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NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM.
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA.


Desligue o celular e outros aparelhos.



É obrigatório o uso de máscaras de proteção facial com cobertura total de nariz e boca, durante todo o período de
realização da prova, para uso pessoal, bem como no local de provas, assim entendido como todas as dependências
físicas.



Se houver dúvida em relação à fisionomia/identidade do candidato no momento da identificação, poderá ser exigida a
retirada da máscara, sem tocar sua parte frontal, e sua imediata recolocação após a identificação. Deverá ser
prosseguida a higienização das mãos com álcool em gel próprio ou fornecido pelo aplicador.



Mesmo com máscaras, recomendamos ao tossir ou espirrar, usar a parte interna do braço, na área superior das
mangas da roupa. Não use as mãos.



Recomendamos higienizar as mãos com frequência, ao entrar e sair do banheiro, e durante toda a aplicação do
certame.



O candidato não poderá utilizar o banheiro do local de aplicação após o término de sua prova e a saída definitiva da
sala de provas.



Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões da Prova do seu Cargo. Verifique se este caderno
corresponde com a sua opção de inscrição.



Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões.
Responda a todas as questões.



Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões após o tempo mínimo de permanência na sala.



Você deve assinar a Folha de Respostas. Confira todos os seus dados (Nome, RG, Data de Nascimento) e assine no
campo indicado para assinatura.
A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática do mesmo.



Para preenchimento da Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica azul ou preta.



Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão.



Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o exemplo:



Assinale apenas uma alternativa para cada questão. Mais de uma marcação anulará a resposta.



Não será permitido substituir a Folha de Respostas. Não rasure, amasse ou dobre a Folha.



É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova.



A prova terá duração de 2 horas.
O tempo mínimo de permanência na sala é de 30 minutos.



Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da sala. Havendo insistência por parte do candidato em sair da
sala, este será considerado desistente do Concurso Público.



Deixe sobre a carteira apenas RG, Caneta, Lápis e Borracha.



Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala.

BOA PROVA !
REALIZAÇÃO
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LÍNGUA PORTUGUESA

ʭ CONHECIMENTOS GERAIS
CONHECIMENTO UNIVERSAL

¿?

01
A Queda (ou Tomada) da Bastilha ocorreu em 14 de julho
de 1789 em que país? Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

Portugal.
Espanha.
Bélgica.
França.

02
A Via Láctea, da qual nosso Sistema Solar faz parte, é
uma galáxia espiral e, vista da Terra, aparece como uma
faixa brilhante e difusa que circunda toda a esfera
celeste, recortada por nuvens moleculares que lhe
conferem um intrincado aspecto irregular e entrecortado.
Sua visibilidade é altamente comprometida pela poluição
luminosa. Qual alternativa abaixo contém dados errados
sobre a mesma?
(A)
(B)
(C)

(D)

Estima-se existir na Via Láctea entre 100 e 400
bilhões de estrelas.
A idade estimada pelos estudiosos é de 3 bilhões de
anos.
No bojo central, que possui forma alongada, há uma
grande concentração de estrelas, sendo que o
centro exato da galáxia abriga um buraco negro
supermassivo.
A dinâmica de rotação da galáxia revela que sua
massa é muito maior do que toda a matéria
observável, sendo este componente adicional
denominado ‘matéria’ escura, cuja natureza se
desconhece.

03
O aparelho telefônico celular foi inventado a partir das
pesquisas de Martin Cooper (colaboraram também
Donald Cox e W. Rae Young) quando era diretor de
pesquisa e desenvolvimento da empresa norte-americana
Motorola. Assinale abaixo a alternativa incorreta:
(A)

(B)
(C)

(D)

IPEFAE

O aparelho celular não é uma espécie de rádio, mas
é artefato que possui outro sistema alternativo de
comunicação
bidirecional,
utilizando
duas
frequências diferentes, para falar e ouvir.
A comunicação do aparelho celular se dá por canais,
e um aparelho médio possui mais de 1.650 deles.
Em uma rede celular típica, uma operadora tem a
concessão de 800 frequências, que são divididas em
unidades hexagonais chamadas de células. Cada
célula mede cerca de 25 km quadrados e tem sua
própria base e torre.
Quando um usuário faz uma ligação e se move de
uma célula a outra, a frequência é passada de uma
célula para a seguinte, e a operadora de celular
mantém a frequência necessária para se comunicar
com
a
pessoa
chamada,
monitorando
continuamente a intensidade do sinal.

