992) estabelece
que é proibido ao funcionário público
(A) representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.
(B) recusar fé a documentos públicos.
(C) observar as normas legais e regulamentares.
(D) levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo.

Lei Orgânica do Município de Nova Iguaçu

Questão 16
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Nova Iguaçu, compete privativamente ao Município
(A) zelar pela guarda da Constituição da República, da Constituição Estadual, das leis e das instituições
democráticas, e conservar o patrimônio público.
(B) cuidar da saúde e assistência pública e da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiências,
incluídos os idosos.
(C) proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico e cultural, os monumentos, as paisagens
naturais notáveis e os sítios arqueológicos.
(D) organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos locais,
incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial.

Questão 17
A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes do Município, obedecerá,
entre outros, aos princípios da
(A) legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.
(B) legalidade, pessoalidade, moralidade e finalidade.
(C) razoabilidade, motivação, ilegalidade e finalidade.
(D) motivação, pessoalidade, moralidade e publicidade.
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Questão 18
No que se refere à Câmara Municipal de Nova Iguaçu, a Lei Orgânica estabelece que
(A) a Câmara Municipal é composta por vereadores eleitos pelo sistema proporcional, com mandato de 2
(dois) anos.
(B) o alistamento eleitoral é uma das condições de elegibilidade para o exercício do mandato de vereador.
(C) as sessões serão fechadas, salvo deliberação em contrário de 2/3 (dois terços) dos Vereadores, adotada em
razão de motivo relevante.
(D) as deliberações do plenário serão em regra por escrutínio secreto.

Questão 19
A Lei Orgânica municipal poderá ser emendada mediante proposta
(A) do prefeito municipal, exclusivamente.
(B) do prefeito ou do vice-prefeito.
(C) de, no mínimo, 2/3 dos membros da câmara ou do prefeito municipal.
(D) de, no mínimo, 1/3 dos membros da câmara ou do prefeito municipal.

Questão 20
São consideradas infrações político-administrativas dos vereadores, EXCETO
(A) proceder de modo incompatível com decoro.
(B) fixar residência fora do município.
(C) prestar contas.
(D) utilizar do mandato para prática de ato de corrupção.

Regimento Interno da Câmara de Nova Iguaçu

Questão 21
A Câmara Municipal tem funções legislativas, exerce atribuições de fiscalização interna e externa, financeira e
orçamentária de controle e de assessoramento dos atos do Executivo e pratica atos de administração interna.
Nesse sentido, consoante o Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, é CORRETO afirmar
que a função
(A) legislativa consiste em deliberar, por meio de emendas à Lei Orgânica, Leis, Decretos Legislativos e
Resoluções sobre todas as matérias de competência do Município.
(B) de controle é exercida com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, compreendendo o
acompanhamento das atividades financeiras do município.
(C) de fiscalização é restrita à sua organização interna, à regulamentação de seu funcionalismo e à estruturação
e direção de seus serviços auxiliares.
(D) de assessoramento é de caráter político-administrativo e se exerce sobre o Prefeito , Secretários Municipais,
Mesa do Legislativo e Vereadores, mas não se exerce sobre os agentes administrativos, sujeitos à ação
hierárquica.
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Questão 22
Estabelece o Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Iguaçu que, logo após a posse dos Vereadores,
do Prefeito e do Vice-Prefeito, proceder-se-á, ainda sob a presidência do Vereador mais idoso dentre os
presentes, a eleição dos membros da Mesa Diretora da Câmara.
Assim, é CORRETO afirmar que
(A) a Mesa Diretora da Câmara Municipal será eleita para um mandato de 02 (dois) anos.
(B) a Mesa da Câmara Municipal é composta somente pelo Presidente da Câmara e pelo Primeiro VicePresidente.
(C) a eleição será por maioria simples de votos, presente a maioria absoluta dos vereadores.
(D) será admitida a participação de um mesmo candidato em chapas diferentes.

