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CADERNO
D E P R O VA

Administrador

Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento
do cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova.
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número
de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas
constitui a resposta correta em relação ao enunciado
da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de
prova completo e o cartão-resposta devidamente
preenchido e assinado.

14 de outubro

35 questões

14 às 17h30

3h30 de duração*

CO N C U R S O
P Ú B L I CO

.
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Língua Portuguesa

5 questões

2. Avalie as afirmativas feitas de acordo com o texto.
1. A denúncia da fome é a única maneira de
o mundo prestar atenção ao problema do
subdesenvolvimento.
2. O uso de aspas em: “a tradição”, “é pitoresco”
e “não gostam de se cansar” infere uma ironia
que busca retratar uma forma de suavizar a
realidade retratada.
3. A expressão “que não se pode eludir” pode
ser corretamente substituída por “que não se
pode esquivar ardilosamente”.
4. A fome é apenas uma das características do
subdesenvolvimento.
5. A frase: “É a manifestação mais flagrante da
miséria” pode ser substituída por: “É a manifestação mais recôndita da miséria”.

Leia o texto.
Fome e subdesenvolvimento
A fome é, de longe, o sintoma mais grave e mais geral
do subdesenvolvimento. Resulta de todo um conjunto
de causas e provoca toda uma gama de consequências. Sendo a alimentação a necessidade primeira do
homem e a busca da alimentação tendo sido, durante
milênios, uma preocupação quase obsessiva, a fome
é, entre as características do subdesenvolvimento,
aquela que mais profundamente choca a opinião
dos países ricos. É a manifestação mais flagrante da
miséria, a expressão das privações que não é possível
eludir: admite-se que os homens fiquem nus (é, diz-se,
“a tradição”), que se alojem em cabanas (à primeira
vista é “pitoresco”), que sejam doentios (não existe a
doença nos países desenvolvidos?), que não tenham
trabalho (“certamente não gostam de se cansar”), etc.,
mas não é possível admitir a fome. Sua denúncia é, de
fato, o único meio de levar a opinião pública dos países desenvolvidos a tomar consciência dos problemas
do subdesenvolvimento. (…)
Yves Lacoste. Geografia do subdesenvolvimento.

1. Assinale a alternativa correta.
a. Check-square O segundo período do texto mantém, de forma
subentendida, o mesmo sujeito da primeira
frase e se constitui em um período formado por
duas orações coordenadas entre si. A segunda
delas é uma oração coordenada aditiva.
b. SQUARE Em: “Admite-se que os homens fiquem nus”, a
oração sublinhada é subordinada substantiva
objetiva indireta.
c. SQUARE Em: “Admite-se que sejam doentios”, a palavra
sublinhada exerce a função sintática de predicativo do objeto e qualifica uma condição
humana de subdesenvolvimento.
d. SQUARE Em: “É necessário a intervenção imediata do
mundo para resolver o problema da fome” a
concordância nominal está correta.
e. SQUARE As vírgulas empregadas na expressão sublinhada no texto justificam-se pela necessidade
de se dar ênfase à ação descrita, o que caracteriza a expressão como termo integrante da
oração.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

3. Considere as frases quanto às regras de concordância nominal ou verbal.
1. Pedro ou Joaquim se casará com Marta. Que
sejam felizes!
2. Videira ou Florianópolis são excelentes locais
para se fixar residência.
3. Ele tem vocabulário e pronúncia perfeitos,
pode ocupar a função de orador da turma.
4. Ela respondeu ao seu acompanhante: “muito
obrigado”.
5. Haja visto o problema detectado, cancelou-se
as visitas de inspeção.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
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4. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ).
( ) A crase foi usada de forma correta em: “Fiz
referência àquilo que me disseste e me coloquei à disposição para esclarecer os fatos
mencionados no relatório das ações para
combate à fome”.
( ) A crase é facultativa nas seguintes situações:
“Isso cheira à molho de tomate”, “Fiz referência
à esta situação” e “Estou disposto à combater
os casos de fome de minha comunidade”.
( ) A crase é proibida nas seguintes situações:
“Estávamos frente a frente” e “Somente obedeço a leis justas”.
( ) Em termos do uso da crase, as seguintes situações igualam-se: “Dirijo-me a Roma” e “Fui a
Bahia”, em ambas ocorre o fenômeno da crase
na palavra sublinhada.
( ) Está correto o uso da crase em: “Suas opiniões
são análogas às que dei na entrevista ontem”.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