¿?

Leia o artigo de Maurício Moraes publicado no site da
Agência Lupa em janeiro de 2020 e responda às
questões de 04 a 10.
#Verificamos: É falso que polícia prendeu cerca de
200 pessoas por causarem incêndios na Austrália
Circula pelas redes sociais um post com a
informação de que quase 200 pessoas foram presas
na Austrália por causarem
deliberadamente
incêndios florestais. Segundo o texto, isso provaria
que o fogo não está ligado à mudança climática do
planeta. Por meio do projeto de verificação de
notícias, usuários do Facebook solicitaram que esse
material fosse analisado. Confira a seguir o trabalho
de verificação da Lupa:
(...)
FALSO
A informação analisada pela Lupa é falsa. Em um
balanço divulgado na segunda-feira (6), a polícia do
estado australiano de New South Wales afirmou que
24 pessoas foram acusadas de provocar incêndios
desde o dia 8 de novembro. A área tem sido uma das
mais afetadas pelo fogo, que começou a atingir o
país em setembro. A onda de incêndios devastou 63
mil metros quadrados e já matou mais de 20
pessoas.
Embora a polícia informe que tomou ações legais
contra 183 pessoas por causa dos incêndios, apenas
13% delas foram acusadas de provocar o fogo
intencionalmente. Outras 53 responderão por não
obedecerem a proibição de acender fogo em áreas
abertas. Além disso, 47 moradores acenderam
cigarros ou fósforos e os descartaram no solo. A
pena por incendiar a vegetação pode chegar a 21
anos de prisão.
Além disso, a existência de alguns focos de incêndio
causados intencionalmente não significa que as
mudanças climáticas não tiveram influência na crise
ambiental vivida no país. O próprio Bureau de
Meteorologia do Governo Australiano admite que as
mudanças climáticas têm influenciado a frequência e
a gravidade dos incêndios.
Segundo o Bureau, estão sendo observadas
“condições mais extremas” durante o verão, além de
um início prematuro da temporada de queimadas.
“Essas tendências em direção a condições mais
perigosas para incêndios florestais são, pelo menos
parcialmente, atribuíveis a mudança climática
causada por humanos, incluindo o aumento nas
temperaturas”, diz texto publicado pela instituição.
De acordo com o Serviço Rural de Incêndios de New
South Wales, às 7 horas desta quarta-feira (8) –
horário local – havia 121 focos de incêndio no
estado, dos quais 59 não estavam controlados.
Disponível em: https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2020/01/08/verificamospolicia-prendeu-200-pessoas-incendios-australia/
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04
O artigo:
(A)
Reforça os julgamentos sobre as mudanças
climáticas na Austrália, apresentando um ponto de
vista subjetivo sobre o assunto.
(B)
Desmente um boato por meio da verificação da
veracidade das informações divulgadas nas redes
sociais.
(C)
Indica a presença de dois pontos de vista sobre as
origens das queimadas australianas, ambos
igualmente válidos.
(D)
Aponta a inexistência de argumentos concretos que
possam comprovar a veracidade ou falsidade dos
boatos que circulam online.

05
“Circula pelas redes sociais um post com a informação
de que quase 200 pessoas foram presas na Austrália por
causarem deliberadamente incêndios florestais.”
No trecho acima, a palavra em destaque poderia ser
substituída, sem prejuízo de sentido, por:
(A)
Arbitrariamente.
(B)
Hesitantemente.
(C)
Inadvertidamente.
(D)
Propositadamente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

atribuíveis a mudança climática causada por humanos,
(5) incluindo o aumento nas temperaturas”, diz texto
publicado pela instituição.”
(A)
Em (1) e (2) a vírgula marca uma enumeração.
(B)
Em (2), a vírgula separa os complementos do verbo
principal.
(C)
Em (3) e (4), as vírgulas isolam um adjunto
adverbial.
(D)
Em (5), a vírgula indica a elipse do verbo “causar”.

