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Instrução: As questões 01 a 05 referem-se ao texto
abaixo.
Como ensinar a seu filho que ler é um prazer
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Pesquisas do mundo todo mostram que a criança
que lê e tem contato com a literatura desde cedo,
principalmente se for com o acompanhamento dos
pais, é beneficiada em diversos sentidos: ela aprende
melhor, pronuncia melhor __ palavras e se comunica
melhor de forma geral. “Por meio da leitura, a criança
desenvolve a criatividade, a imaginação e adquire
cultura, conhecimentos e valores”, diz Márcia Tim,
professora de literatura do Colégio Augusto Laranja,
de São Paulo (SP).
A leitura frequente ajuda a criar familiaridade com
o mundo da escrita. A __________ com o mundo da
escrita, por sua vez, facilita a alfabetização e ajuda
em todas as _________, já que o principal suporte
para o aprendizado na escola é o livro didático. Ler
também é importante porque ajuda a fixar a grafia
correta das palavras.
Quem é acostumado __ leitura desde bebezinho se
torna muito mais preparado para os estudos, para o
trabalho e para a vida. Isso quer dizer que o contato
com os livros pode mudar o futuro dos seus filhos.
Parece ________? Nos Estados Unidos, por exemplo, a
Fundação Nacional de Leitura Infantil ( National
Children’s Reading Foundation) garante que, para a
criança de 0 __ 5 anos, cada ano ouvindo historinhas
e folheando livros equivale a 50 mil dólares a mais na
sua futura renda.
Então, o que está esperando? Estimule seu filho a
embarcar na aventura que só o bom leitor conhece.
Você pode encontrar dicas de livros em diversos lugares,
como em boas bibliotecas.

03. Se a palavra criança (l. 01) estivesse no plural, quantas
outras palavras deveriam ser necessariamente alteradas
na frase, para fins de concordância?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

04. Considere as afirmações a seguir.
I - As palavras cedo (l. 02) e frequente (l. 11)
estão sendo empregadas como advérbios.
II - As palavras leitura (l. 11) e escrita (l. 12) estão
sendo empregadas como substantivos.
III- As palavras pronuncia (l. 05) e folheando (l. 26)
estão sendo empregadas como verbos.
IV - As palavras bom (l. 29) e leitor (l. 29) estão
sendo empregadas como adjetivos.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

01. Qual alternativa preenche corretamente as lacunas
das linhas 05, 18 e 25 do texto?
às
às
as
às
as

–
–
–
–
–

à
a
à
a
à

–
–
–
–
–

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I e II.
II e III.
III e IV.
I, III e IV.
II, III e IV.

05. Assinale a alternativa que apresenta uma ideia que
pode ser depreendida a partir da leitura do texto.

Adaptado de: Como ensinar a seu filho que ler é um prazer
(http://educarparacrescer.abril.com.br/leitura/importancia
-leitura-521213.shtml). Acessado em 19/03/2014.

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

Seis.
Sete.
Oito.
Nove.
Dez.

(A) Pesquisas mostram que crianças que não tiveram
contato com a leitura desde cedo apresentam
dificuldades durante o processo de alfabetização.
(B) Mesmo crianças não alfabetizadas podem ser estimuladas pelo contato com a literatura.
(C) Os primeiros sete anos de vida da criança são
fundamentais para que ela desenvolva o hábito
da leitura.
(D) A leitura frequente não apenas cria familiaridade
com a escrita, mas também está diretamente
relacionada ao desenvolvimento do conhecimento
matemático.

a
a
a
à
à

(E) O Brasil ainda não conseguiu chegar ao nível de
países desenvolvidos porque ainda não existe
uma cultura leitora no país.

02. Qual alternativa preenche corretamente as lacunas
das linhas 12, 14 e 22 do texto?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

procimidade – disciplinas – ezajero
procimidade – diciplinas – exajero
proximidade – disciplinas – ezagero
proximidade – diciplinas – ezagero
proximidade – disciplinas – exagero
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Instrução: As questões 06 a 10 referem-se ao texto
abaixo.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