V•V•V•F•F
V•V•F•V•F
V•F•V•F•V
F•V•F•V•F
F•F•F•V•V

5. Assinale a alternativa em dissonância com a norma
culta.
a.
b.
c.
d.

O médico assistiu o doente.
Estes senhores, não os conheço.
Ele se esqueceu do compromisso assumido.
Vão fazer dois meses que voltei a esta maravilhosa cidade de Videira.
e. SQUARE Aquele herói apresentou grandes ideias que
preveem acabar com a fome do planeta.
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
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Noções de Informática

5 questões

6. Ao acionar a guia Arquivo do MS Word do Office
365 Business, encontra-se o item de menu denominado Comentários.
Assinale a alternativa que contém uma afirmação
válida sobre esse item de menu do MS Word.
a. SQUARE Possibilita a inserção de comentários no documento com o controle do usuário que realizou
estes comentários, de modo que se possa saber
quem os realizou.
b. SQUARE Permite a inserção de comentários ao longo
do texto de um documento do MS Word. Esses
comentários, contudo, não são impressos
quando da impressão do documento.
c. SQUARE Permite a inserção de comentários ao longo
do texto de um documento do MS Word. Estes
comentários serão impressos em conjunto com
o texto quando da impressão do documento.
d. Check-square Possibilita a comunicação entre o usuário e o
time de produto da Microsoft responsável pelo
MS Word, enviando sugestões e comentários
positivos ou negativos sobre o produto.
e. SQUARE Possibilita a troca de comentários entre usuários distintos que realizam a edição conjunta
e distribuída de um documento MS Word, de
modo a auxiliar na comunicação entre eles.

7. O MS Excel do Office 365 Business permite que o
usuário escolha as linhas e colunas que serão repetidas em cada página impressa. Como por exemplo,
linhas e colunas com rótulos ou cabeçalhos.
Qual o nome do recurso do MS Excel que permite
realizar essa ação?
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Imprimir Títulos
Imprimir Rótulos
Imprimir Cabeçalhos
Repetir Cabeçalhos
Repetir Rótulos
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8. Considere uma planilha do MS Excel com as células
B1 até B4 contendo os valores Corolla; Cruze; Focus; e
Tucson, respectivamente.
Considere as células C1 até C4 contendo os valores 3;
6; 12 e 24, respectivamente.
Considere, ainda, a seguinte fórmula:
=PROCV(B4;C1:C4;2;0)
Assinale a alternativa que contém uma descrição correta do erro existente na fórmula, de modo a obter
o valor 24 usando como valor a procurar a palavra
Tucson.
a. SQUARE O núm_indice_coluna que indica a coluna
onde procurar o valor está incorreto.
b. SQUARE O núm_indice_coluna que indica a coluna
onde recuperar o valor desejado está incorreto.
c. Check-square O intervalo de seleção da matriz_tabela deve
incluir as células da coluna B.
d. SQUARE A procura no intervalo deve ser flexível para
englobar resultados adjacentes
e. SQUARE Deve-se obrigatoriamente informar a palavra
Tucson como parâmetro da função para realizar
a busca.