08
Considere os seguintes trechos do texto e assinale a
alternativa que os apresenta reescritos de acordo com a
norma culta da língua portuguesa.
“Outras 53 responderão por não obedecerem a proibição
de acender fogo em áreas abertas.”
“Essas tendências em direção a condições mais
perigosas para incêndios florestais são, pelo menos
parcialmente, atribuíveis a mudança climática causada
por humanos, incluindo o aumento nas temperaturas”
(A)

“Outras 53 responderão por não obedecerem à
proibição de acender fogo em áreas abertas.”
“Essas tendências em direção à condições mais
perigosas para incêndios florestais são, pelo menos
parcialmente, atribuíveis a mudança climática
causada por humanos, incluindo o aumento nas
temperaturas”

(B)

“Outras 53 responderão por não obedecerem à
proibição de acender fogo em áreas abertas.”
“Essas tendências em direção a condições mais
perigosas para incêndios florestais são, pelo menos
parcialmente, atribuíveis à mudança climática
causada por humanos, incluindo o aumento nas
temperaturas”

(C)

“Outras 53 responderão por não obedecerem a
proibição de acender fogo em áreas abertas.”
“Essas tendências em direção à condições mais
perigosas para incêndios florestais são, pelo menos
parcialmente, atribuíveis à mudança climática
causada por humanos, incluindo o aumento nas
temperaturas”

(D)

“Outras 53 responderão por não obedecerem à
proibição de acender fogo em áreas abertas.”
“Essas tendências em direção à condições mais
perigosas para incêndios florestais são, pelo menos
parcialmente, atribuíveis à mudança climática
causada por humanos, incluindo o aumento nas
temperaturas”

06
Considere
as
seguintes
afirmativas
sobre
os
articuladores discursivos no texto e assinale a alternativa
correta.
I-

II -

III -

IV -

(A)
(B)
(C)
(D)

Em “Embora a polícia informe que tomou ações
legais contra 183 pessoas por causa dos
incêndios (...)”, a palavra em destaque reforça
um argumento que questiona o grau de
intencionalidade dos incêndios na Austrália.
Em “Além disso, a existência de alguns focos de
incêndio causados intencionalmente (...).”, a
palavra destacada introduz um novo argumento
ao texto, que mostra a importância da ação
humana para a propagação dos incêndios.
No penúltimo parágrafo, “Segundo” poderia ser
substituído, sem prejuízo de sentido, por “Em
segundo lugar”.
No último parágrafo, “De acordo com” traz
elementos de autoridade para confirmar a
argumentação construída anteriormente no texto.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.

07

09

Considere o uso de vírgulas no trecho abaixo e assinale
a alternativa correta.

Sobre o uso da partícula que no artigo, assinale a
alternativa correta.
(A)
Em “É falso que polícia prendeu cerca de 200
pessoas por causarem incêndios na Austrália”, que é
conjunção integrante e introduz uma oração que tem
a função de sujeito da oração principal.
(B)
Em “Segundo o texto, isso provaria que o fogo não
está ligado à mudança climática do planeta.”, que é

“Segundo o Bureau, (1) estão sendo observadas
“condições mais extremas” durante o verão, (2) além de
um início prematuro da temporada de queimadas. “Essas
tendências em direção a condições mais perigosas para
incêndios florestais são, (3) pelo menos parcialmente, (4)
IPEFAE
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(C)

(D)

pronome relativo e retoma o termo “isso”, com
função de objeto direto da oração principal.
Em “A área tem sido uma das mais afetadas pelo
fogo, que começou a atingir o país em setembro.”,
que é pronome relativo, refere-se a “fogo” e tem
função de objeto direto na oração subordinada.
Em “Embora a polícia informe que tomou ações
legais contra 183 pessoas por causa dos incêndios
(...).”, que é conjunção integrante e introduz uma
oração que tem função de aposto da oração
principal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

MATEMÁTICA

¿?

12
A tabela abaixo segue uma lógica matemática, para
colocar os números em cada linha e em cada coluna.
Seguindo a regra observada, o valor de X é:

1

0,25

0,11111…..

4

X

0,4444…..