O Brasil está longe de ser uma potência olímpica
como os Estados Unidos ou um foguete em _______,
como a China. Apesar de seu legado em certas modalidades, o melhor resultado recente do país no quadro
geral de medalhas das Olimpíadas foi um 16º lugar na
Grécia, em 2000 – modesto, considerando nossas
proporções continentais. Como sede dos próximos
Jogos, o país desenvolve diversos projetos e redes de
pesquisa aplicada para acelerar o desenvolvimento na
área, investindo, portanto, na aproximação entre
academia, esporte e indústria – mas ainda há muitas
barreiras a serem superadas.
Uma dificuldade básica, entretanto ainda muito
comum, é o acesso aos equipamentos mais avançados,
que chegam muito caros ao Brasil devido aos custos
de importação. Para os atletas de ponta de modalidades
com maior tradição (e com mais recursos), como a
Vela, essa barreira é mais facilmente superada.
Porém, modalidades de menor destaque que usam
equipamentos complexos sofrem com altos preços:
nossa equipe de bobsled (competição de alta velocidade com trenó), por exemplo, competiu nas últimas
Olimpíadas de Inverno, na Rússia, com um veículo de
segunda mão, enquanto os trenós de alguns adversários foram desenhados por equipes de Fórmula 1.
Mais do que o acesso a equipamentos, contudo,
para muitos pesquisadores, como o engenheiro
biomédico Alexandre Pino, da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ), o gargalo central do desenvolvimento esportivo brasileiro é a falta de pesquisas
aplicadas e de inovação no país. “Os estudos no campo
esportivo têm crescido, em especial os relacionados à
preparação dos atletas e à prevenção de _____, mas
ainda são insuficientes e há grandes lacunas na
produção de equipamentos, por exemplo”, avalia.

07. Assinale a alternativa com conteúdo que está de
acordo com as ideias veiculadas pelo texto.
(A) O Brasil está estimulando trabalhadores da indústria
a investir em carreiras esportivas.
(B) Os atletas da Vela brasileiros superam os atletas
da mesma modalidade de outros países.
(C) Alguns barcos a vela brasileiros foram planejados
por engenheiros de equipes de Fórmula 1.
(D) O Brasil jamais vai ser uma potência olímpica em
virtude dos custos de importação de equipamentos.
(E) No Brasil, as modalidades esportivas com maior
tradição têm mais acesso a equipamentos mais
avançados.
08. Assinale a alternativa que NÃO contém uma conjunção
adversativa.
(A) portanto (l. 10)
(B) entretanto (l. 13)
(C) Porém (l. 19)
(D) contudo (l. 26)
(E) mas (l. 33)
09. Considere os pares de palavras a seguir.
I - país (l. 04) – Olimpíadas (l. 05)
II - potência (l. 01) – adversários (l. 24-25)
III- Porém (l. 19) – têm (l. 32)
Em quais pares as palavras são acentuadas em virtude
da mesma regra?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Extraído e adaptado de: GARCIA, M. Brasil, potência
Ciência
Hoje
On-line.
Disponível
em:
olímpica?
http://cienciahoje.uol.com.br/especiais/supermaquinasdo-esporte/brasil-potencia-olimpica.

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I.
II.
III.
I e II.
II e III.

10. Assinale a alternativa que NÃO contém substantivo.
06. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 02 e 33.

(A) aproximação (l. 10)
(B) acesso (l. 14)

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

ascenção
ascensão
assenção
ascensão
ascenção

– lesões
– lesões
– lesões
– lezões
– lezões

(C) avançados (l. 14)
(D) barreira (l. 18)
(E) destaque (l. 19)
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11. Conforme a Constituição Federal, a República Federativa
do Brasil

14. Conforme a Lei Federal n. 8.112/1990, considere as
afirmativas abaixo.

(A) é formada pela união dos governos estaduais, das
câmaras municipais e dos territórios.

I - O servidor ocupante de cargo em comissão ou
de natureza especial poderá ser nomeado para
exercício interino, em outro cargo de confiança,
sem prejuízo das atribuições que momentaneamente ocupe, hipótese em que poderá acumular as
remunerações.

(B) não é integrada pelo Distrito Federal.
(C) é uma república preponderantemente unitária.
(D) tem como fundamentos os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

II - No ato da posse, o servidor apresentará declaração
de bens e valores que constituem seu patrimônio
e declaração quanto ao exercício ou não de outro
cargo, emprego ou função pública.

(E) representa o país do qual emana todo o poder.
12. Conforme a Constituição Federal, assinale a afirmativa
que NÃO contempla um princípio sobre o qual se
baseia o ensino no país.

III- As universidades e instituições de pesquisa científica
e tecnológica federais não poderão prover seus
cargos com professores, técnicos e cientistas
estrangeiros.