9. Assinale a alternativa que descreve corretamente
o recurso do MS Excel denominado Preenchimento
Relâmpago.
a. SQUARE Sugere valores ao usuário a partir de uma lista
de dados, que deve selecionar o valor que
deseja para preencher a célula.
b. SQUARE Completa o preenchimento de uma célula
automaticamente a partir da digitação do
usuário. O preenchimento ocorre célula a célula
à medida que o usuário está editando cada
célula individualmente.
c. SQUARE É um recurso de formatação que detecta
padrões de distribuição de dados na planilha
e preenche as células adjacentes vazias com
cores ou formas.
d. SQUARE Preenche valores automaticamente em células
do MS Excel, a partir de listas prévias existentes
na instalação padrão do MS Excel.
e. Check-square Preenche valores automaticamente em células
do MS Excel, com base em alguns exemplos
fornecidos pelo usuário.

10. Qual o nome do aplicativo que deve ser utilizado
em um computador pessoal com sistema operacional
MS Windows para sincronizar e/ou atualizar um tablet
iPAD ou iPAD mini?
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

iSync
iTunes
iPADSync
Media Player
Internet Explorer

Raciocínio Lógico

5 questões

11. Dez pessoas esperam em um restaurante por
mesas para o almoço. Ao mesmo tempo são disponibilizadas três mesas, sendo que uma mesa atende 4
pessoas e as outras duas atendem 3 pessoas cada.
De quantas maneiras diferentes é possível sentar as
pessoas às mesas, assumindo que a ordem que as
pessoas sentam-se em cada mesa não importa, mas a
ordem das mesas importa.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

Mais do que 4700
Mais do que 4500 e menos que 4700
Mais do que 4300 e menos que 4500
Mais do que 4100 e menos que 4300
Menos do que 4100

12. Uma comissão de 4 pessoas deve ser escolhida
dentre um grupo de 16 pessoas. Dentre o grupo de
16 pessoas, 6 são mulheres.
Se na comissão deve haver no máximo duas mulheres,
de quantas maneiras distintas essa comissão pode ser
escolhida?
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Mais do que 1600
Mais do que 1500 e menos que 1600
Mais do que 1400 e menos que 1500
Mais do que 1300 e menos que 1400
Menos do que 1300
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13. Uma pessoa participa de três concursos. A probabilidade de não ser escolhida no primeiro concurso é
de 60%, a de não ser escolhida no segundo concurso
é de 70%, e a de não ser escolhida no terceiro concurso é de 80%.
Portanto, a probabilidade de essa pessoa ser escolhida
em um dos três concursos é:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Maior que 69%.
Maior do que 67% e menor que 69%.
Maior do que 65% e menor que 67%.
Maior que 63% e menor que 65%.
Menor que 63%.

14. Um grupo composto por 4 mulheres e 5 homens
deve ser colocado em fila indiana.
De quantas maneiras é possível colocar este grupo em
fila indiana intercalada, isto é, de maneira que um entre
dois homens sempre haja uma mulher e vice-versa?
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Mais do que 3000
Mais do que 2800 e menos que 2900
Mais do que 2700 e menos que 2800
Mais do que 2900 e menos que 3000
Menos que 2700

15. Dizer que “Se João ou Maria são inteligentes
então Alice e Vilmar não são bonitos” é logicamente
equivalente a:
a. SQUARE Se João é inteligente então Maria não é inteligente e Alice e Vilmar não são bonitos.
b. SQUARE Se Alice e Vilmar são bonitos então João ou
Maria são inteligentes.
c. SQUARE Se Alice ou Vilmar é bonito então ou João ou
Maria não é inteligente.
d. SQUARE Se Alice ou Vilmar são bonitos então João e
Maria são inteligentes.
e. Check-square Se Alice ou Vilmar é bonito então João e Maria
não são inteligentes.
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Conhecimentos Específicos

20 questões

16. Quanto à estrutura organizacional formal, assinale a alternativa correta.
a. SQUARE Uma das desvantagens da estrutura funcional
é o incentivo à especialização e experiência por
função.
b. Check-square A estrutura organizacional formal deve ser
compatível com o perfil e a estratégia da
organização.
c. SQUARE A estrutura do tipo matricial abrange uma
dupla cadeia de comando, permitindo uma
coordenação vertical e horizontal simplificada.
d. SQUARE A estrutura de unidades estratégicas de negócios
possui como principal vantagem o aumento da
amplitude de controle da sede da organização.
e. SQUARE A estrutura organizacional informal reflete
a relação planejada entre os recursos da
organização.

