
AVALIAÇÃO AUX. ADM -01 
MARQUE COM X A RESPOSTA CORRETA 

QUESTÃO 1 
São dois estados emocionais opostos que alteram o modo como os seres humanos interagem. Um mostra a ausência de 

sentimentos, incapacidade de ter emoções relacionadas com outras pessoas. Por outro lado, o segundo estado emocional faz com 

que um indivíduo se coloque na situação do outro, como se fosse capaz de sentir os seus sentimentos de alegria ou tristeza. Esses 

dois sentimentos são classificados nesta ordem:(A) Apatia e simpatia.  

(B) Simpatia e empatia. 

(C) Empatia e apatia. 

(D) Neoapatia e apatia. 

(E) Apatia e empatia. 

 

QUESTÃO 2 
A legislação que dispõe sobre o controle e o arquivo de documentos públicos e privados, no que compete aos documentos 

privados afirma que: 

(A) Os arquivos privados identificados como de interesse público e social poderão ser doados a instituições arquivísticas públicas. 

(B) Arquivos privados identificados como de interesse público e social não poderão ser alienados com dispersão ou perda da 

unidade documental, mesmo quando transferidos para o exterior. 

(C) (C) São considerados privados os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por entidades privadas encarregadas da 

gestão de serviços públicos no exercício de suas atividades.  

(D) (D) Quando instituições privadas cessam suas atividades isso implicará no recolhimento de sua documentação à instituição 

arquivística pú- blica ou a sua transferência à uma instituição sucessora.  

(E) (E) A eliminação de documentos produzidos por instituições privadas será realizada mediante autorização da instituição 

arquivística pública, na sua específica esfera de competência. 

 

QUESTÃO 3 
Considere a proposição I e a razão II a seguir. 

I. O envolvimento total da equipe só pode ser atingido se o líder atender às demandas psicológicas das pessoas. Pesquisas indicam 

que, em sua maioria, as atividades gerenciais envolvem necessidades intelectuais – as demandas referentes à expressão vêm em 

segundo plano. Ao abordar as três áreas com igual atenção, ampliam-se as chances de conquistar mentes, espíritos e corações 

dentro da equipe, PARA TANTO 

II. O líder/gerente deve permitir certa autonomia, para que as pessoas criem seu próprio ambiente de trabalho, reconhecer 

abertamente as contribuições de cada um e, sempre que possível, delegar responsabilidades e tarefas nas respectivas áreas de 

atuação. 

Assinale a alternativa correta. 

(A) A proposição é falsa, mas a razão é verdadeira. 

(B) A proposição é verdadeira, mas a razão é falsa. 

(C) A proposição e a razão são falsas. 

(D) A proposição e a razão são verdadeiras, e a razão justifica a proposição. 

(E) A proposição e a razão são verdadeiras, mas abordam matérias distintas. 

 

QUESTÃO 4 

Preservação de documentos é o conjunto de medidas adotadas visando proteger, conservar ou restaurar os documentos 

armazenados em um arquivo. Na conservação dos documentos, vários elementos devem ser evitados, pois tendem a danificar ou 

acelerar sua degradação. Sobre medidas e cuidados com a preservação dos documentos, considere os seguintes itens. 

I. Deve-se evitar a entrada de água, fogo ou luz no ambiente de arquivo, pois esses elementos tendem a danificar os documentos. 

II. A limpeza do ambiente, sempre que possível, deve ser feita a seco (aspirador de pó) ou com a utilização de panos úmidos nas 

estantes e no chão. 

III. Deve-se evitar a utilização de saliva ou umedecedor de dedos ao passar as páginas dos documentos. 

IV. Ao fazer anotações nos documentos, como o código de classificação, por exemplo, deve-se utilizar lápis. 

V. Os objetos metálicos, como clipes, grampos e colchetes, devem ser evitados por provocar a oxidação do papel. Quando 

necessária a juntada de folhas para formar um processo ou documento, é indicada a utilização de clipes ou colchetes plásticos. 

VI. Colas e fitas adesivas também devem ser evitadas, por provocar manchas irreversíveis no documento, produto de sua alta 

acidez. Na restauração de documentos, existem colas e fitas adesivas com qualidade arquivística (sem acidez) adequadas a essa 

tarefa. 

Quantos dos itens apresentados estão corretos? 

 
(A) Todos. 

 
(B) Cinco, somente. 

 
(D) Três, somente 

A

 

(E) Dois, somente. 



 

 
QUESTÃO 5 

No que se refere a divulgação e publicidade, conforme prevê o artigo 21 da Lei 8.666/93, os avisos contendo os resumos dos 

editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição 

interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez: 

I. No Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Federal. 

II. No Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando se tratar, respectivamente, de licitação feita por órgão ou 

entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal, ou do Distrito Federal. 