9

2,25

1

10
Assinale a alternativa correta.
(A)
Em “isso provaria que o fogo não está ligado à
mudança climática do planeta”, o tempo verbal do
termo destacado indica certeza.
(B)
Em “47 moradores acenderam cigarros ou fósforos
e os descartaram no solo”, os verbos destacados
remetem a ações contínuas ao longo do tempo.
(C)
Em “A área tem sido uma das mais afetadas pelo
fogo”, a locução verbal destacada refere-se a uma
ação acabada.
(D)
Em “Confira a seguir o trabalho de verificação da
Lupa”, o modo verbal do termo destacado expressa
um convite ao leitor.

(A)

1

(B)

1,25

(C)

0,4

(D)

0,3.

13
Seguindo os preceitos de lógica matemática, podemos
afirmar que a frase:
“Se a Lua é feita de queijo então Pelé é o rei do futebol”

Texto para a questão 11
É logicamente equivalente a:
(A)

Se a Lua não é feita de queijo então Pelé é o rei do
futebol.

(B)

Se Pelé é o rei do futebol então a Lua é feita de
queijo .

(C)

Se Pelé não é o rei do futebol então a Lua não é
feita de queijo .

(D)

Se a Lua é feita de queijo então Pelé não é o rei do
futebol.

(Fonte: Estela May. Charge publicada na Folha de S. Paulo, 06/09/2020. Disponível em:
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/#6/9/2020 Consulta em
26/11/2020)

11
Assinale a alternativa que apresenta a sentença presente
no cartum escrita no tempo passado, conforme a
variedade culta da língua portuguesa.
(A)
(B)
(C)
(D)

IPEFAE

ÁREA PARA RASCUNHO

Eu passearia com meus problemas na esperança
que isso os esgotava.
Eu passeava com meus problemas na esperança
que isso os esgotasse.
Eu passeei com meus problemas na esperança que
isso os esgote.
Eu passeara com meus problemas na esperança
que isso os esgotarem.
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NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
¿?

14
A Declaração Universal dos Direitos Humanos reafirma a
máxima de que todos os seres humanos nascem livres e
por isso gozam de igual direito à liberdade. Nesse
sentido, o propósito de qual afirmativa reforça essa
prerrogativa?
(A)
(B)

(C)

(D)

Apenas trabalhadores formais adquirem direito
compulsório à emissão pública de passaporte.
A procura, recepção e transmissão de informações
ou idéias é considerada lícita desde que
comprovada, pelo emissor, graduação em
instituições de ensino devidamente cadastradas.
Todo ser humano tem o direito de infringir a ordem
pública e o bem-estar de uma sociedade
democrática.
Todo ser humano tem direito à liberdade de
locomoção e residência dentro das fronteiras de
cada Estado.

ʭ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTO ESPECÍFICO TÉCNICO

(B)

(C)

(D)

(B)
(C)
(D)

IPEFAE

(B)

(C)

¿?

Esta legislação alcançará somente àquele que,
empossado em cargo ou emprego público, induza
ou incorra para a prática do ato de improbidade ou
dele se beneficie sob qualquer forma direta ou
indireta.
Esta legislação alcançará àquele que, empossado
em cargo ou emprego público na esfera Federal,
induza ou incorra para a prática do ato de
improbidade ou dele se beneficie sob qualquer
forma direta ou indireta.
Esta legislação alcançará também àquele que,
mesmo não sendo agente público, induza ou incorra
para a prática do ato de improbidade ou dele se
beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.
Esta legislação alcançará somente àquele que,
nomeado como agente público, induza ou incorra
para a prática do ato de improbidade ou dele se
beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.

16
Constitui ato de improbidade administrativa, que atenta
contra os princípios da administração pública, qualquer
ação ou omissão que viole os deveres de:
(A)

(A)

(D)

15
A Lei Federal nº 8.429/1992, dispõe sobre as sanções
aplicáveis aos agentes públicos nos casos de
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo,
emprego ou função na administração pública direta,
indireta ou fundacional e dá outras providências.
(A)

17
A posse e o exercício de agente público ficam
condicionados à apresentação de declaração dos bens e
valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de
ser arquivada no serviço de pessoal competente nos
prazos estipulados pela legislação vigente.

Publicidade, impessoalidade, ampla defesa e
contraditório.
Honestidade, moralidade, eficiência e lealdade.
Legalidade,
impessoalidade,
eficiência
e
publicidade.
Honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade.