17. A análise da matriz SWOT é uma ferramenta utilizada para avaliação estratégica das organizações.
Assinale a alternativa que apresenta somente exemplos de pontos fracos/fraquezas/weakness de uma
organização.
a. SQUARE surgimento de novos mercados •
mudanças demográficas adversas •
rede de distribuição limitada
b. SQUARE falta de foco no negócio •
volatilidade cambial adversa •
mudanças na regulação
c. SQUARE surgimento de novos mercados •
barreiras tarifárias específicas •
falta de acesso a recursos financeiros
d. Check-square problemas operacionais internos •
falta de foco no negócio • instalações obsoletas
e. SQUARE mudanças demográficas adversas •
instalações obsoletas • mudanças na regulação
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18. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ), de acordo com o texto.
(

) De acordo com a Teoria Contingencial, a liderança é um fenômeno dependente dos fatores
líder, seguidores e situação.
( ) Segundo a Teoria dos traços de personalidade,
o líder democrático é aquele que busca discutir as decisões em conjunto com a equipe e
valoriza a participação de todos. Sua liderança
caracteriza-se pela preocupação com as relações humanas.
( ) A Teoria dos traços de personalidade é centrada na figura do líder e busca identificar
características e traços físicos, intelectuais,
sociais e profissionais.
( ) O estilo de liderança laissez-faire, comparativamente ao democrático e autocrático, é o
estilo que dá mais liberdade aos funcionários,
desempenhando um papel discreto e
permitindo que os subordinados tomem suas
próprias decisões.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

20. Partindo do pressuposto que os indivíduos
possuem diferentes necessidades e percepções
da realidade, a Teoria dos Motivos Humanos de
McClelland entende que os indivíduos são motivados
pela busca de satisfação de três necessidades básicas:
a. SQUARE necessidade de sobrevivência, de estima e
de autonomia.
b. SQUARE necessidade de afiliação, de estima e
de sobrevivência.
c. SQUARE necessidade de estima, de recompensa e
de poder.
d. SQUARE necessidade de autonomia, de estima e
de afiliação.
e. Check-square necessidade de realização, de afiliação e
de poder.

21. O conceito de expectativa no campo dos estudos da motivação se consagrou com a Teoria da
Expectativa de Victor Vroom.
Analise as afirmativas abaixo sobre essa teoria
motivacional:
1. Segundo Vroom, o grau de motivação de uma
pessoa depende da relação entre três fatores
principais: expectativa, instrumentalidade e
valência.
2. A instrumentalidade depende da relação
entre a quantidade de esforço empregado e o
desempenho resultante.
3. A instrumentalidade depende da relação
entre o desempenho extra e a recompensa.
4. A relação entre a recompensa e o
atendimento das metas pessoais compõe a
medida de valência.

V•V•V•V
V•V•F•F
V•F•V•V
F•V•F•F
F•F•V•F

19. Valores; crenças e pressupostos; ritos, rituais e
cerimônias; sagas e heróis; tabus; e normas são considerados elementos constitutivos:
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

da cultura organizacional.
da análise do ambiente interno.
do processo de controle organizacional.
do processo de planejamento estratégico.
do diagnóstico de desempenho organizacional.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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22. Os custos de pedidos de estoque estão relacionados à solicitação de um pedido para a fábrica ou para
o fornecedor.
Assinale a alternativa que identifica corretamente os
tipos de custo de pedidos em uma fábrica.
a. Check-square custos de preparação e desmontagem •
custos de controle de produção •
custos de capacidade perdida
b. SQUARE custos de capacidade perdida •
custos de risco • custos de armazenagem
c. SQUARE custos de risco • custos de transporte •
custo de preparação e estocagem
d. SQUARE custos de controle de produção •
custos de risco • custos de armazenagem
e. SQUARE custos de capacidade perdida •
custos de transporte • custos de risco