Questão 23
Conforme estabelece o Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, compete ao 1º vicepresidente substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos em Plenário.
Além dessa, também são suas atribuições
(A) proceder à chamada dos Vereadores nas ocasiões determinadas pelo Presidente e nos casos previstos neste
Regimento, assinando as respectivas folhas.
(B) promulgar as leis com sanção tácita ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo Plenário, sempre que o
Presidente deixar de fazê-lo em igual prazo concedido a este.
(C) determinar o recebimento e zelar pela guarda das proposições e documentos entregues à Mesa, para
conhecimento e deliberação do Plenário.
(D) assinar, com o Presidente e os demais membros da Mesa, os atos da Mesa destinados à sanção.

Questão 24
De acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, as deliberações tomadas por 2/3
(dois terços) dos membros da câmara ou por quantitativo maior, são consideradas maioria
(A) qualificada.
(B) absoluta.
(C) simples.
(D) absoluta-qualificada.

Questão 25
As Comissões Parlamentares de Inquérito destinar-se-ão a apurar irregularidades sobre fato determinado que
se incluam na competência municipal, conforme estabelece o Regimento Interno da Câmara Municipal de
Nova Iguaçu.
Então, é CORRETO afirmar que
(A) o início do prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito será contado a partir de dez
dias úteis após a publicação da respectiva resolução constitutiva.
(B) o Presidente da Comissão solicitará, na conformidade da legislação municipal, a intervenção do Poder
Judiciário.
(C) se considera relatório final o elaborado por qualquer dos membros, desde que aprovado pela maioria dos
membros da Comissão.
(D) as reuniões da Comissão Parlamentar de Inquérito somente serão realizadas com a presença da maioria de
seus membros.
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Noções de Informática

Questão 26
No sistema operacional MS Windows 7 em português, a pasta que contém toda a estrutura do sistema
operacional é a pasta
(A) /Acessórios.
(B) /Documentos.
(C) /Usuários.
(D) /Windows.

Questão 27
Um usuário da versão atual do Mozilla Firefox em português, operando em ambiente MS Windows, precisa
imprimir a página atual.
As teclas de atalho para essa operação são CTRL MAIS
(A) A.
(B) P.
(C) S.
(D) X.

Questão 28
Um usuário da versão mais atual do Mozilla Thunderbird em português, utilizando-se das funções de
pesquisar e filtrar, deseja localizar um texto na mensagem atual.
As teclas de atalho para essa operação são CTRL MAIS
(A) A.
(B) C.
(C) F.
(D) J.

Questão 29
Numa planilha do MS Excel 2010 em português, uma função para selecionar um valor entre 254 valores que se
baseie em um número de índice é a função
(A) BDCONTAR.
(B) ESCOLHER.
(C) CORRESP.
(D) DATA.

Questão 30
Um usuário do editor de textos MS Word 2010 deseja adicionar uma nota de rodapé a um documento.
As teclas de atalho para essa operação são
(A) ALT + CTRL + F.
(B) ALT + CTRL + G.
(C) CTRL + ENTER.
(D) CTRL + SHIFT + A.
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Conhecimentos Específicos

Questão 31
A Administração Científica baseou-se no conceito de que toda pessoa é concebida como influenciada
exclusivamente por recompensas salariais, econômicas e materiais. Em outros termos, o homem procura o
trabalho não porque gosta dele, mas como uma forma de ganhar a vida por meio do salário que o trabalho
proporciona.
Esse conceito está diretamente ligado à ideia do homo
(A) sapiens.
(B) economicus.
(C) digitalis.
(D) habilis.

Questão 32
Com base na Teoria Geral da Administração, analise as afirmativas a seguir.
I. A Teoria Clássica tem como ideia principal e ênfase na divisão de trabalho, centralização e no seguimento
de normas.
II. A Teoria Contingencial tem como ideia principal e ênfase a administração racional e centrada na
autoridade.
III. Uma das contribuições da Teoria Comportamental foi o levantamento da influência da motivação na
produtividade.
Portanto, a alternativa CORRETA é a que contempla como
(A) falsas, as assertivas I e III.
(B) falsas, as afirmativas II e III.
(C) verdadeiras, somente as afirmações I e III.
(D) verdadeira, apenas a afirmação II.

