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01. LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Considere o texto abaixo para responder às questões a seguir: 
 
TEXTO 1 - A PIRÂMIDE MARCIANA 
 
     A pirâmide é uma das formas geométricas mais reconhecidas do mundo. Diferentes 
civilizações, incluindo Maias, Asteca e Egípcios, construíram monumentos de formato piramidal 
para servir como tumbas, templos ou até mesmo observatórios astronômicos. Por isso, quando 
um grupo de estudiosos avistou uma pedra de formato peculiar na superfície de Marte, em um 
vídeo divulgado pela agência espacial americana (Nasa), na semana passada, a imaginação dos 
que buscam sinais de vida fora da Terra foi às alturas. Seria a rocha evidência de uma construção 
planejada por seres inteligentes? 
     Os cientistas até agora descartam essa ideia. A pirâmide encontrada pelo robô Curiosity tem, 
de acordo com estimativas de pesquisadores, o tamanho de um carro popular. Seu formato, 
apesar de raro, não é inédito na história da exploração de Marte. Oficialmente, a Nasa não se 
pronunciou sobre o assunto. No entanto, um dos cientistas da missão disse à imprensa 
americana que tudo não passa de uma coincidência. “O olho humano é bom em reconhecer 
formatos familiares em objetos aleatórios”, diz Jim Bell, que também é professor de ciência 
planetária na Universidade do Arizona. 
     Durante os bilhões de anos de história de Planeta Vermelho, o choque de asteroides e os 
ventos ajudaram a moldar infinitos ângulos nas pedras da superfície. É possível, portanto, que 
algumas dessas rochas se assemelhem a pirâmides. Até que novos estudos sejam realizados, os 
cientistas também tratam o caso como fizeram com a “face de Marte”, capturada pela sonda 
Viking em 1976, que revelou uma montanha cuja porção superior parecia se assemelhar a um 
rosto de formato humanoide. Fotografias de melhor resolução tiradas décadas depois acabaram 
com o mito. Enquanto isso, o Curiosity, prestes a completar três anos no planeta, continua a 
fazer ciência. 
 

01. (OFICIAL – EXÉRCITO – ESFCEX – 2015) “O olho humano é bom em reconhecer 

formatos familiares e objetos aleatórios [...]”; “[...] quando um grupo de estudiosos avistou uma 
pedra de formato peculiar na superfície de Marte, [...] a imaginação dos que buscam sinais de 
vida fora da Terra foi às alturas”. 
 
Nos trechos em destaque, as palavras grifadas, respectivamente, dizem respeito a: 
 

Ⓐ aquilo que está associado ao geométrico e aquilo que é atributo de alguém ou algo. 

Ⓑ aquilo que depende de fatores incertos e aquilo que é próprio de alguém ou algo. 

Ⓒ aquilo que está associado ao acaso e aquilo que é derivado de alguém ou algo. 

Ⓓ aquilo que depende de fatores casuais e aquilo que é extraído de alguém ou algo. 

Ⓔ aquilo que está associado ao imagético e aquilo que é particular de alguém ou algo. 
 
Grau de dificuldade: Difícil 
 
Alternativa A: INCORRETA. Não se diz respeito a “objetos geométricos”. Na verdade, trata-se 
de elementos amorfos, familiares. Já a segunda está correta, pois “peculiar” significa “singular”. 
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Alternativa B: CORRETA. “Objetos familiares” são identificados por analogia e por isso não são 
objetivos; são da ordem a subjetividade. Já a segunda está correta, pois “peculiar” pode 
significar “singular”. 
Alternativa C: INCORRETA. “Objetos familiares” são identificados por analogia e por isso não 
são objetivos; são da ordem a subjetividade. Já “peculiar” não deriva de alguém ou de algo. 
Alternativa D: INCORRETA. “Objetos familiares” são identificados por analogia e por isso não 
são objetivos; são da ordem a subjetividade. Já “peculiar” não é extraído de alguém ou de algo, 
mas sim o que se destaca em alguém ou algo. 
Alternativa E: INCORRETA. O que é “aleatório” não necessariamente está ligado ao imagético. 
Já a segunda está correta, pois “peculiar” pode significar “particular”. 
 

02. (OFICIAL – EXÉRCITO – ESFCEX – 2015) Analise os trechos abaixo e, em seguida, 

responda.  
 
“A pirâmide encontrada pelo robô Curiosity tem, de acordo com estimativas de pesquisadores, 
o tamanho de um carro popular. Seu formato, apesar de raro, não é inédito na história da 
exploração de Marte”. 
“[...] os cientistas também tratam o caso como fizeram com a ‘face de Marte’, capturada pela 
sonda Viking em 1976, que revelou uma montanha cuja porção superior parecia se assemelhar 
a um rosto de formato humanoide”. 
 
Os vocábulos em destaquem referem-se, respectivamente, a: 
 

Ⓐ carro popular e sonda Viking. 

Ⓑ pirâmide encontrada e sonda Viking. 

Ⓒ robô Curiosity e face de Marte. 

Ⓓ pirâmide encontrada e montanha. 

Ⓔ carro popular e montanha. 
 
Grau de dificuldade: Fácil 
 
Alternativa A: INCORRETA. “Carro popular” é o tamanho da pirâmide e a “sonda Viking” foi o 
que capturou a “face de Marte”. 
Alternativa B: INCORRETA. “Seu”, de fato, refere-se à pirâmide encontrada, mas “sonda Viking” 
se refere ao motivo apontado na alternativa anterior. 
Alternativa C: INCORRETA. O robô Curiosity encontrou o a pirâmide (trata-se de um agente da 
voz passiva), enquanto a “face de Marte” revela a montanha. 
Alternativa D: CORRETA. O “formato raro” é o da pirâmide, logo, por anáfora, esse é o termo 
retomado, assim como “cuja” é pronome relativo que retoma “montanha”, que o antecede 
imediatamente. 
Alternativa E: INCORRETA. “Carro popular” corresponde ao tamanho da pirâmide, enquanto 
“cuja” é o pronome relativo que retoma “montanha”, que o antecede imediatamente. 
 

03. (OFICIAL – EXÉRCITO – ESFCEX – 2015) Leia a oração que se segue: 

 
“Apoio à pesquisa em segurança alimentar e nutricional é muito bem-vinda”. 
 
Com relação à oração acima, é correto afirmar que ela apresenta um erro de: 
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Ⓐ concordância verbal. 

Ⓑ concordância nominal. 

Ⓒ regência nominal. 

Ⓓ ortografia. 

Ⓔ acentuação gráfica. 
 
Grau de dificuldade: Intermediário 
 
Alternativa A: INCORRETA. O verbo “ser” concorda corretamente com o sujeito “apoio”. 
Alternativa B: CORRETA. “Bem-vinda” deve figurar no gênero masculino, já que se refere ao 
sujeito “apoio”. 
Alternativa C: INCORRETA. “À pesquisa” deve aparecer dessa maneira, já que se trata de um 
complemento nominal e todo complemento nominal deve ser acompanhado por preposição. 
Alternativa D: INCORRETA. Todas as palavras estão escritas de acordo com as regras 
ortográficas. 
Alternativa E: INCORRETA. Todas as palavras estão escritas de acordo com as regras de 
acentuação. 
 