23. Quanto aos processos de tomada de decisão,
analise as afirmativas a seguir:
1. Cálculos de probabilidade e de utilidade esperada podem auxiliar a classificar alternativas
de decisão quando o resultado de um fator
específico que a envolve é incerto.
2. A intuição está relacionada ao conhecimento
explícito, e quando utilizada para a tomada de
decisão auxilia na avaliação do problema e julgamento das alternativas de forma consciente
e estruturada.
3. Um exemplo de processo de tomada de decisão estruturado pode ser composto pelas
seguintes etapas: especificar o problema;
identificar os critérios ou fatores envolvidos;
ponderar os critérios; identificar alternativas;
classificar cada alternativa segundo cada critério; e identificar a solução apropriada.
4. Matriz de prioridade, árvores de decisão e
análise de prós e contras são exemplos de
técnicas de apoio ao processo decisório.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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24. Assinale a alternativa que identifica corretamente o sistema de amortização no qual o valor
das prestações é uniforme durante todo o prazo de
amortização, assim como os juros são decrescentes e a
amortização, crescente ao longo do tempo.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Sistema de pagamento único
Sistema de amortização francês
Sistema de amortização americano
Sistema de amortização constante
Sistema de amortização alemão

25. Analise o texto abaixo:
O            ou           
corresponde ao montante de recursos aplicado no
           , formado essencialmente
pelos estoques, contas a receber e disponibilidades.
Assinale a alternativa que preenche correta e sequencialmente as lacunas do texto.
a. SQUARE ativo circulante • fluxo de caixa •
capital de giro líquido
b. SQUARE ativo realizável a longo prazo •
capital circulante • ativo circulante
c. SQUARE ativo permanente • ativo imobilizado •
capital de giro
d. SQUARE capital de giro líquido • fluxo de capital •
ativo imobilizado
e. Check-square capital de giro • capital circulante •
ativo circulante

26. Assinale a alternativa que identifica corretamente o método de gestão da qualidade que descreve cada estágio do processo organizacional, tornando possível a identificação de variações e fluxos
inconsistentes.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

carta de controle
brainstorming
ciclo PDCA
fluxograma
diagrama de dispersão
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27. Sobre o Grau de Alavancagem Financeira (GAF), é
correto afirmar:
a. SQUARE Se o valor do Grau de Alavancagem Financeira
for igual a 1 (GAF = 1), a alavancagem financeira será considerada favorável.
b. SQUARE Se o valor do Grau de Alavancagem Financeira
for maior que 1 (GAF >1), a alavancagem financeira será considerada desfavorável.
c. SQUARE Se o valor do Grau de Alavancagem Financeira
for menor que 1 (GAF <1), a alavancagem financeira será considerada nula.
d. SQUARE Se o valor do Grau de Alavancagem Financeira
for maior que 1 (GAF >1), a alavancagem financeira será considerada nula.
e. Check-square O Grau de Alavancagem Financeira pode ser
calculado pela fórmula GAF = RPL/RAT, sendo
RPL o Retorno sobre o Patrimônio Líquido e RAT
o retorno sobre o Ativo Total.

28. Assinale a alternativa que indica corretamente a
ferramenta de avaliação de desempenho que reflete
o desempenho do funcionário a partir de diferentes
pontos de vista dos envolvidos no trabalho do funcionário, tais como: o superior, os subordinados, os pares,
os clientes e os fornecedores.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Autoavaliação
Avaliação 360°
Pesquisa de campo
Avaliação por resultados
Padrões de desempenho