(A) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar
o pensamento, a arte e o saber, nos termos
estabelecidos pelas diretrizes traçadas pelo Ministério da Educação.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B) Gestão democrática do ensino público, na forma
da lei.
(C) Gratuidade do ensino público em estabelecimentos
oficiais.
(D) Igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola.
(E) Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos
de lei federal.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

15. Conforme a Lei Federal n. 8.112/1990, considere
as afirmativas abaixo no que se refere à posse em
cargo público.

13. Conforme a Constituição Federal, considere as afirmativas abaixo.
I - A investidura em qualquer cargo ou emprego
público depende de aprovação prévia em concurso
público de provas ou de provas e títulos, de acordo
com a natureza e a complexidade do cargo ou
emprego, na forma prevista em lei.
II - O direito de greve do servidor público prescinde
de termos e limites definidos em lei específica.
III- As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa.

I - A posse 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, ressalvados os atos de ofício previstos em lei.
II - A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados
da publicação do ato de provimento.
III- Só haverá posse nos casos de provimento de cargo
por nomeação, acesso e ascensão.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.
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16. Conforme a Lei Federal n. 8.112/1990, considere as
afirmativas abaixo.

18. Conforme o Decreto n. 5.707/2006, considere as afirmativas abaixo quanto à Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal.

I - A posse em cargo público independe de prévia
inspeção médica oficial.

I - É implementada exclusivamente pelos órgãos e
entidades da administração pública federal direta,
dela ficando excetuadas a autárquica e a fundacional, devido às suas peculiaridades estatutárias.

II - Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada
em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do
trabalho semanal de quarenta horas e observados
os limites mínimo e máximo de seis horas e oito
horas diárias, respectivamente.

II - Entre as suas finalidades, encontra-se a melhoria
de eficiência, eficácia e qualidade dos serviços
públicos prestados ao cidadão que, nos termos do
regulamento, deve ser alcançada independentemente da racionalização e efetividade dos gastos
com capacitação do servidor.

III- O servidor investido em cargo em comissão só
perderá o cargo em virtude de sentença judicial
transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada
ampla defesa.

III- Tem como uma de suas diretrizes incentivar e
apoiar o servidor público em suas iniciativas de
capacitação voltadas para o desenvolvimento das
competências institucionais e individuais.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

17. Conforme a Lei Federal n. 11.091/2005, considere
as afirmativas abaixo.
I - Será instituído Incentivo à Qualificação ao servidor
que possuir educação formal superior ao exigido
para o cargo de que é titular, na forma de regulamento.

19. Conforme o Decreto n. 5.824/2006, considere as
afirmativas abaixo quanto ao Incentivo à Qualificação.

II - Na contagem do interstício necessário à Progressão por Mérito Profissional, não será aproveitado
o tempo computado desde a última progressão.
III- O interstício para Progressão por Mérito Profissional
na Carreira é de 20 (vinte) meses contados da
posse.

I - O servidor o receberá, independentemente de
requerimento, mediante a apresentação de diploma
que comprove a graduação em curso de nível
superior, com efeitos financeiros a partir da formatura e, nesse caso, deverá ser movimentado
para cargo compatível com a nova escolaridade.
II - Em nenhuma hipótese, poderá haver redução do
percentual percebido pelo servidor.
III- Em homenagem ao princípio da simetria, os percentuais para a sua concessão serão sempre iguais e
serão corrigidos semestralmente, segundo os índices de correção aplicáveis aos salários dos servidores públicos.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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20. Conforme o Decreto n. 5.825/2006, a elaboração do
Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano
de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em
Educação observará, entre outros princípios e diretrizes, a

23. No que se refere à falta justificada, todo trabalhador tem
direito, segundo o art. 473 da CLT, a ___________
em caso de falecimento do cônjuge, ascendente,
descendente, irmão ou pessoa que, declarada em
carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua
dependência.

I - cooperação técnica entre as instituições públicas
de ensino e as de pesquisa e dessas com o Ministério da Educação.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna do texto acima.

II - corresponsabilidade do dirigente da Instituição Federal de Ensino (IFE), dos dirigentes das
unidades acadêmicas e administrativas, e da área
de gestão de pessoas pela gestão da carreira e do
Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do
Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos
em Educação.
III- adequação do quadro de pessoal às demandas
institucionais.
Quais alternativas estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) apenas um dia
(B) até dois dias consecutivos
(C) até cinco dias consecutivos
(D) até sete dias consecutivos
(E) até dez dias consecutivos
24. No âmbito das Normas Regulamentadoras – NR,
no que se refere ao serviço em instalações elétricas,
aplica-se a
(A) NR-10.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.

(B) NR-18.
(C) NR-24.
(D) NR-35.
(E) NR-100.