04. (OFICIAL – EXÉRCITO – ESFCEX – 2015) Sobre os padrões normativos, analise 

as afirmativas abaixo e marque a opção correta. 
 
I. Em “Dirigiu-se a qualquer pessoa que encontrou na agência”, o uso da crase é facultativo, uma 
vez que a preposição está diante de palavra de sentido indefinido. 
II. Em “Ela se referiu a minha mãe com muito carinho”, o uso da crase é facultativo, uma vez que 
a preposição está diante de pronome possessivo com substantivo feminino claro. 
III. Em “Não sei a quem pertence essa chuteira”, não ocorre crase, uma vez que a preposição 
está diante de um pronome relativo. 
 

Ⓐ somente I está correta. 

Ⓑ somente II está correta. 

Ⓒ somente III está correta. 

Ⓓ somente I e II estão corretas. 

Ⓔ somente II e III estão corretas. 
 
Grau de dificuldade: Intermediário 
 
Assertiva I: INCORRETA. Ao contrário do que diz a alternativa, a crase não pode ser utilizada 
justamente porque a preposição aparece antecedendo um termo de caráter indefinido. 
Assertiva II: CORRETA. A afirmação e a explicação da assertiva estão completamente de acordo 
com o que diz a regra gramatical sobre crase. 
Assertiva III: CORRETA. A afirmação e a explicação da assertiva estão completamente de acordo 
com o que diz a regra gramatical sobre crase. 
 

Resposta: Ⓔ 
 

05. (OFICIAL – EXÉRCITO – ESFCEX – 2011) Assinale a alternativa cuja sentença 

esteja de acordo com as regras de ortografia e acentuação. 
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Ⓐ órgãos da prefeitura contrataram profissionais expertos para resolverem os problemas da 
cidade. 

Ⓑ a noite, com as ruas iluminadas por explêndidas fogueiras de São João, as pessoas dançavam 
na rua. 

Ⓒ devido às opniões divergentes na Câmara de Vereadores, a prefeitura desistiu de elevar o 
IPTU. 

Ⓓ as discursões sobre o reflorestamento influênciaram na votação favorável ao projeto do 
governo. 

Ⓔ aos improváveis visitantes aquelas paragens se juntaram os funcionários da prefeitura. 
 
Grau de dificuldade: Intermediário 
 
Alternativa A: CORRETA. Todas as palavras estão escritas de acordo com a norma culta. O 
curioso é que a palavra “experto” está correta, ao contrário do que se possa pensar, já que existe 
a palavra homófona “esperto”. “Experto” significa experiente. 
Alternativa B: INCORRETA. “A noite” deve apresentar crase, já que se trata de uma expressão 
adverbial: “à noite”. Já “explêndidas” está incorreto em relação à norma padrão. O correto é 
“esplêndidas”. 
Alternativa C: INCORRETA. “Opniões” está incorreto. De acordo com a norma, o certo é 
“opinião”. 
Alternativa D: INCORRETA. “Influenciaram” não apresenta acento. 
Alternativa E: INCORRETA. Deve-se utilizar crase na expressão “aquelas”, já que se trata de uma 
expressão adverbial de lugar. O correto seria: “àquelas”. 
 

06. (OFICIAL – EXÉRCITO – ESFCEX – 2011) Assinale a alternativa correta de acordo 

com as regras gramaticais canônicas: 
 

Ⓐ o que sua empresa tem para mim oferecer hoje? 

Ⓑ meu professor de violão mora à rua Ari Barrosa. 

Ⓒ esse caso é análogo daquele último julgamento. 

Ⓓ o carioca Vinicius de Moraes radicou-se na Bahia. 

Ⓔ a estratégia apresentada visa um aumento de receita. 
 
Grau de dificuldade: Intermediário 
 
Alternativa A: INCORRETA. Antes de verbo no infinitivo, quando for necessário exprimir a 
posição de sujeito na primeira pessoa, não é possível utilizar o pronome oblíquo “mim”. Deve-
se utilizar o pronome do caso reto “eu”. 
Alternativa B: INCORRETA. A regência do verbo “morar” convoca outro tipo de preposição que 
não o “a”. Deve-se, portanto, utilizar o “em”. Isso porque o verbo “morar” é intransitivo e, 
quando for acompanhado de um advérbio que exprima lugar, deve aparecer aquela preposição. 
Alternativa C: INCORRETA. O adjetivo “análogo” solicita a preposição “a”. Logo, no trecho da 
frase deve ser “análogo àquele”. 
Alternativa D: CORRETA. Todos os itens da frase estão em concordância com a norma padrão 
da língua portuguesa. 
Alternativa E: INCORRETA. A regência do verbo “visar” solicita a preposição “a”, por se tratar 
de um verbo transitivo indireto. 
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02. HISTÓRIA 
 

07. (OFICIAL – EXÉRCITO – ESFCEX – 2015) Analise as afirmativas sobre a política 

econômica de D. João VI no Brasil e marque a opção correta. 
 
I. A industrialização brasileira adquiriu um impulso definitivo pouco depois da publicação do 
Alvará de 1808, que permitiu o livre estabelecimento de fábricas e manufaturas no território 
colonial. 
II. A abertura do comércio para as nações amigas foi um fator que serviu para inibir a indústria 
colonial nas primeiras décadas do século XIX. 
III. Os grandes beneficiados pelas medidas joaninas foram os comerciantes portugueses, pois 
entre as suas principais bandeiras estava a da liberação do comércio ultramatrino. 
 

Ⓐ somente I é verdadeira. 

Ⓑ somente II é verdadeira. 

Ⓒ somente III é verdadeira. 

Ⓓ somente I e II são verdadeiras. 

Ⓔ somente II e III são verdadeiras. 
 
Grau de dificuldade: Intermediário 
 
Assertiva I: INCORRETA. Apesar do Alvará de 1808 romper com o pacto colonial, pacto esse que 
proibia a instalação de indústria e manufaturas no Brasil, ele também promoveu a abertura dos 
Portos brasileiros para o comércio com Nações Amigas de Portugal em Nações Amigas, leia-se 
basicamente a Inglaterra grande potência industrial da época, logo uma indústria recém-
instalada não tinha meios de competir com os produtos ingleses que além de terem melhor 
qualidade, entravam no mercado brasileiro com preços muito menores. 
Assertiva II: CORRETA. A Assertiva I é justamente o oposto dessa, ou seja, na realidade o Alvará 
de 1808 permite a entrada de produtos ingleses no mercado brasileiro e em vista de 
impossibilidade de competição a indústria colonial é inibida. 
Assertiva III: INCORRETA. A política Joanina (D. João VI) de abertura dos portos do Brasil, põe 
fim ao Pacto Colonial, sistema que permitia aos portugueses terem o monopólio das relações 
comerciais com a colônia, logo os comerciantes portugueses a partir de 1808 passaram a ter que 
competir com outras nações pelo mercado colonial o que não os beneficiou. 
 

Resposta: Ⓑ 
 

08. (OFICIAL – EXÉRCITO – ESFCEX – 2011) Sobre o Estado Novo, analise as 

afirmativas e assinale a resposta correta. 
 
