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CARGO: TÉCNICO FAZENDÁRIO 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Feliz aniversário 
 

– Hoje é dia da mãe, disse José.  
Na cabeceira da mesa, a toalha manchada de coca-cola, o bolo desabado, ela era a mãe. A aniversariante piscou.  
Eles se mexiam agitados, rindo, a sua família. E ela era a mãe de todos. E se de repente não se ergueu, como um 

morto se levanta devagar e obriga mudez e terror aos vivos, a aniversariante ficou mais dura na cadeira, e mais alta. Ela 
era a mãe de todos. E como a presilha a sufocasse, ela era a mãe de todos e, impotente à cadeira, desprezava-os. E olhava-
-os piscando. Todos aqueles seus filhos e netos e bisnetos que não passavam de carne de seu joelho, pensou de repente 
como se cuspisse. Rodrigo, o neto de sete anos, era o único a ser carne de seu coração. Rodrigo, com aquela carinha dura, 
viril e despenteada. Cadê Rodrigo? Rodrigo com olhar sonolento e intumescido naquela cabecinha ardente, confusa. 
Aquele seria um homem. Mas, piscando, ela olhava os outros, a aniversariante. Oh o desprezo pela vida que falhava. 
Como?! Como tendo sido tão forte pudera dar à luz aqueles seres opacos, com braços moles e rostos ansiosos? Ela, a 
forte, que casara em hora e tempo devidos com um bom homem a quem, obediente e independente, ela respeitara; a 
quem respeitara e que lhe fizera filhos e lhe pagara os partos e lhe honrara os resguardos. O tronco fora bom. Mas dera 
aqueles azedos e infelizes frutos, sem capacidade sequer para uma boa alegria. Como pudera ela dar à luz aqueles seres 
risonhos, fracos, sem austeridade? O rancor roncava no seu peito vazio. Uns comunistas, era o que eram; uns comunistas. 
Olhou-os com sua cólera de velha. Pareciam ratos se acotovelando, a sua família. Incoercível, virou a cabeça e com força 
insuspeita cuspiu no chão.  

– Mamãe! Gritou mortificada a dona da casa. Que é isso, mamãe! Gritou ela passada de vergonha, e não queria 
sequer olhar os outros, sabia que os desgraçados se entreolhavam vitoriosos como se coubesse a ela dar educação à 
velha, e não faltaria muito para dizerem que ela já não dava mais banho na mãe, jamais compreenderiam o sacrifício que 
ela fazia. – Mamãe, que é isso! – disse baixo, angustiada. – A senhora nunca fez isso! – acrescentou alto para que todos 
ouvissem, queria se agregar ao espanto dos outros, quando o galo cantar pela terceira vez renegarás tua mãe. Mas seu 
enorme vexame suavizou-se quando ela percebeu que eles abanavam a cabeça como se estivessem de acordo que a velha 
não passava agora de uma criança. 

– Ultimamente ela deu pra cuspir, terminou então confessando contrita para todos.  
Todos olharam a aniversariante, compungidos, respeitosos, em silêncio.  
Pareciam ratos se acotovelando, a sua família. Os meninos, embora crescidos – provavelmente já além dos cinquenta 

anos, que sei eu! – os meninos ainda conservavam os traços bonitinhos. Mas que mulheres haviam escolhido! E que 
mulheres os netos – ainda mais fracos e mais azedos – haviam escolhido. Todas vaidosas e de pernas finas, com aqueles 
colares falsificados de mulher que na hora não aguenta a mão, aquelas mulherezinhas que casavam mal os filhos, que 
não sabiam pôr uma criada em seu lugar, e todas elas com as orelhas cheias de brincos – nenhum, nenhum de ouro! A 
raiva a sufocava. (...)  

(LISPECTOR, Clarice. Feliz Aniversário. In: Laços de Família. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1976, p. 66-67. Fragmento.) 
 

01 
“Ela era a mãe de todos. E como a presilha a sufocasse, ela era a mãe de todos e, impotente à cadeira, desprezava-os.” 
(3º§). Considerando as ideias textuais, é possível inferir que a razão do desprezo da aniversariante era: 
A) Rancor por estar impotente e sem vitalidade. 
B) Espanto por ter sido renegada pelos filhos e netos. 
C) Descontentamento pelo modo como a sua família lhe tratava. 
D) Raiva pelos filhos a considerarem uma criança mimada e dengosa. 
 