Questão 33
Uma das distorções recorrentes numa avaliação de desempenho é quando a pessoa é avaliada com notas muito
altas ou muito baixas em todos os fatores, com base numa classificação de um ou dois fatores. Por exemplo, se
um colaborador tende a ser cuidadoso e confiável, o avaliador pode ser tendencioso em relação a esse
individuo e avaliá-lo positivamente em muitos atributos desejáveis.
Esse erro é nominado como
(A) halo.
(B) leniência.
(C) similaridade.
(D) tendência central.
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Questão 34
O desemprego no Brasil, segundo dados do IBGE, atinge mais de 10 milhões de pessoas, mas demitir é uma
saída onerosa e, muitas vezes, pouco vantajosa para o empregador, quando se trata de qualidade e
competitividade.
Assim, o conjunto dos custos de reposição em função da rotatividade numa empresa está representado na
seguinte alternativa:
(A) desenvolvimento, promoção, qualificação e segurança.
(B) recrutamento, promoção, treinamento e segurança.
(C) desenvolvimento, seleção, qualificação e desligamento.
(D) recrutamento, seleção, treinamento e desligamento.

Questão 35
A recompensa mais evidente que os trabalhadores recebem é a remuneração. No entanto, as recompensas
também incluem promoções, projetos de trabalho desejáveis e uma série de retornos menos óbvios. No serviço
publico, onde as carreiras e, consequentemente, a remuneração são geralmente pré-estabelecidas,
recompensas extrínsecas não financeiras são importantes.
Uma recompensa extrínseca não financeira está elencada como
(A) bônus de desempenho.
(B) comissões.
(C) diversidade de atividade.
(D) escolha do horário do almoço.

Questão 36
A departamentalização é um meio para se obter homogeneidade de tarefas em cada órgão.
São tipos de departamentalização para se obter homogeneidade de tarefas, EXCETO aquele por
(A) clientes.
(B) recursos financeiros.
(C) localização geográfica.
(D) projetos.

Questão 37
As principais categorias de Custos da Qualidade são
(A) falha de projeto, avaliação e recursos humanos.
(B) prevenção, morosidade e retrabalho.
(C) prevenção, avaliação e falhas internas e externas.
(D) retrabalho, morosidade, falhas internas e externas.
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Questão 38
A NBR ISO 9001:2015 contempla princípios de gestão da qualidade que, por sua vez, se alinham aos requisitos
da norma.
Esses princípios estão apresentados a seguir, EXCETO em
(A) foco no cliente.
(B) liderança.
(C) melhoria.
(D) evolução patrimonial.

Questão 39
Estilos de liderança consistem nas atitudes de um líder com seus seguidores e nenhum desses estilos são
excludentes e sim, situacionais. Um líder pode apresentar determinado estilo para certa situação e outro estilo,
em outra.
Esses estilos, muitas vezes, são confundidos com tipos de autoridade. Podem ser considerados estilos de
liderança, os
(A) tradicionais.
(B) autocráticos.
(C) carismáticos.
(D) racionais-legais.