I. A Constituição de 1937 teve como principal característica o predomínio do Poder Executivo 
sobre as demais instâncias de Poder do Estado. 
II. Em relação ao operariado, o Estado Novo procurou anular a sua influência por meio de uma 
política trabalhista que negava a luta de classes. 
III. O Estado Novo surgiu de um golpe forjado pela união ampla das elites econômicas com as 
político-militares. 
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Ⓐ somente I é verdadeira. 

Ⓑ somente II é verdadeira. 

Ⓒ somente III é verdadeira. 

Ⓓ somente I e II são verdadeiras. 

Ⓔ somente I e III são verdadeiras. 
 
Grau de dificuldade: Intermediário 
 
Assertiva I: CORRETA. A constituição de 1937 possuía um caráter altamente autoritário, bem 
como centralizador, onde previa um fortalecimento do executivo (encarnado por Getúlio 
Vargas) sobre os outros poderes, como o legislativo, notado pelo fechamento do Congresso 
promovido por Vargas. 
Assertiva II: CORRETA. O Estado Novo foi marcado por sua atitude populista e trabalhista, em 
que o poder público se colocava como o grande pai dos trabalhadores, principalmente após a 
aprovação das Leis Trabalhistas, o que acabou por enfraquecer a luta sindical e incutir nos 
trabalhadores que não era necessário um enfrentamento ao estado, negando assim a luta de 
classes. 
Assertiva III: INCORRETA. Getúlio Vargas não contou com o apoio das elites econômicas, muito 
por conta da sua característica centralizadora do poder estatal, enfraquecendo assim outras 
esferas de poder, entre elas as elites econômicas em geral formadas por empresários. 
 

Resposta: Ⓓ 
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03. GEOGRAFIA 
 

09. (OFICIAL – EXÉRCITO – ESAEX – 2010) Em relação às massas de ar no Brasil, 

assinale a alternativa correta. 
 

Ⓐ A massa Equatorial Atlântica origina-se no Oceano Atlântico setentrional e influencia 
diretamente o clima na região Sul do país. 

Ⓑ A massa Equatorial Continental origina-se na porção norte do país e influencia diretamente 
o clima seco no Nordeste Brasileiro. 

Ⓒ A massa Polar Atlântica tem atuação apenas na região Sul do país. 

Ⓓ A massa Tropical Continental forma-se na depressão do Chaco e é responsável pelas chuvas 
frontais na região Nordeste. 

Ⓔ A massa Tropical Atlântica influencia diretamente o clima na faixa leste do país. 
 
Grau de dificuldade: Intermediário 
 
Alternativa A: INCORRETA. A massa Equatorial Atlântica, quente e úmida, tem forte atuação 
nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, sendo responsável pelas chuvas de verão nessas regiões. 
Atua ainda em boa parte da região Centro-oeste e norte da região Sudeste. Ela não atua na 
região Sul do Brasil. 
Alternativa B: INCORRETA. Por ter altos índices de umidade, a massa Equatorial Continental, 
formada sobre a Amazônia, intensifica as chuvas nas regiões Centro-oeste e no sertão 
nordestino nos meses de novembro a março. 
Alternativa C: INCORRETA. A massa Polar Atlântica, originada no extremo sul da América do Sul, 
ganha força no inverno com o deslocamento da zona de alta pressão para o norte, estacionando 
nas proximidades do Uruguai. Atua na região Sul, fazendo cair muito as temperaturas. É 
responsável pela formação de geadas em áreas da região Sul e do interior do Estado de São 
Paulo. Desloca-se em direção ao sul da Amazônia, provocando a queda nas temperaturas, num 
fenômeno conhecido como “friagem” e é responsável pelas chuvas frontais no litoral do Sudeste 
e Nordeste. 
Alternativa D: INCORRETA. A massa Tropical Continental, quente e seca, dificulta a formação de 
nuvens nas áreas onde atua, intensificando a aridez, em áreas da região Centro-oeste, e na 
porção oeste das regiões Sul e Sudeste. 
Alternativa E: CORRETA. A massa Tropical Atlântica, formada no Atlântico Sul, é quente e úmida. 
Ela amplia os índices de pluviosidade atuando no litoral das regiões Sudeste e Nordeste o ano 
todo. No verão, intensifica as chuvas no interior da região Sudeste e parte da região Centro-
oeste. No inverno, ao encontrar-se com a massa Polar Atlântica, intensifica as chuvas frontais 
no litoral do Sudeste e do Nordeste. 
 

 10. (OFICIAL – EXÉRCITO – ESFCEX – 2011) Em relação às planícies brasileiras, pode-

se afirmar: 
 

Ⓐ Correspondem a 59% do território, sendo que os planaltos, ocupam os 41% restantes. 

Ⓑ São formadas por estruturas geológicas antigas do período terciário e quaternário 
(cenozoico). 

ⒸOcupam extensões menores que os planaltos, apesar da sua grande expressão na Amazônia. 
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Ⓓ Equivalem em área aos planaltos, pois as áreas classificadas como depressões, fazem parte 
do conjunto de planícies. 

Ⓔ São consideradas superfícies nas quais predominam o processo de desgaste, e 
consequentemente, são as áreas mais baixas do território. 
 
Grau de dificuldade: Intermediário 
 
Alternativa A: INCORRETA. O Brasil tem parte de seu território, cerca de 60%, formado por 
planaltos que se distribuem por duas grandes áreas: o Planalto das Guianas, na região Norte, e 
o Planalto Brasileiro, cobrindo a maior parte do Brasil, em destaque para o Centro-oeste. O 
território apresenta ainda formação de planaltos na região Nordeste, destaque para o Planalto 
de Borborema, além de várias formações sedimentares conhecidas como mesões e chapadas. 
Alternativa B: INCORRETA. A formação do relevo brasileiro é muito antiga, algumas estruturas 
remontam ao período pré-cambriano, como os escudos cristalinos e aos períodos paleozoico e 
mesozoico, como as bacias sedimentares. A maior parte dos terrenos onde se localizam as 
planícies de fato, remontam ao período cenozoico sendo, portanto, muito mais recentes. 
Alternativa C: CORRETA. Pela classificação de relevo proposta pelo professor Jurandyr Ross, boa 
parte das planícies observadas pelo critério da altitude foi reclassificada como depressão 
relativa, diminuindo muito sua incidência no território brasileiro. Entre as terras em torno dos 
rios, denominadas de planícies típicas, o destaque fica para planície amazônica. 
Alternativa D: INCORRETA. As áreas de formação de planícies são menores que as de formação 
de planaltos. Planícies e depressões são classificados separadamente, por causa dos diferentes 
fatores de formação. Enquanto na formação das planícies predominam os fatores de 
sedimentação, nas depressões predominam a denudação de sedimentos. 
Alternativa E: INCORRETA. Com base na nova classificação do relevo brasileiro proposta pelo 
professor Jurandyr Ross, as planícies são terras baixas onde predominam os fatores de 
sedimentação. As áreas que são classificadas a partir da predominância dos processos de 
desgaste são os planaltos. 
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04. INGLÊS 
 

 11. (OFICIAL – EXÉRCITO – ESFCEX – 2015) In the sentence: “The oldest human 

footprints in 
Europe have been discovered in Britain”, choose the correct verb time. 
 

Ⓐ Simple past. 

Ⓑ Past perfect. 