02 
No trecho “Como tendo sido tão forte pudera dar à luz aqueles seres opacos, com braços moles e rostos ansiosos? Ela, 
a forte, que casara em hora e tempo devidos com um bom homem a quem, obediente e independente, ela respeitara; 
[...]” (3º§), as ações verbais destacadas denotam: 
A) Fatos habituais. 
B) Hipóteses e suposições. 
C) Incertezas e imprecisões. 
D) Fatos que aconteceram em um passado distante. 
 
 



CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA DE MACAÍBA/RN 

CARGO: TÉCNICO FAZENDÁRIO 
    TIPO 1 – BRANCA 

- 3 - 
♣ 

03 
Considerando o excerto “Incoercível, virou a cabeça e com forca insuspeita cuspiu no chão.” (3º§), podemos afirmar 
que a aniversariante, ao cuspir no chão, expressou: 
A) Revolta em relação à sua família. 
B) Decepção pela vida fracassada que tivera. 
C) Mágoa pelos filhos terem se casado tão mal. 
D) Necessidade de chamar a atenção dos filhos. 
 

04 
Em “Como pudera ela dar à luz aqueles seres risonhos, fracos, sem austeridade?” (3º§), a expressão “austeridade” 
significa: 
A) Êxito; glória. 
B) Domínio; prestígio. 
C) Rigidez; severidade. 
D) Hostilidade; repugnância. 
 

05 
Em “Incoercível, virou a cabeça e com força insuspeita cuspiu no chão.” (3º§), a palavra assinalada pode ser substituída, 
sem prejuízo semântico, por: 
A) Vingativa. 
B) Aborrecida. 
C) Exasperada. 
D) Irreprimível. 
 

06 
“Rodrigo com olhar sonolento e intumescido naquela cabecinha ardente, confusa. Aquele seria um homem.” (3º§) 
Considerando as informações textuais, depreende-se que a expressão “seria um homem” retrata: 
A) Uma pessoa adulta. 
B) Um ser opaco, mole. 
C) Alguém digno e íntegro. 
D) Um ser humano comum. 
 

07 
No segmento “Como?! Como tendo sido tão forte pudera dar à luz aqueles seres opacos, com braços moles e rostos 
ansiosos?” (3º§), o ponto de interrogação, juntamente com o ponto de exclamação, tem como objetivo: 
A) Expressar súplica. 
B) Enfatizar uma pergunta. 
C) Marcar esclarecimentos. 
D) Indicar uma pequena pausa. 
 

08 
Em “– Mamãe, que é isso! – disse baixo, angustiada. – A senhora nunca fez isso!” (4º§), o termo assinalado exprime 
circunstância de: 
A) Tempo. 
B) Negação. 
C) Afirmação. 
D) Intensidade. 
 

09 
No fragmento “Como tendo sido tão forte pudera dar à luz aqueles seres opacos, com braços moles e rostos ansiosos?” 
(3º§), o sinal indicativo de crase foi empregado adequadamente. Tal fato NÃO ocorre em: 
A) À partir daí o rancor gemia em seu peito. 
B) Iremos à festa e, posteriormente, à igreja. 
C) Às vezes a aniversariante se sentia angustiada. 
D) À medida que o tempo passa, a velha fica mais confusa. 
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10 
Considerando o trecho “Mas seu enorme vexame suavizou-se quando ela percebeu que eles abanavam a cabeça como 
se estivessem de acordo que a velha não passava agora de uma criança.” (4º§), é possível afirmar que as palavras 
destacadas expressam ideia, respectivamente, de: 
A) Oposição e tempo. 
B) Contraste e condição. 
C) Explicação e finalidade. 
D) Acrescentamento e escolha. 
 