Questão 40
Para se adaptar a essa nova realidade de um ambiente cada vez mais dinâmico em função da globalização,
instabilidade econômica, diversificação das demandas sociais e pela luta por recursos escassos, a
administração pública teve de desenvolver a capacidade de gestão estratégica. A Gestão Estratégica trata da
formulação de estratégias que determinem rumos ou formas de atingir objetivos numa organização. Essas
estratégias são geralmente reunidas e descritas em um plano estratégico.
Analise os conceitos pertinentes a esse assunto.
I. Missão
II. Visão
III. Valores
A seguir, correlacione esses conceitos com as definições apresentadas a seguir.
( ) Descrição do cenário ou do sonho da organização; está diretamente relacionado com a projeção de
cenários futuros da organização.
( ) O que a organização acredita e pratica; está relacionado com atributos de grande estima que possam ser
entendidos e vivenciados pela organização.
( ) Descrição de forma diferenciada do negócio ou atividade da organização; está relacionado com o
propósito, a razão, a função, a finalidade da organização.
Logo, assinale a ordem escolhida, lida de cima para baixo.
(A) II, III, I.
(B) III, I, II.
(C) I, II, III.
(D) III, II, I.
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Questão 41
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Nova Iguaçu, é competência exclusiva da Câmara Municipal,
(A) expedir decretos, portarias e outros atos administrativos.
(B) representar o Município em juízo e fora dele.
(C) elaborar o Regimento Interno.
(D) prover os serviços e obras de administração pública.

Questão 42
É considerada uma infração político-administrativa dos Vereadores da Câmara Municipal de Nova Iguaçu,
(A) descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro.
(B) deixar de prestar contas, ou tê-las rejeitadas.
(C) impedir o livre e regular funcionamento da Câmara Municipal.
(D) retardar a publicação ou deixar de publicar leis e atos sujeitos a essa formalidade.

Questão 43
Na Administração de Materiais, o período de tempo em que o estoque de um item é suficiente para cobrir a
demanda média é conhecido como
(A) rotatividade.
(B) tempo de reposição.
(C) giro.
(D) antigiro.

Questão 44
Na gestão de estoques, quando o objetivo principal é identificar os itens de maior valor de demanda, para sobre
eles exercer controle e tratamento mais apurados quanto à sua administração, utiliza-se uma ferramenta
denominada
(A) classificação ABC.
(B) estoque de segurança.
(C) lote econômico.
(D) sistema de controle.

Questão 45
Carga unitizada é a arrumação de pequenos volumes em unidades padronizadas e maiores, para que possam
ser mecanicamente movimentadas.
Uma DESVANTAGEM na utilização desse equipamento é a redução do (a)
(A) tempo de carga e descarga.
(B) probabilidade de danos nos materiais estocados.
(C) custo de movimentação e armazenamento de materiais.
(D) ocupação volumétrica em veículos de transporte.
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Questão 46
Para a habilitação em licitações públicas são exigidos documentos compatíveis com o objeto licitado.
Os documentos que correspondem à regularidade fiscal, habilitação jurídica e qualificação econômicofinanceira são, respectivamente,
(A) balanço patrimonial, CNPJ, certidão de falência ou concordata.
(B) cédula de identidade, CNPJ e balanço patrimonial.
(C) CNPJ, cédula de identidade, certidão de falência ou concordata.
(D) balanço patrimonial, cédula de identidade, CNPJ.

Questão 47
O sistema de registro de preços é um cadastro de produtos e fornecedores para eventual e futura contratação de
bens e serviços, selecionados mediante prévio processo de licitação.
Além do pregão, a outra modalidade de licitação utilizada é a (o)
(A) concorrência.
(B) tomada de preços.
(C) convite.
(D) leilão.

Questão 48
De acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, os contratos administrativos podem sofrer, quando necessários,
acréscimos ou supressões nos fornecimentos, obras ou serviços.
No caso da reforma de um edifício, esse percentual máximo pode ser de até
(A) 25.
(B) 30.
(C) 40.
(D) 50.

Questão 49
A departamentalização por funções consiste no agrupamento das atividades de acordo com as funções
principais desenvolvidas na empresa.
Pode-se indicar como vantagem, na sua utilização, a(o)
(A) melhor coordenação interdepartamental.
(B) maior ajustamento às condições locais.
(C) maior utilização de pessoas especializadas.
(D) melhor arranjo físico.

Questão 50
Numa organização, quando a autoridade de tomar decisões é delegada para os níveis mais baixos da
organização, trazendo rapidez na tomada de decisão, caracteriza-se a existência de uma
(A) cadeia de comando.
(B) organização alongada.
(C) descentralização.
(D) centralização.
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Rascunho
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