Ⓒ Simple present. 

Ⓓ Present perfect continuous. 

Ⓔ Present perfect. 
 
Grau de dificuldade: Fácil 
 
Alternativa A: INCORRETA. Para que estivesse no Simple Past, a frase deveria trazer a seguinte 
construção: “They discovered the oldest human footprints in Europe…”. 
Alternativa B: INCORRETA. No Past Perfect (Passado Perfeito) a forma seria “The oldest human 
footprints in Europe had been discovered...”. 
Alternativa C: INCORRETA. Para o Simple Present teríamos “They discover the oldest human 
footprints in Europe…”. 
Alternativa D: INCORRETA. No Present Perfect Continuous a frase seria “They have been 
discovering the oldest human footprints in Europe”. 
Alternativa E: CORRETA. A estrutura “have been discovered” está na forma do Present Perfect. 
 

 12. (OFICIAL – EXÉRCITO – ESFCEX – 2015) Choose the correct alternative that 

shows a superlative form. 
 

Ⓐ There was at least one adult, too. 

Ⓑ The oldest human footprints in Europe have been discovered in Britain. 

Ⓒ Scientists think that most of the footprints are children’s. 

Ⓓ There are only three other sets of footprints that are older and they are in Africa. 

Ⓔ Scientists took digital photographs of the footprints and created a 3D image from them. 
 
Grau de dificuldade: Intermediário 
 
Alternativa A: INCORRETA. Não há sinal de superlativo em “Havia pelo menos um adulto, 
também”. 
Alternativa B: CORRETA. “As mais antigas pegadas humanas na Europa foram descobertas na 
Grã-Bretanha”. Se não quiser usar a tradução literal, observe a marca típica do superlativo na 
Língua Inglesa: a estrutura “the ...est”. 
Alternativa C: INCORRETA. Boa tentativa de confundir o candidato (que inclusive influiu no grau 
de dificuldade da questão), já que o vocábulo “most” é marca típica do superlativo, mas neste 
contexto, traz a ideia de “a maior parte das...”. 
Alternativa D: INCORRETA. A passagem “that are older and they are in...” traz a marca de 
comparativo, não superlativo. 
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Alternativa E: INCORRETA. Não há marca alguma de superlativo em “Cientistas tiraram 
fotografias digitais de pegadas e criaram uma imagem em 3D delas”. 
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05. ESPANHOL 
 

 13. (OFICIAL – EXÉRCITO – ESFCEX – 2011) Considere a figura abaixo para a 

resolução da questão a seguir: 

 
Podemos entender en portugués que tras la lectura del cómic arriba, se considera que la niña: 
 

Ⓐ está doente. 

Ⓑ é intolerante. 

Ⓒ está chateada. 

Ⓓ não é muito inteligente. 

Ⓔ tem dificuldades em aceitar reclamações. 
 
Grau de dificuldade: Intermediário 
 
Alternativa A: INCORRETA. De acordo com a fala do adulto que conversa com a menina, ela está 
“aburrida”, o que significa em português “estar entediado” e não doente. 
Alternativa B: INCORRETA. De acordo com o texto, a garota está “aburrida”, isto é, entediada. 
Alternativa C: CORRETA. De acordo com a leitura do texto, a menina está “aburrida”, ou seja, 
entediada. Estar chateado em português também pode significar estar entediado, além do 
sentido mais usual – o de “estar irritado”. 
Alternativa D: INCORRETA. Segundo o texto, a garota está “aburrida”, isto é, sentindo tédio. 
Alternativa E: INCORRETA. Conforme o texto, a menina está entediada e não demonstra 
dificuldade em aceitar reclamações. 
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 14. (OFICIAL – EXÉRCITO – ESFCEX – 2015) Observe La imagen abajo y lea el texto 

(VIÑETA). 

 
A partir de la lectura de la imagen y del texto contenido en ella, se concluye que: 
 

Ⓐ se nota que hay fuerte intención por alcanzar los objetivos formulados en el proyecto. 

Ⓑ el hambre y pobreza son temas que no promueven muchos trabajos sociales. 

Ⓒ la desigualdad social es motivo consternación entre todos que allí trabajan. 

Ⓓ “de nuevo” revela la poca importância que han dado hasta entonces al proyecto. 

Ⓔ ahora el proyecto alcanzará su objetivo y el hambre y pobreza serán exterminados en 
definitivo. 
 
Grau de dificuldade: Fácil 
 
Alternativa A: INCORRETA. O segundo balão com “¡Y esta vez no quiero risitas!” revela o 
descaso com o tema em questão. 
Alternativa B: INCORRETA. Não se pode afirmar isso somente com a leitura desse texto. Seria 
ampliar demais as deduções. 
Alternativa C: INCORRETA. “Costernación” significa abatimento de ânimo, tristeza e, se os que 
estavam se reunindo estavam rindo a ponto de ser necessário repetir a leitura, significa que não 
havia sentimento de consternação entre eles. 
Alternativa D: CORRETA. De acordo com a charge, foi necessário ler de novo o texto devido aos 
risos, o que revela a pouca importância que os envolvidos davam ao projeto. 
Alternativa E: INCORRETA. Não há no texto qualquer afirmação nesse sentido. 
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06. ADMINISTRAÇÃO GERAL 
 

 15. (OFICIAL – AERONÁUTICA – EAOT – 2010) A Teoria da Administração Científica 

possuía como principal enfoque a: 
 

Ⓐ organização formal burocrática. 

Ⓑ racionalidade organizacional. 

Ⓒ análise intraorganizacional e análise interorganizacional. 

Ⓓ ênfase nas tarefas: racionalização do trabalho no nível operacional. 
 
Grau de dificuldade: Intermediário 
 
DICA DA AUTORA: Conhecer as nuances do pensamento que compõe a Escola Clássica de 
Administração, que abrange autores como Taylor e Fayol. O Movimento de Administração 
Científica, cujo precursor foi Taylor, coloca ênfase nas tarefas. Já Fayol e outros autores que 
também integram a Escola Clássica dedicaram maior atenção à estrutura organizacional. 
 
Alternativa A: INCORRETA. A organização formal burocrática constitui pano de fundo que 
motivou o surgimento da Escola Clássica de Administração. Todavia, a Teoria da Administração 
Científica possui enfoque específico. 
Alternativa B: INCORRETA. A racionalização do trabalho foi um enfoque essencial para a 
Administração Científica, notadamente pela preocupação com a eficiência. A racionalidade 
organizacional não foi explorada no âmbito dessa Teoria. 
Alternativa C: INCORRETA. A Teoria da Administração Científica possui foco interno, ou seja, 
intraorganizacional e não interorganizacional. 
Alternativa D: CORRETA. Estruturar o trabalho da melhor maneira possível e otimizar a 
produção, ou seja, a racionalização do trabalho no nível operacional é o principal enfoque da 
Teoria da Administração Científica. 
 

 16. (OFICIAL – AERONÁUTICA – EAOT – 2010) De acordo com a visão sistêmica, é 

incorreto afirmar que as organizações são: 
 

Ⓐ dinâmicas, em contínua mudança. 

Ⓑ estáveis, estáticas, passivas, inertes. 

Ⓒ auto-organizadas. 

Ⓓ sistemas abertos. 
 