21. A CLT é o estatuto básico que rege as relações de
trabalho no Brasil, cuja sigla significa
(A) Conselho das Leis Trabalhistas.
(B) Conselho de Legislação Trabalhista.

25. A norma que rege as condições sanitárias e de
conforto nos locais de trabalho, segundo a qual as
instalações sanitárias deverão ser separadas por
sexo, é a

(C) Conjunto de Leis do Trabalho.
(D) Consolidação das Leis Trabalhistas.
(E) Consolidação das Leis do Trabalho.
22. Após um ano de trabalho, todo trabalhador tem direito
a um mês de férias remuneradas, acrescido de

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

NR-10.
NR-18.
NR-24.
NR-35.
NR-100.

(A) 2/3 do salário.
(B) 1/2 do salário.
(C) 1/3 do salário.
(D) 1/4 do salário.
(E) 1/5 do salário.
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26. Com base na norma que rege as condições sanitárias
e de conforto nos locais de trabalho, é correto afirmar
que será exigido, no conjunto de instalações sanitárias,

28. Conforme a Lei Estadual n. 14.376/2013, NÃO será
exigido o alvará do Corpo de Bombeiros, em
(A) todas as edificações de uso residencial.

(A) um lavatório para cada 10 (dez) trabalhadores
nas atividades ou operações insalubres, ou nos
trabalhos com exposição a substâncias tóxicas,
irritantes, infectantes, alergizantes, poeiras ou
substâncias que provoquem sujidade.
(B) um lavatório para cada 5 (cinco) trabalhadores
nas atividades ou operações insalubres, ou nos
trabalhos com exposição a substâncias tóxicas,
irritantes, infectantes, alergizantes, poeiras ou
substâncias que provoquem sujidade.
(C) dois lavatórios para cada 5 (cinco) trabalhadores
nas atividades ou operações insalubres, ou nos
trabalhos com exposição a substâncias tóxicas,
irritantes, infectantes, alergizantes, poeiras ou
substâncias que provoquem sujidade.
(D) dois lavatórios para cada 10 (dez) trabalhadores
nas atividades ou operações insalubres, ou nos
trabalhos com exposição a substâncias tóxicas,
irritantes, infectantes, alergizantes, poeiras ou
substâncias que provoquem sujidade.
(E) três lavatórios para cada 10 (dez) trabalhadores
nas atividades ou operações insalubres, ou nos
trabalhos com exposição a substâncias tóxicas,
irritantes, infectantes, alergizantes, poeiras ou substâncias que provoquem sujidade.
27. Segundo a Lei Estadual n. 14.376/2013, de Prevenção
Contra Incêndios, considere os objetivos abaixo.

(B) todas as edificações de uso exclusivamente
unifamiliares.
(C) todas as edificações de uso residencial exclusivamente unifamiliares, com apenas um pavimento.
(D) todas as residências exclusivamente unifamiliares,
localizadas no pavimento superior, de ocupação
mista e que possuam acessos independentes.
(E) todas as residências exclusivamente unifamiliares,
localizadas no pavimento superior, de ocupação
mista, com até dois pavimentos e que possuam
acessos independentes.
29. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente os espaços da frase abaixo.
EPI significa _____________, cujo uso é normatizado
pela NR _______.
(A) Equipamento de Proteção de Incêndio – 06
(B) Equipamento de Proteção Individual – 06
(C) Equipamento de Proteção Individual – 16
(D) Equipamento de Proteção de Incêndio – 16
(E) Equipamento de Proteção do Indivíduo – 06
30. Com relação ao EPI, assinale a afirmação correta.

I - Preservar e proteger a vida dos ocupantes das
edificações e áreas de risco, em caso de incêndio.
II - Dificultar a propagação do incêndio, reduzindo
danos ao meio ambiente e ao patrimônio.
III- Dar condições de acesso para as operações do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado Rio Grande
do Sul – CBMRS.
Quais estão corretos?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) A empresa é obrigada a fornecer aos empregados
EPI adequado ao risco, em perfeito estado de
conservação e funcionamento.
(B) A empresa é obrigada a fornecer aos empregados,
gratuitamente, EPI adequado ao risco.
(C) A empresa é obrigada a fornecer aos empregados,
gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito
estado de conservação e funcionamento.
(D) A empresa é obrigada a fornecer aos empregados,
mediante desconto do salário, EPI adequado ao
risco, em perfeito estado de conservação e
funcionamento.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
I, II e III.

(E) A empresa é obrigada a fornecer aos empregados,
mediante desconto do salário, EPI adequado ao
risco.
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31. Dentre as atribuições estabelecidas pela norma que
regulamenta o uso de EPI, assinale aquela que NÃO
se aplica ao empregado.
(A) Utilizar o EPI apenas para a finalidade a que se
destina.