MATEMÁTICA 
 

11 
Considere que em uma madeireira trabalham cinco lenhadores, igualmente eficientes. Estes lenhadores são capazes 
de preparar 0,15 m³ de madeira para a produção em 3 horas de trabalho. Se essa madeireira quiser obter uma 
capacidade produtiva para 3 m³ de madeira pronta para a produção em 12 horas, de quantos lenhadores igualmente 
eficientes ela precisará ao todo? 
A) 5 lenhadores. 
B) 10 lenhadores. 
C) 20 lenhadores. 
D) 25 lenhadores. 
 

12 
Representantes de uma empresa de vigilância visitou a casa de algumas famílias em um determinado bairro, oferecendo a 
contratação de serviços de instalação de câmeras, cerca elétrica e alarmes. Ao final da visita, a empresa apurou que: 

 cada uma das famílias visitadas contratou pelo menos um dos serviços; 

 16 famílias contrataram o serviço de alarmes; 

 20 famílias escolheram instalar cerca elétrica; 

 15 famílias instalaram câmeras; 

 todas as famílias que contrataram alarme também contrataram cerca elétrica; 

 5 famílias contrataram todos os três serviços; e, 

 8 contrataram apenas a instalação de câmeras. 
Com base nessas informações, pode-se concluir que foram visitadas quantas famílias? 
A) 25 
B) 28 
C) 30 
D) 38 
 

13 
A proposição “se o sinal está verde, então o motorista pode seguir em frente”, sob a perspectiva das relações e regras 
lógicas, é equivalente à qual das apresentadas a seguir? 
A) Se o motorista pode seguir em frente, então o sinal está verde. 
B) Se o sinal está vermelho, então o motorista não pode seguir em frente. 
C) Se o sinal não está verde, então o motorista não pode seguir em frente. 
D) Se o motorista não pode seguir em frente, então o sinal não está verde. 

 
14 
Durante uma audiência em um certo tribunal, um estudante de direito observou e anotou as seguintes proposições: 

 se o réu está sendo acusado, então o juiz é eficiente. 

 o juiz não é eficiente ou o advogado é convincente. 

 o advogado não é convincente. 
Considerando todas as afirmativas apresentadas como verdadeiras, pode-se concluir que: 
A) O juiz é eficiente ou o advogado é convincente. 
B) O réu está sendo acusado e o juiz não é eficiente. 
C) O advogado não é convincente e o juiz é eficiente. 
D) O réu não está sendo acusado e o juiz não é eficiente. 
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15 
Joana e José são irmãos e trabalham como servidores públicos em carreiras de mesma categoria, sendo que Joana já 
atingiu o salário máximo dessa categoria enquanto José acabou de iniciar na carreira. Considere-se que se o salário de 
José sofrer um aumento de 20%, ele atingirá um valor que corresponde a 80% do salário de Joana e que, juntos, os 
salários dos dois irmãos somam a quantia de R$ 16.800,00. De posse dessas informações, é correto afirmar que o salário 
de Joana é maior do que o salário de José em uma quantia compreendida entre: 
A) R$ 3.000,00 e R$ 3.250,00 
B) R$ 3.250,01 e R$ 3.500,00 
C) R$ 3.500,01 e R$ 3.750,00 
D) R$ 3.750,01 e R$ 4.000,00 
 

16 
Considere a seguinte sequência lógica de figuras: 
 

 
 
Mantendo-se este mesmo padrão lógico, qual será a 2.023ª figura? 
 

 
 

A) 

 

 
 

B) 

 

 
 

C) 

 

 
 

D) 

 

 

17 
Gertrudes acabou de ser nomeada como servidora pública no município de Macaíba. Feliz com essa situação, ela decidiu ir 
ao banco renegociar uma dívida antiga, a qual optou por finalizar o pagamento no período de quatro meses. Considere que: 
 no primeiro mês Gertrudes pagará 1/4 da dívida; 

 no segundo mês ela pagará 1/3 do valor que restará depois do pagamento efetuado no primeiro mês; 
 no terceiro mês ela pagará metade do valor que ainda falta após o segundo mês; e, 
 no quarto mês ela pagará o restante da dívida em uma parcela de R$ 350,00. 
De acordo com essas informações, qual é o valor da dívida de Gertrudes com o banco? 
A) R$ 1.400,00 
B) R$ 1.600,00 
C) R$ 1.800,00 
D) R$ 2.000,00 
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18 
Matheus estava conversando em uma roda de amigos, contando histórias e tentando impressioná-los. No decorrer de 
determinado assunto, vendo que estava ficando com sua vaidade afetada, ele decidiu contar uma mentira, afirmando 
que “todas as moças que já namorou são lindas”. De posse dessa afirmação e considerando que seu valor lógico é falso, 
pode-se concluir que Matheus: 
A) Namorou apenas moças feias. 
B) Nunca namorou moça alguma. 
C) Namorou pelo menos uma moça. 
D) Namorou apenas uma moça linda. 
 