Grau de dificuldade: Fácil 
 
Alternativa A: CORRETA. A visão sistêmica apresenta a ideia de interação das organizações com 
o ambiente, de onde vem a necessidade de constantes mudanças adaptativas. 
Alternativa B: INCORRETA. Essa é a única sentença que contraria as noções da visão sistêmica 
ao afirmar que as organizações são estáveis e inertes. 
Alternativa C: CORRETA. Segundo a visão sistêmica os relacionamentos entre os elementos do 
sistema definem a busca de finalidades específicas. 
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Alternativa D: CORRETA. As organizações são, segundo tal perspectiva, sistemas abertos em 
contínuas trocas com o ambiente. 
 

 17. (OFICIAL – MARINHA – DENSM – 2015) Assinale a opção que não apresenta 

uma característica da Teoria Neoclássica, segundo Chiavenato (2014). 
 

Ⓐ Pragmatismo. 

Ⓑ Reafirmação relativa dos postulados clássicos. 

Ⓒ Ênfase nos objetivos e resultados. 

Ⓓ Renúncia aos princípios gerais de administração. 

Ⓔ Ecletismo nos conceitos. 
 
Grau de dificuldade: Intermediário 
 
DICA DA AUTORA: A Teoria Neoclássica recebe esse nome justamente por resgatar e 
reafirmar (de modo relativo) os princípios gerais de administração postulados na Teoria Clássica. 
 
Alternativa A: CORRETA. A Teoria Neoclássica enfatiza a prática da Administração. 
Alternativa B: CORRETA. A Teoria Neoclássica reafirma os postulados clássicos, 
redimensionando-os e imprimindo um caráter mais amplo e flexível. 
Alternativa C: CORRETA. A ênfase nos objetivos e resultados é uma das características da Teoria 
Neoclássica, pois assume-se que toda organização existe para perseguir objetivos e produzir 
resultados. 
Alternativa D: INCORRETA. Não há renúncia, mas sim reafirmação dos postulados clássicos e 
dos princípios gerais da administração. 
Alternativa E: CORRETA. Os autores neoclássicos reafirmam a Teoria Clássica, mas também 
incorporam conhecimentos de outras escolas. 
 

 18. (OFICIAL – AERONÁUTICA – EAOT – 2012) Atualmente, as empresas têm 

procurado pela diversificação, para que possam dominar a maior parte do mercado possível, em 
todos os segmentos de mercado. Porém, é uma estratégia arriscada, pois requer investimentos. 
De acordo com a matriz de Ansoff, que estabelece a relação produto/mercado de uma 
organização, assinale a alternativa que representa a estratégia de diversificação. 
 

Ⓐ Oferta de produtos novos para mercados novos. 

Ⓑ Oferta de produtos novos para mercados tradicionais (atuais). 

Ⓒ Oferta de produtos tradicionais (atuais) para mercados novos. 

Ⓓ Oferta de produtos tradicionais (atuais) para mercados tradicionais (atuais). 
 
Grau de dificuldade: Intermediário 
 
Alternativa A: CORRETA. A matriz produto/mercado desenvolvida por Ansoff classifica as 
estratégias empresariais em quatro categorias: penetração de mercado, desenvolvimento de 
produto, desenvolvimento de mercado e diversificação. A estratégia de diversificação 
compreende a oferta de produtos novos para mercados novos. 
Alternativa B: INCORRETA. Oferta de produtos novos para mercados tradicionais (atuais) refere-
se à estratégia de desenvolvimento de produto. 
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Alternativa C: INCORRETA. Oferta de produtos tradicionais (atuais) para mercados novos refere-
se à estratégia de desenvolvimento de mercado. 
Alternativa D: INCORRETA. Oferta de produtos tradicionais (atuais) para mercados tradicionais 
(atuais) refere-se à estratégia de penetração de mercado. 
 

 19. (OFICIAL – MARINHA – DENSM – 2011) Como se denomina o termo 

organizacional que representa o conjunto de hábitos e crenças, estabelecido por normas, 
valores, atitudes e expectativas, compartilhadas por todos os membros da organização? 
 

Ⓐ Socialização. 

Ⓑ Benchmarking. 

Ⓒ Estratégia. 

Ⓓ Planejamento. 

Ⓔ Cultura. 
 
Grau de dificuldade: Fácil 
 
Alternativa A: INCORRETA. Socialização consiste no processo de integração dos indivíduos em 
grupos sociais. 
Alternativa B: INCORRETA. Benchmarking é o processo de mapeamento das melhores práticas 
em um determinado mercado, é a comparação do desempenho entre uma empresa e suas 
concorrentes. 
Alternativa C: INCORRETA. Estratégia pode ser definida como a definição de caminhos para se 
alcançar determinados objetivos. 
Alternativa D: INCORRETA. Planejamento é o processo formal ou informal através do qual são 
elaborados os planos. 
Alternativa E: CORRETA. A cultura é corretamente definida no enunciado da questão, 
significando hábitos, crenças, normas, ritos e valores compartilhados por um grupo social. 
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07. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

20. (OFICIAL – MARINHA – DENSM – 2010) A administração pública direta e indireta 

de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá 
aos seguintes princípios, exceto ao princípio da: 
 

Ⓐ legalidade. 

Ⓑ impessoalidade. 

Ⓒ autenticidade governamental. 

Ⓓ publicidade e eficiência. 

Ⓔ moralidade. 
 
Grau de dificuldade: Fácil 
 
DICA DA AUTORA: A questão pretende saber qual, entre os citados, não é um princípio da 
administração pública. Os princípios funcionam como balizadores da ordem jurídica. Os 
aplicados à administração pública estão previstos no artigo 37 da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 e são: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. Todos os gestores públicos do país estão obrigados a cumpri-los. 
 
Alternativa A: INCORRETA. Princípio da administração pública, conforme artigo 37 da 
Constituição da República Federativa Brasileira. 
Alternativa B: INCORRETA. Princípio da administração pública, conforme artigo 37 da 
Constituição da República Federativa Brasileira. 
Alternativa C: CORRETA. Não consta como princípio na Constituição da República Federativa 
Brasileira. 
Alternativa D: INCORRETA. Princípio da administração pública, conforme artigo 37 da 
Constituição da República Federativa Brasileira. 
Alternativa E: INCORRETA. Princípio da administração pública, conforme artigo 37 da 
Constituição da República Federativa Brasileira. 
 

21. (OFICIAL – MARINHA – DENSM – 2012) Em relação às diferenças entre empresas 

públicas e sociedades de economia mista, assinale a opção correta. 
 

Ⓐ o capital das empresas públicas não é constituído por recursos integralmente provenientes 
de pessoas de direito público ou de entidades de suas administrações indiretas. 

Ⓑ nas sociedades de economia mista há conjugação de recursos particulares com recursos 
provenientes de pessoas de direito público ou de entidades de suas administrações indiretas, 
com prevalecência acionária votante da esfera governamental. 

Ⓒ as sociedades de economia mista podem adotar qualquer forma societária dentre as em 
direito admitidas (inclusive a forma de sociedade “unipessoal”, prevista apenas para elas). 

Ⓓ as empresas públicas terão obrigatoriamente a forma de sociedade anônima (art. 5o do 
Decreto-Lei nº 200). 