34. Para pintar as paredes de uma sala que não possui
janelas, apenas duas portas de acesso (0,80 x 2,20) e
cujo perímetro mede 25 metros e o pé direito, 2,75
metros, qual será a área a ser contratada para pintura,
se desejarmos duas demãos?
(A) 65,35 m².

(B) Responsabilizar-se pela guarda e conservação.

(B) 65,53 m².

(C) Comunicar ao empregador qualquer alteração que
o torne impróprio ao uso.

(C) 68,75 m².
(D) 130,46 m².

(D) Cumprir as determinações do empregador sobre o
uso pessoal do equipamento.
(E) Responsabilizar-se pela higienização e manutenção
periódica do equipamento.
32. Com relação à Lei n. 8.666/2003, que regulamenta o
art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e institui
normas para licitações e contratos da Administração
Pública e outras providências, considere as afirmações
abaixo.

(E) 130,64 m².
35. Em uma instalação elétrica, observa-se que a corrente
máxima para o condutor do circuito é de 14 Amperes.
Para proteger esse circuito com um disjuntor tipo
DIN, qual é a melhor escolha de valor da corrente
nominal do disjuntor?
(A) 12 Amperes.
(B) 14 Amperes.

I - Essa lei estabelece 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.
II - As sociedades de economia mista controladas
pela União não se subordinam a essa lei.

(C) 15 Amperes.
(D) 18 Amperes.
(E) 20 Amperes.
36. Qual das sequências abaixo indica diâmetro de tubulação para rede de água?
(A) 1/2 pol.; 3/4 pol.; 1 1/2 pol.

III- Em algumas situações previstas em lei, é possível
a funcionários públicos, ligados ou não ao Órgão
Público Licitante, participar do processo licitatório.

(B) 2,0 cm; 2,5 cm; 3,75 cm.
(C) 2,0 cm²; 2,5 cm²; 3,75 cm².
(D) 20 mm; 25 mm; 100 mm.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

(E) 20 mm2; 25 mm2; 100 mm2.

II.
III.
I e II.
I e III.
II e III.

37. Quanto ao dimensionamento da capacidade (em BTU)
de um equipamento de ar condicionado, que aspectos
do ambiente NÃO são considerados na escolha do
equipamento?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

33. No que se refere à Lei n. 8.666/2003, que trata
das Licitações e Contratos, assinale a alternativa
INCORRETA com relação a compras.
(A) Em relação às peculiaridades do mercado, não
são necessariamente feitas exigências.
(B) Devem atender ao princípio da padronização.
(C) Devem ser processadas através de sistema de
registro de preços.
(D) Devem submeter-se às condições de aquisição e
pagamento semelhantes às do setor privado.

Dimensões.
Cor da pintura.
Número de aberturas.
Ocupação (número de pessoas).
Orientação solar.

38. No que se refere a questões ambientais, assinale
a alternativa que apresenta os órgãos públicos
encarregados dessas questões, no âmbito federal,
estadual e municipal, respectivamente.

(E) Devem balizar-se pelos preços praticados no
âmbito dos órgãos e entidades da Administração
Pública.

(A) SEMA, SMAM e IBAMA.
(B) SMAM, SEMA e IBAMA.
(C) IBAMA, SMAM e SEMA.
(D) SMAM, IBAMA e SEMA.
(E) IBAMA, SEMA e SMAM.
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39. No que se refere à técnica de administração, qual é
a sequência mais adequada ao fluxo administrativo?
(A) Especificação da Ação – Levantamento de Dados –
Planejamento da Ação – Execução.
(B) Especificação da Ação – Planejamento da Ação –
Levantamento de Dados – Execução.
(C) Levantamento de Dados – Especificação da Ação –
Planejamento da Ação – Execução.
(D) Planejamento da Ação – Especificação da Ação –
Levantamento de Dados – Execução.
(E) Planejamento da Ação – Levantamento de Dados –
Especificação da Ação – Execução.
40. Considere a tabela orçamentária abaixo.
ITEM QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL
1

1000

2,45

300

1,25

375

0,15

75

3
4

750

9000

Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas, de cima para baixo, iniciando pelo lado direito
da tabela.
(A) 2 – 500 – 12 – 2450
(B) 2 – 500 – 2450 – 12
(C) 2450 – 2 – 500 – 12
(D) 2450 – 2 – 12 – 500
(E) 2450 – 12 – 2 – 500
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