19 
O caixa de um guichê rodoviário recebeu, em um dia de serviço, a quantia total de R$ 4.160,00 com venda de passagens. 
Neste guichê, os clientes podem comprar a passagem com dinheiro, ou no cartão, o que gera um aumento de 10% no 
valor da passagem. Considerando que foram vendidas 50 passagens, sendo 3/5 pagas em dinheiro, qual é o valor da 
passagem sem nenhuma taxa? 
A) R$ 80,00 
B) R$ 85,00 
C) R$ 90,00 
D) R$ 72,00 
 

20 
Rafael, preocupado com sua saúde alimentar, decidiu consultar um nutricionista. Durante a consulta, descobriu que 
ingere menos água do que o volume ideal para seu corpo: 3.500 ml. No decorrer da consulta, Rafael informou ao 
nutricionista que, diariamente, bebe um volume x de água e o nutricionista o orientou que aumentasse essa quantidade 
em 1/3, para que consiga consumir 80% do volume de água diário ideal para sua saúde e, depois, retornar para uma 
nova consulta. De posse dessas informações, qual é o volume x de água que Rafael atualmente consome diariamente? 
A) 1.800 ml 
B) 2.100 ml 
C) 2.400 ml 
D) 2.800 ml 

 
INFORMÁTICA 

 
21 
A ULA (Unidade Lógica e Aritmética) é um dos componentes da UCP (Unidade Central de Processamento) que realiza 
operações aritméticas ou lógicas e apresenta também códigos de condição, que indicam situações que podem ocorrer 
durante a operação. Um desses códigos é o overflow, que apresenta como significado: 
A) Resultado da operação nulo.                                                                                                
B) Resultado não pode ser apresentado. 
C) Se o resultado é positivo ou negativo. 
D) “Vai um” na soma e “vem um” na subtração. 
 

22 
“Para minimizar todas as janelas de aplicativos (mas não as janelas do sistema), no Sistema Operacional Windows 10, 
Configuração Local, Idioma Português-Brasil, pode-se utilizar a tecla logotipo Windows (tecla Win) + _____.” Assinale 
a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) I 
B) K 
C) L 
D) M                                                                                                
 

23 
Ao utilizar o Sistema Operacional Windows 10, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, em um computador com 
tela sensível ao toque (touch screen), ao tocar ou passar o dedo a partir da borda interna da tela, na qual a barra de 
tarefas está encaixada, uma ação será executada; assinale-a. 
A) Exibir a central de ações. 
B) Expandir ou diminuir uma seleção. 
C) Exibir a barra de tarefas quando ela está oculta. 
D) Exibir a visão de tarefas de todas as janelas abertas. 
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24 
Dispositivos periféricos são componentes que não estão dentro do computador, mas que fazem com que o computador 
se comunique com o mundo exterior. São classificados em periféricos de entrada, saída e entrada/saída. É considerado 
apenas periférico de entrada: 
A) Joystick. 
B) Multifuncional. 
C) Monitor de LCD. 
D) Projetor de slides.  
 

25 
Na placa-mãe tem-se os barramentos, que são o caminho físico pelo qual os dados são transferidos entre os componentes 
do computador; o barramento só pode receber dados de uma única fonte de cada vez. Há três tipos de barramentos. Assinale 
o INCORRETO. 
A) Dados. 
B) Controle. 
C) Memória. 
D) Endereços. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

26 
De acordo com as regras para a redação oficial, os numerais devem ser grafados da seguinte forma: 
A) Dos 15 processos enviados, 8 já retornaram à Seção de Protocolo para redistribuição. 
B) Dos 15 processos enviados, oito já retornaram à Seção de Protocolo para redistribuição. 
C) Dos quinze processos enviados, 8 já retornaram à Seção de Protocolo para redistribuição. 
D) Dos quinze processos enviados, oito já retornaram à Seção de Protocolo para redistribuição. 
 