30. Analise as afirmativas abaixo sobre as recomendações de higiene e segurança do trabalho nas empresas
brasileiras.
1. Equipamento de Proteção individual é todo
dispositivo ou produto de uso individual, utilizado pelo trabalhador, que tem o objetivo de
proteger de riscos que ameacem a segurança
e a saúde no trabalho.
2. As empresas são obrigadas a fornecer gratuitamente aos funcionários equipamento
de proteção individual adequado ao risco da
atividade desempenhada.
3. Qualquer equipamento de proteção individual, nacional ou importado, para ser comercializado no Brasil, deve ter a indicação de
Certificação de Aprovação (CA) expedido pelo
órgão nacional competente em matéria de
segurança e saúde no trabalho do Ministério
do Trabalho e Emprego.
4. A utilização e higienização do equipamento
de proteção individual é de responsabilidade
do funcionário que o recebeu da empresa.
5. A guarda e conservação do equipamento de
proteção individual é de responsabilidade do
empregador.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

29. Assinale a alternativa que identifica corretamente exemplos de encargos sociais.
a. SQUARE vale-transporte • férias • salário
b. SQUARE salário • abono de férias • vale-alimentação
c. Check-square salário educação • fundo de garantia por tempo
de serviço • seguridade e previdência social
d. SQUARE fundo de garantia por tempo de serviço • adicional de férias • vale-alimentação
e. SQUARE descanso semanal remunerado • adicional de
férias • vale-alimentação

Página 9

Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Videira • Concurso Público • Edital 001/2018-VISAN
S1 Administrador

31. Bárbara e William estão noivos e pretendem
comprar um apartamento juntos em breve. Apesar de
terem economizado muito nos últimos anos, o valor
de que eles dispõem para o investimento ainda não
é suficiente para darem entrada no imóvel que desejam. Mas, para tentar resolver este problema, Bárbara,
que é aluna de Administração, sugeriu a William que
fizessem juntos uma aplicação financeira que pudesse
render o valor que falta para a entrada do imóvel. O
capital de R$ 25.749,00 do casal foi aplicado por 3
anos à taxa de juros simples de 1% ao mês.
Qual foi o valor do juro recebido ao final deste prazo?
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

R$ 869,64
R$ 985,67
R$ 8.654,34
R$ 9.269,64
R$ 19.015,12

32. Analise o texto abaixo:

34. Apesar da economia e do investimento que
Bárbara e William fizeram no último ano de noivado, o
casal ainda não possui dinheiro suficiente para comprar o sonhado imóvel. Decidem então assumir um
empréstimo de R$ 15.0000 para ser pago em quatro
prestações mensais imediatas e postecipadas pelo
sistema de amortização constante (SAC).
Sabendo que a taxa nominal de juros do empréstimo
é de 36% ao ano, assinale a alternativa que apresenta
corretamente o valor da última prestação (quarta) a
ser paga pelo casal.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

R$ 985,50
R$ 1.749,50
R$ 2.100,00
R$ 2.745,80
R$ 3.862,50

35. Analise o texto abaixo:

O exercício de trabalho em condições de periculosidade
garante ao trabalhador nesta condição a percepção de
adicional de     , incidente sobre o salário, sem os
acréscimos resultantes de gratificações ou prêmios.

O estoque                 é
frequentemente utilizado quando as flutuações de
demanda são significativas e relativamente previsíveis,
como, por exemplo, quando são programadas previamente as férias coletivas dos funcionários da empresa.

Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.

Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

40%
30%
20%
15%
10%

33. Assinale a alternativa que identifica corretamente
o método no qual o colaborador é treinado para seu
cargo de forma personalizada por um trabalhador com
mais experiência.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

coaching
simulação
dramatização
brainstorming
dinâmica em grupo
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SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

de ciclo
de segurança
de antecipação
de desacoplamento
no canal de distribuição

G R A D E D E R E S P O S TA S
1

21

2

22

3

23

4

24

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

5

25

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que
você poderá levar para posterior conferência.

6

26

7

27

8

28

9

29

10

30

11

31

12

32

13

33

14

34

15

35

16
17
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19
20
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