Ⓔ os feitos em que sociedades de economia mista sejam parte, na condição de autoras, rês, 
assistentes ou oponentes (salvo algumas exceções), são processados e julgados perante a Justiça 
Federal (art. 109, I, da Constituição). 
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Grau de dificuldade: Intermediário 
 
Alternativa A: INCORRETA. O capital da empresa pública é exclusivamente da União. 
Alternativa B: CORRETA. Segundo o Decreto Lei nº 200/97, artigo 5, item III, a sociedade de 
economia mista é a “a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por 
lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações 
com direito a voto pertençam em sua maioria à União ou a entidade da Administração Indireta”. 
Alternativa C: INCORRETA. As sociedades de economia mista terão obrigatoriamente a forma 
de sociedade anônima. 
Alternativa D: INCORRETA. As empresas públicas podem revestir-se de qualquer das formas 
admitidas em direito. 
Alternativa E: INCORRETA. A assertiva trata de uma entre várias competências dos juízes 
federais e não de empresas públicas ou sociedades de economia mista. 
 

22. (OFICIAL – EXÉRCITO – ESFCEX – 2012) Integram a administração pública 

federal, as entidades caracterizadas como: 
 

Ⓐ autarquias, empresas públicas e concessionárias de serviço público. 

Ⓑ autarquias, fundações públicas e universidades públicas. 

Ⓒ sociedades de economia mista, empresas estatais, fundações públicas, cartórios judiciais e 
extrajudiciais. 

Ⓓ autarquias, cartórios judiciais e extrajudiciais. 

Ⓔ autarquias, sociedades de economia mista, fundações públicas e empresas públicas. 
 
Grau de dificuldade: Intermediário 
 
DICA DA AUTORA: A questão não faz distinção entre a administração direta ou indireta. O 
Decreto-Lei n° 200/67 prevê que a administração indireta compreende as: a) autarquias; b) 
empresas públicas; c) sociedades de economia mista; e d) fundações públicas. 
 
Alternativa A: INCORRETA. Concessionárias de serviço público são entidades de direito privado. 
Alternativa B: INCORRETA. As universidades públicas são compreendidas como unidades 
administrativas das autarquias ou fundações públicas. 
Alternativa C: INCORRETA. Os cartórios judiciais e extrajudiciais não estão contidos na 
classificação da administração pública indireta. 
Alternativa D: INCORRETA. Os cartórios judiciais e extrajudiciais não estão contidos na 
classificação da administração pública indireta. 
Alternativa E: CORRETA. A assertiva contempla o artigo 4 do Decreto-Lei nº 200/97, ao citar 
como integrantes da administração pública federal as autarquias, sociedades de economia 
mista, fundações públicas e empresas públicas. 
 

23. (OFICIAL – AERONÁUTICA – EAOAP – 2015) A Lei n° 8.112/1990, regime 

jurídico único dos servidores civis, elenca os fatores a serem considerados para a avaliação da 
aptidão e capacidade dos servidores durante o período do estágio probatório. Dentre os fatores 
elencados no art. 20, da referida lei, marque a alternativa correta. 
 

Ⓐ comprometimento, disciplina, responsabilidade, ética e profissionalismo. 
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Ⓑ assiduidade, proatividade, comprometimento, liderança e visão sistêmica. 

Ⓒ ética, responsabilidade, capacidade de iniciativa, liderança e produtividade. 

Ⓓ assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. 
 
Grau de dificuldade: Intermediário 
 
DICA DA AUTORA: A Lei nº 8.112/90 institui o regime jurídico que é o documento balizador 
da atuação dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas 
federais. O servidor público é avaliado para que o seu período de estágio probatório seja 
cumprido. Quando tal avaliação ocorre, segundo a citada Lei, artigo 20, os itens a serem 
observados são: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e 
responsabilidade. 
 
Alternativa A: INCORRETA. Comprometimento, ética e profissionalismo não são fatores da 
avaliação previstos pelo artigo 20 da Lei nº 8.112/90. 
Alternativa B: INCORRETA. Proatividade, comprometimento, liderança e visão sistêmica não são 
fatores da avaliação previstos pelo artigo 20 da Lei nº 8.112/90. 
Alternativa C: INCORRETA. Ética e liderança não são fatores da avaliação previstos pelo artigo 
20 da Lei nº 8.112/90. 
Alternativa D: CORRETA. Todos os fatores citados coadunam com aqueles contidos no artigo 20 
da Lei nº 8.112/90. 
 

24. (OFICIAL – MARINHA – DENSM – 2012) Em relação aos bens públicos, assinale 

a opção correta. 
 

Ⓐ bens públicos são todos os bens que pertencem às pessoas jurídicas de direito público, isto 
é, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Não são considerados bens públicos os que 
pertencem às autarquias e fundações de direito público. 

Ⓑ quanto à destinação, os bens dominicais, também chamados dominiais, como resulta do art. 
99 do novo Código Civil, são os afetados a um serviço ou estabelecimento público, como as 
repartições públicas, isto é, locais onde se realiza a atividade pública ou onde está à disposição 
dos administrados um serviço público, como teatros e museus abertos à visitação pública. 

Ⓒ os bens públicos, no direito brasileiro, marcam-se pelas seguintes características de regime: 
inalienabilidade ou alienabilidade; imprescritibilidade; e impenhorabilidade. Esta última 
significa que os bens públicos – independente de que categoria forem – não são suscetíveis de 
usucapião. 

Ⓓ afetação é a preposição de um bem a um dado destino categorial de uso comum ou especial, 
assim como desafetação é sua retirada do referido destino. Os bens dominicais são bens não 
afetados a qualquer destino público. 

Ⓔ são bens públicos tanto as águas correntes e dormentes navegáveis ou flutuáveis como as 
correntes de que se façam estas águas e os lagos e lagoas situados e cercados por um só prédio 
particular que não forem alimentados por correntes públicas. 
 
Grau de dificuldade: Fácil 
 
DICA DA AUTORA: A definição e classificação dos bens públicos é matéria constante do 
Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002), artigos 98 e 99. A afetação é conceito aplicado aos 
bens públicos e que define a sua destinação como de uso 
coletivo ou de uso especial. 
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Alternativa A: INCORRETA. As autarquias e fundações fazem parte da administração pública e, 
por isso, seus bens são públicos. 
Alternativa B: INCORRETA. Conforme o item III, artigo 99 da Lei nº 10.406/2002: “Os bens 
dominicais constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de 
direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades”. 
Alternativa C: INCORRETA. A característica da impenhorabilidade não está relacionada com o 
usucapião. 
Alternativa D: CORRETA. Há duas afirmações na assertiva e ambas são verdadeiras porque a 
afetação, de fato, dá destinação pública a um determinado bem e os bens dominicais não têm 
afetação pública, ou seja, não são utilizados para fins públicos. 
Alternativa E: INCORRETA. São bens públicos rios e mares, sem indicação legal de que lagos e 
lagoas cercados por um só bem privado também sejam bens públicos por esse fato, bem como 
a existência de correntes públicas que influenciam a formação das suas águas. 
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08. ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E 
MÉTODOS 

 
25. (OFICIAL – AERONÁUTICA – EAOT – 2010) Assinale (V) para verdadeiro e (F) 

para falso, no que diz respeito às vantagens da departamentalização por funções. 
 