O agente público que se recusar a prestar
declaração dos bens, dentro do prazo determinado,
ou que a prestar falsa, será punido com a pena de
suspensão dos vencimentos, a bem do serviço
público, até que se regularize o cumprimento de seu
dever, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
O agente público que se recusar a prestar
declaração dos bens, dentro do prazo determinado,
ou que a prestar falsa, será punido com a pena de
demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo
de outras sanções cabíveis.
O agente público que se recusar a prestar
declaração dos bens, dentro do prazo determinado,
ou que a prestar falsa, será punido com a pena de
advertência, a bem do serviço público, até que se
regularize o cumprimento de seu dever, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis.
O agente público que se recusar a prestar
declaração dos bens, dentro do prazo determinado,
ou que a prestar falsa, será punido com a pena de
detenção, de 6 (seis) a 10 (dez) meses e multa, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis.

18
Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se
enriqueça ilicitamente, constitui:
(A)

(B)
(C)
(D)

Ato de improbidade administrativa decorrente de
concessão ou aplicação indevida de benefício
financeiro ou tributário.
Ato de improbidade administrativa que causa
prejuízo ao erário.
Ato de improbidade administrativa que importa
enriquecimento ilícito.
Ato de improbidade administrativa que atenta contra
os princípios da Administração Pública.

19
A modalidade de licitação denominada pregão, foi
o
instituída pela Lei Federal n 10.520/2002, para aquisição
de bens e serviços comuns. O prazo de validade das
propostas para esta modalidade será de:
(A)
(B)
(C)
(D)

60 (sessenta) dias, se outro não estiver fixado no
edital.
30 (trinta) dias, se outro não estiver fixado no edital.
15 (quinze) dias, se outro não estiver fixado no
edital.
10 (dez) dias, se outro não estiver fixado no edital.

20
Nos termos da Lei Federal 10.520/2002, consideram-se
bens e serviços comuns, para os fins e efeitos do
pregão:
(A)

Aqueles cujos valores não ultrapassem R$
17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) no
exercício.
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(B)
(C)

(D)

Aqueles cujos valores não ultrapassem R$ 8.800,00
(oito mil e oitocentos reais) no exercício.
Aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade,
carecem de instrumento próprio ou de nota técnica
vinculada, pois não é possível defini-los
objetivamente em edital.
Aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificações usuais no mercado.

21
Indique a alternativa que completa corretamente as
respectivas lacunas:
________ é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados que, na fase inicial de habilitação
preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de
qualificação exigidos no edital para execução de seu
objeto. ___________, é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico,
científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios
ou remuneração aos vencedores, conforme critérios
constantes de edital publicado na imprensa oficial com
antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.
(A)
(B)
(C)
(D)

Tomada de preços, Pregão.
Convite, Concorrência.
Concorrência, Concurso.
Leilão, Concurso.

22
Dentre as penalidades previstas em razão da inexecução
total ou parcial do contrato, nos termos da Lei
8.666/1993, a Administração poderá aplicar sanções aos
contratados, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

Advertência.
Cassação de Alvará.
Multa.
Declaração de idoneidade.

23
Além da declaração do ordenador de despesa, de que o
aumento tem adequação orçamentária e financeira com a
lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano e
com a lei de diretrizes orçamentárias, a criação,
expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental
que acarrete aumento da despesa, será acompanhado
de:
(A)

(B)

(C)

(D)

Média Ponderada da Estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva
entrar em vigor.
Média Exponencial da Estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva
entrar em vigor.
Média Simples da Estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva
entrar em vigor.
Estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva entrar em vigor e nos dois
subsequentes.

24
o
Nos termos da Lei Municipal n 1, de 10 de fevereiro de
1994, que instituiu o Regime Jurídico Único dos
IPEFAE
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Servidores Públicos Civis do Município de Andradas –
MG, a aprovação em concurso público de provas ou de
provas e títulos, cujo prazo de validade é de até dois
anos, prorrogável, uma só vez, por igual período, desde
que atendido o interesse público, é etapa prévia e
indispensável para a investidura em:
(A)
(B)
(C)
(D)

Função de Confiança de provimento efetivo.
Cargo em Comissão de provimento efetivo.
Cargo Público de provimento efetivo.
Emprego Público de provimento efetivo.