III. Em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de circulação no Município ou na região 

onde será realizada a obra, prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem. 

IV. Em outros meios de divulgação para ampliar a abrangência da competição, conforme o vulto da licitação. 

Está correto o que se afirma em: 

 
(A) Todas as afirmativas. 

 
(B) Somente I, II e III. 

 
(C) Somente II. 

 
(D) Somente II e III. 

 
(E) Somente IV. 

 

 

 
QUESTÃO 6 

Entre as contribuições de Deming para a excelência gerencial estão os princípios por ele instituídos para a produtividade que visa 

ao programa de melhoria contínua da organização. Julgue verdadeiros (V) ou falsos (F) os princípios listados a seguir. 

(...) A alta administração e todas as pessoas devem aprender e adotar a nova filosofia: não mais conviver com atrasos, erros e 

defeitos no trabalho. 

(...) Deve-se investir na prevenção de defeitos, em vez de investir na correção. 

(...) Suspender a prática de fazer negócios apenas na base do preço. 

(...) Demolir as barreiras funcionais entre departamentos. 

(...) Eliminar exortações à produtividade sem que os métodos não tenham sido providenciados. 

Assinale a alternativa com a sequência correta. 

 
(A) F – F – F – V – V 

 
(B) F – V – V – F – V 

 
(C) V – V – V – V – V 

 
(D) V – F – F – F – V. 

 
(E) V – F – V – V – F. 

 

 
QUESTÃO 7 

No primeiro dia de trabalho na empresa Roupas Perfeitas Ltda., o seu proprietário Sr. Luiz Felipe deu as boas-vindas aos novos 

colaboradores e destacou algumas afirmações que julgava muito importante para o sucesso de todos naquela empresa: “Trabalhem 

sempre de forma motivada, valorizando o grupo. A informalidade no relacionamento do dia a dia deverá ser sempre considerada. 

O trabalho é uma atividade grupal e a colaboração no grupo é fundamental para o sucesso de todos.” Tendo como referência esta 

afirmação, podemos concluir que a empresa tem como fundamentos: 

 
(A) O modelo da escola das relações humanas. 

 
(B) Os padrões da escola contingencial. 

 
(C) Os princípios da escola burocrática. 

 
(D) Os princípios da administração científica. 

 
(E) Os padrões estabelecidos pela teoria dos sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
QUESTÃO 8 

A administração direta, na esfera federal, recebe recursos financeiros do tesouro nacional. Todas suas despesas administrativas e 

seus investimentos são mantidos com o repasse de dinheiro pú- blico proveniente de tributos recolhidos pela União. Normalmente, 

esses órgãos atuam em políticas públicas de caráter essencialmente de Estado, como: Defesa Nacional, Relações Exteriores, Sa- 

úde, Previdência, Educação e diversas outras áreas. Os servidores públicos lotados na Administração direta são selecionados por 

meio de concurso público e possuem vínculo estatutário junto ao Estado, o que significa que não são contratados sob as regras da 

CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), e sim de acordo com estatuto próprio. Eles ocupam cargos públicos criados por lei. 

Assim sendo, é um exemplo de órgão da administração direta do governo federal a (o): 

 
(A) Petrobras 

 
(B) Banco do Brasil. 

 
(C) Caixa Econômica Federal. 

 
(D) Ministério das Relações Exteriores. 

 
(E) Senado Federal. 

 

 

 
QUESTÃO 9 

É o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos a fim de saldar gastos fixados na lei do orçamento ou em lei especial, 

visando à realização e ao funcionamento dos serviços públicos. A despesa faz parte do orçamento e corresponde às autorizações 

para gastos com as várias atribui- ções governamentais. Também pode ser definida como o conjunto de gastos realizados pelos 

entes públicos para custear os serviços públicos (despesas correntes) prestados à sociedade ou para a realização de investimentos 

(despesas de capital). Devem ser autorizadas pelo Poder legislativo, através do ato administrativo chamado orçamento pú- blico. 

Exceção são as chamadas despesas extra orçamentarias. 

A definição acima é a da (o): 

 
(A) Receita Pública. 

 
(B) Orçamento Público. 

 
(C) Encargo Público. 

 
(D) Dispêndio Público. 

 
(E) Despesa Pública. 

 

 

 
QUESTÃO 10 

Em um cenário que objetiva a reforma geral do Estado, numa tendência que já se manifesta em vários países, a finalidade desta lei 

em sua diretriz básica, é substituir a administração pública burocrática pela gerencial, tornando a prestação dos serviços pelo 

Estado mais eficiente. O documento que objetiva isto no Brasil é a: 

 
(A) Lei das Diretrizes Orçamentárias. 

 
(B) Lei dos Crimes Fiscais. 

 
(C) Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 
(D) Lei da Improbidade Administrativa. 

 
(E) Lei Geral da Previdência Social. 

 