I. Permite agrupar vários especialistas sob uma única chefia comum, quando a sua atividade é 
especializada. 
II. Permite economia de escala pela utilização integrada de pessoas, máquinas e produção em 
massa. 
III. Reduz a cooperação interdepartamental, pois exige forte concentração interdepartamental 
e cria barreiras entre os departamentos devido à ênfase nas especialidades. 
IV. É indicada para circunstâncias estáveis de poucas mudanças e que requeiram desempenho 
continuado de tarefas rotineiras. 
V. Faz com que as pessoas focalizem seus esforços sobre suas próprias especialidades em 
detrimento do objetivo global da empresa. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de letras, de cima para baixo. 
 

Ⓐ V - V - F - V - F. 

Ⓑ F - F - V - V - F. 

Ⓒ V - F - F - V - V. 

Ⓓ F - F - V - F – V. 
 
Grau de dificuldade: Difícil 
 
DICA DO AUTOR: A departamentalização por funções, ou departamentalização funcional, 
consiste no agrupamento das atividades e tarefas de acordo com as principais funções 
desenvolvidas dentro de uma organização. Suas principais vantagens são a produção em massa, 
permitindo maior economia de recursos; utilização em circunstâncias estáveis e de pouca 
mudança, que requeiram desempenho continuado e tarefas rotineiras; eficaz em empresas com 
poucas linhas de produtos e serviços. As principais desvantagens são: tende a reduzir a 
cooperação interdepartamental; inadequada em ambiente de alta mutação tecnológica e 
circunstâncias externas; e dificulta a adaptação e a flexibilidade a mudanças externas. Atenção 
nessa questão, pois algumas assertivas, embora estejam verdadeiras, não representam 
necessariamente vantagens e, sim desvantagens. A banca tentou confundir dessa maneira. 
Vamos analisar assertiva por assertiva: 
 
Assertiva I: CORRETA. A departamentalização funcional possibilita que especialistas sejam 
agrupados desde que realizem funções similares para aquela organização gerando ganhos em 
eficiência. 
Assertiva II: CORRETA. Através da agregação das atividades análogas e interdependentes, a 
departamentalização funcional permite uma integração de pessoas, máquinas e produção 
elevando o ganho de produção por escala. 
Assertiva III: INCORRETA. Pois representa uma desvantagem em relação à departamentalização 
funcional e não é uma vantagem conforme solicitado no enunciado. 
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Assertiva IV: CORRETA. A departamentalização representa uma vantagem ao ser utilizado em 
ambientes estáveis e de poucas mudanças facilitando, assim, a identificação e agrupamento de 
atividades e tarefas análogas. 
Assertiva V: INCORRETA. Esta é uma desvantagem decorrida da departamentalização por 
funções e não uma vantagem. 
 

Resposta: Ⓐ 
 

26. (OFICIAL – MARINHA – DENSM – 2012) A Norma ISO que especifica os requisitos 

de um sistema de gestão de qualidade, podendo tais requisitos serem utilizados na certificação 
da organização e em situações contratuais, é a NBR ISO: 
 

Ⓐ 9000. 

Ⓐ 9001. 

Ⓒ 9004. 

Ⓓ 14000. 

Ⓔ 14001. 
 
Grau de dificuldade: Intermediário 
 
DICA DO AUTOR: A ISO – International Starndarization Organization – é uma organização 
internacional, privada e sem fins lucrativos, criada em 1947, com o objetivo de aprovar normas 
internacionais em diversos campos técnicos. No Brasil, a ISO é representada pela ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas). As normas da série ISO 9000 são cinco e vão de 
9000 a 9004. Em termos gerais, elas são responsáveis por padronizar a área de gestão de 
qualidade de uma organização estabelecendo padrões para a realização das etapas no processo 
de fabricação de um produto ou de execução de um serviço. A série ISO 14000 é um conjunto 
de normas voltadas para a Gestão Ambiental de empresas de qualquer nível, tamanho ou área. 
 
Alternativa A: INCORRETA. A ISO 9000 é uma norma tipo guia que fornece a base para uso, 
seleção e aplicação das outras normas da série. Basicamente, ela esclarece algumas diferenças 
e relações sobre o conceito de qualidade. 
Alternativa B: CORRETA. A ISO 9001 é do tipo modelo de conformidade. Ela dita as normas para 
garantia de qualidade em processos em desenvolvimento, produção, instalação e assistência 
técnica. É a ISO mais conhecida e abrangente sendo responsável por apresentar os principais 
requisitos relativos a certificações. Segundo Chiavenato, sua aplicação ocorre quando o cliente 
especifica bens e serviços em termos de desempenho e não em termos técnicos especificados. 
Alternativa C: INCORRETA. Assim como a ISO 9000, a ISO 9004 é uma norma que fornece um 
rumo à empresa para a implantação do sistema de qualidade levando em conta os diversos 
fatores que afetam a realidade da empresa: técnico, econômico, administrativo e humano. 
Alternativa D: INCORRETA. A norma ISO 14000 aborda o contexto histórico em que foi 
desenvolvida e apresenta as diretrizes de implementação da gestão ambiental. Ela tem o 
objetivo de padronizar os processos das empresas que utilizam recursos da natureza e que 
possam, eventualmente, ocasionar um dano ambiental através de suas práticas. 
Alternativa E: INCORRETA. A norma ISO 14001 é um capítulo da série das normas 14000 cuja 
versa sobre a implementação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA). 
 



 

 23 

27. (OFICIAL – EXÉRCITO – ESFCEX – 2015) Referente aos tipos de processos em 

manufatura e serviços. O que se caracteriza por níveis de contato com o cliente, customização, 
altos volumes de clientes e liberdade de decisão do pessoal denomina-se: 
 

Ⓐ processo por projeto. 

Ⓑ processo por jobbing. 

Ⓒ serviços de massa. 

Ⓓ loja de serviços. 

Ⓔ serviços profissionais. 
 
Grau de dificuldade: Difícil 
 
DICA DO AUTOR: De acordo com Slack e Stuart (2002) há cinco tipos de processos por 
manufaturas e três tipos de processos por serviços. São eles, de acordo com o tipo:  
Por manufatura (por ordem de volume crescente e variedade decrescente): 
• Processos de projetos; 
• Processos de jobbing; 
• Processos em lotes ou bateladas; 
• Processos de produção em massa; 
• Processos contínuos. 
Por serviços (por ordem de volume crescente e variedade decrescente): 
• Serviços profissionais; 
• Lojas de serviços; 
• Serviços em massa. 
 