25
As nomeações dos ocupantes de cargos em comissão,
servidores de carreira ou não, de livre nomeação e
exoneração, terão validade limitada:
(A)
(B)
(C)
(D)

À data do término do mandato do Prefeito que os
nomeou.
Ao prazo de 02 (dois) anos, consoante legislação
vigente acerca dos contratos a termo.
Ao prazo de 04 (quatro) anos, independentemente
do final do mandato do Prefeito que os nomeou.
Ao prazo de 90 (noventa) dias que antecedem às
eleições municipais.

26
Considere as seguintes afirmativas:
I-

II-

IIIIV-

Os cargos públicos efetivos, são exercidos
exclusivamente por servidor concursado cujo
regime jurídico único é regido por estatuto
próprio.
Os empregos públicos efetivos, são exercidos
exclusivamente por servidor concursado cujo
regime jurídico único é regido pela CLT.
Os cargos em comissão, destinam-se apenas às
atribuições de direção, chefia e assessoramento.
As
funções
de
confiança,
preenchidas
exclusivamente por servidores ocupantes de
cargo ou emprego temporário, destinam-se
apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento.

Indique a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas a alternativa I está incorreta.
Apenas a alternativa II está correta.
Apenas a alternativa III está correta.
Apenas a alternativa IV está incorreta.

27
A Gestão por Competência é um sistema da área de
Gestão de Recursos Humanos. A sigla, CHA, embasa a
definição da Gestão por Competências. Qual alternativa
elenca o correto significado desta sigla?
(A)
(B)
(C)
(D)

Capacidades, Honestidade e Aptidões.
Conhecimento, Habilidades e Atitudes.
Capacidades, Habilidade e Agilidades.
Competências, Honestidade e Aptidões.

28
No desempenho de suas atribuições, o administrador
desempenha as quatro funções administrativas que
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constituem o processo administrativo. Assinale
alternativa que elenca corretamente estas funções:
(A)
(B)
(C)
(D)

a

Planejar, organizar, dirigir e controlar.
Integrar, organizar, mapear e controlar.
Integrar, planejar, executar e controlar.
Planejar, executar, controlar e monitorar.

29
Dentre as alternativas abaixo, indique àquela que define
um projeto:
(A)

(B)

(C)
(D)

Projeto é uma coleção de programas, portfólios e
operações gerenciados como um grupo para o
alcance de objetivos estratégicos.
Projeto é um esforço contínuo empreendido para dar
sequência aos procedimentos existentes numa
organização.
Projeto é um esforço temporário empreendido para
criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.
Projeto é um esforço temporário empreendido para
estabelecer uma sequência lógica e repetitiva a fim
de criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.

ÁREA PARA RASCUNHO

30
Para celebração do Termo de Colaboração e do Termo de
o
Fomento, consoante previsão da Lei n 13.019, de 31 de
julho de 2014, também conhecida como o Marco
Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, estas
deverão ser regidas por normas de organização interna
que prevejam, expressamente:
III-

III-

IV-

Objetivos voltados à promoção de atividades e
finalidades de relevância pública e social.
Possuir no mínimo, cinco anos de existência,
com cadastro ativo, comprovados por meio de
documentação emitida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, com base no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, para
parceria celebrada no âmbito dos Municípios.
Que em caso de dissolução da entidade, o
respectivo patrimônio líquido seja transferido a
outra pessoa jurídica de igual natureza que
preencha os requisitos desta Lei e cujo objeto
social seja, preferencialmente, o mesmo da
entidade extinta.
A escrituração de acordo com os princípios
fundamentais de contabilidade e com as Normas
Brasileiras de Contabilidade.

ÁREA PARA RASCUNHO

Considerando as afirmações supracitadas, indique a
alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

As alternativas I, II e
alternativa IV está errada.
As alternativas I, III e
alternativa II está errada.
As alternativas II, III e
alternativa I está errada.
As alternativas I, II e
alternativa III está errada.

III estão corretas, e a
IV estão corretas, e a
IV estão corretas, e a
IV estão corretas, e a

___________
IPEFAE
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