Alternativa A: INCORRETA. Os processos de projetos lidam com produtos extremamente 
customizados e, por isso, apresentam os menores volumes dentre os tipos considerados. 
Apresentam um intervalo de conclusão longo e são confeccionados de acordo com os anseios 
dos clientes. Portanto, apresentam a maior variedade de produtos dentre todos os processos. 
São exemplos desse tipo de projeto a construção de navios, produção de filmes e perfuração de 
um poço de petróleo. 
Alternativa B: INCORRETA. Os processos por jobbing, assim como os processos por projetos, 
apresentam variedade alta e volume baixo. A diferença entre os dois é que enquanto nos 
primeiros os recursos transformadores são dedicados exclusivamente para um determinado 
produto, no segundo os recursos são compartilhados em todas as unidades. Exemplos de 
processos de jobbing englobam os técnicos especializados, como mestres ferramenteiros, 
restauradores de móveis e alfaiates por encomenda. 
Alternativa C: INCORRETA. Os serviços de massa, segundo Slack e Stuart (2007), compreendem 
muitas transações de clientes que envolvem tempo de contato limitado e pouca customização. 
São o tipo de serviços que apresentam os maiores volumes de clientes e a menor variedade de 
serviços. Geralmente possuem os serviços “orientados para o produto”. São exemplos os 
supermercados, aeroportos e o atendimento em um serviço público. 
Alternativa D: CORRETA. As lojas de serviços possuem uma posição intermediária apresentando 
níveis razoáveis de customização, volume e contato com o cliente. Seu serviço é uma 
combinação do trabalho do escritório de linha de frente com o pessoal de suporte da 
retaguarda. São exemplos os bancos, maioria dos restaurantes e lojas em ruas comercias. 
Alternativa E: INCORRETA. Os serviços profissionais são aqueles com a maior variedade e menor 
volume de clientes dentre os três. São caracterizados por um alto contato com o cliente, o 
serviço apresenta elevados níveis de customização e adaptação às necessidades individuais dos 
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clientes. São exemplos deste tipo de serviço os profissionais de consultoria, os cirurgiões e os 
advogados. 
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09. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS 
HUMANOS 

 
28. (OFICIAL – AERONÁUTICA – EAOT – 2010) Os objetivos da Gestão de Pessoas 

são variados. 
A ARH deve contribuir para a eficácia organizacional através das seguintes ações, exceto: 
 

Ⓐ ajudar a organização a alcançar seus objetivos e realizar a sua missão. 

Ⓑ proporcionar competitividade à organização. 

Ⓒ evitar a mudança. 

Ⓓ aumentar a autorrealização e a satisfação dos empregados no trabalho. 
 
Grau de dificuldade: Fácil 
 
DICA DA AUTORA: Administração de Recursos Humanos é um ramo especializado da 
Ciência da Administração que envolve todas as ações que têm como objetivo a integração do 
trabalhador no contexto da organização e o aumento de sua produtividade. 
São objetivos são:  
• Ajudar a organização a alcançar seus objetivos e realizar sua missão; 
• Proporcionar competitividade à organização; 
• Proporcionar à organização empregados bem treinados e bem motivados; 
• Aumentar a autoatualização e a satisfação dos empregados no trabalho; 
• Desenvolver e manter qualidade de vida no trabalho; 
• Administrar as mudanças cujas soluções impõem novas estratégias, programas procedimentos 
e soluções; 
• Manter políticas éticas e comportamento socialmente responsável. 
 
Alternativa A: CORRETA. A ARH deve sim contribuir para que a organização alcance seus 
objetivos e realize sua missão, contribuindo assim para a ampliação da eficácia organizacional. 
Alternativa B: CORRETA. Proporcionar competitividade é um objetivo da ARH, pois profissionais 
bem desenvolvidos e bem aplicados no contexto do trabalho são mais produtivos e, portanto, 
mais eficazes, contribuindo para a eficácia organizacional. 
Alternativa C: INCORRETA. É objetivo da ARH administrar as mudanças cujas soluções impõem 
novas estratégias, programas procedimentos e soluções. Portanto, ARH contribui para mudança 
e desenvolvimento organizacional. Não é possível contribuir para a eficácia organizacional, 
quando se evita a mudança. 
Alternativa D: CORRETA. Para contribuir para a eficácia organizacional ARH deve proporcionar 
à organização empregados bem treinados e bem motivados, o que levará ao aumento da 
autoatualização e da satisfação dos empregados no trabalho. 
 

29. (OFICIAL – AERONÁUTICA – EAOAP – 2011) A análise de cargos refere-se a uma 

verificação comparativa dos requisitos exigidos pelas atribuições do cargo e que são impostos 
ao ocupante do cargo. Tais requisitos são definidos em áreas e definem as condições mínimas 
que o ocupante deve possuir para desempenhar as atribuições do cargo. Assinale a alternativa 
que não corresponde a uma área de requisito utilizada na análise de cargos. 
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Ⓐ Requisitos físicos. 

Ⓑ Requisitos mentais. 

Ⓒ Condições de trabalho. 

Ⓓ Requisitos de remuneração. 
 
Grau de dificuldade: Intermediário 
 
DICA DA AUTORA: A análise de cargos refere-se a uma verificação comparativa dos 
requisitos exigidos pelas atribuições do cargo e que são impostos ao ocupante do cargo. Nesse 
processo busca-se decompor um cargo em partes menores e mapeá-las de modo coerente. As 
partes que compõem o cargo são agrupadas em dois conjuntos: 
• A especificação do cargo: Refere-se às características que uma pessoa deve ter para ocupar 
tal cargo. 
• A descrição do cargo: Diz respeito às funções e tarefas desempenhadas pelo ocupante do 
cargo. 
 
Alternativa A: CORRETA. Requisitos físicos corresponde a uma área de requisito utilizada na 
análise de cargos. 
Alternativa B: CORRETA. Requisitos mentais corresponde a uma área de requisito utilizada na 
análise de cargos. 
Alternativa C: CORRETA. Condições de trabalho corresponde a uma área de requisito utilizada 
na análise de cargos. 
Alternativa D: INCORRETA. Requisitos de remuneração corresponde a uma área de requisito 
utilizada no processo de recompensar pessoas. 
 

30. (OFICIAL – MARINHA – DENSM – 2012) Assinale a opção que apresenta um dos 

métodos modernos de avaliação de desempenho. 
 

Ⓐ Escolha forçada. 

Ⓑ Pesquisa de campo. 

Ⓒ Avaliação participativa por objetivos. 

Ⓓ Método dos incidentes críticos. 

Ⓔ Lista de verificação. 
 
Grau de dificuldade: Difícil 
 
Alternativa A: INCORRETA. Escolha forçada é um método tradicional de avaliação de 
desempenho. Avalia o desempenho dos indivíduos mediante a escolha de frases que descrevem 
seu desempenho individual. O avaliador deverá forçosamente escolher uma ou duas que melhor 
se aplicam ao desempenho do empregado. 
Alternativa B: INCORRETA. A pesquisa de campo é um método completo e demorado, baseia-
se em uma entrevista no setor, levantando causas e motivações para o desempenho funcional. 
É um método tradicional de avaliação de desempenho. 
Alternativa C: CORRETA. Avaliação participativa por objetivos. É um método moderno de 
avaliação de desempenho. 
Alternativa D: INCORRETA. O método dos incidentes críticos enfatiza os aspectos excepcionais 
e negativos para potencializar ou corrigir, trata-se de um método tradicional. É um método 
tradicional de avaliação de desempenho. 
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Alternativa E: INCORRETA. Lista de verificação é o método baseado em um check-list a ser 
considerado em relação a cada avaliado. Nesse método, cada fator de desempenho recebe uma 
avaliação quantitativa. Trata-se de uma simplificação da escala gráfica. É um método tradicional 
de avaliação de desempenho. 
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