27 
De acordo com a redação de comunicações oficiais e atos normativos, na primeira referência, a sigla da ABNT deverá 
ser expressa da seguinte forma: 
A) ABNT. Associação Bras. de Normas Técnicas  
B) Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
C) ABNt – Associação Brasileira de Normas Técnicas 
D) Associação Brasileira de Normas Técnicas A.B.N.T. 
 

28 
A correspondência destinada ao Presidente da Câmara Municipal deverá empregar o pronome de tratamento no corpo 
da correspondência da seguinte forma: 
A) Sempre abreviado (V. Rev. ma). 
B) Sempre abreviado (V.Ex.ª ou S. Ex.ª). 
C) Sempre por extenso (Vossa Reverendíssima). 
D) Sempre por extenso (Vossa Excelência ou Sua Excelência). 
 

29 
Considere que um arquivo apresenta a seguinte classificação: 
 

E   DIVISÃO DE ELETRICIDADE 
 

ER  Seção de Medidas e de Resistência 
EI   Seção de Indução e Capacitância 
EE   Seção de Instrumentos Elétricos 
EM   Seção de Medidas Magnéticas 
 

O sistema de arquivamento adotado é definido como: 
A) Decimal. 
B) Orgânico. 
C) Mnemônico. 
D) Alfanumérico. 
 



CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA DE MACAÍBA/RN 

CARGO: TÉCNICO FAZENDÁRIO 
    TIPO 1 – BRANCA 

- 8 - 
♣ 

30 
Na redação oficial o símbolo utilizado para a designação de parágrafo é: 
A) ¥ 
B) £ 
C) § 
D) β 
 

31 
A liderança tem um papel central para a compreensão do comportamento do grupo, pois é o líder que, geralmente, oferece 
a direção para alcançar objetivos. Saber o que define um líder eficaz pode ser valioso para a melhoria do desempenho do 
grupo. Nesse contexto, podemos afirmar que o que liga o líder aos subordinados é: 
A) Tarefa ou missão. 
B) Inovação ou criação. 
C) Processo social ou tecnologia. 
D) Processo industrial ou conjuntura. 
 

32 
De acordo com a Teoria da Liderança Carismática de House, os liderados atribuem capacidades heroicas ou extraordiná-
rias de liderança a seus líderes quando observam neles determinados comportamentos. Em relação às características 
desse tipo de liderança, analise as afirmativas a seguir. 
I. Visão e articulação: eles têm uma visão – expressa como uma meta idealizada – que propõe um futuro melhor que o 

status quo. São capazes de esclarecer a importância da visão em termos compreensíveis para os demais. 
II. Risco pessoal: estão dispostos a correr riscos pessoais, assumem os custos de suas atitudes e se sacrificam para atingir 

sua visão. 
III. Sensibilidade às necessidades dos liderados: são perceptivos com relação às capacidades dos outros e sensíveis as suas 

necessidades e sentimentos. 
IV. Comportamentos não convencionais: apresentam comportamentos vistos como inovadores e que vão contra as 

normas. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) III e IV, apenas. 
 

33 
Um grupo é definido como dois ou mais indivíduos, interdependentes e interativos, que se reúnem visando a atingir deter-
minado objetivo. O tipo de grupo definido pela estrutura da organização, com atribuições específicas que estabelecem tarefas 
necessárias para a realização de um trabalho é: 
A) Formal. 
B) Informal. 
C) De tarefa. 
D) De comando.  
 

34 
“A influência que se exerce como resultado da perícia, da habilidade específica ou do conhecimento”, é definida como 
o poder: 
A) Legítimo. 
B) Coercitivo. 
C) De referência. 
D) De competência. 
 

35 
A comunicação dentro de um grupo ou organização, na qual flui dos níveis mais altos para os mais baixos, é chamada de: 
A) Oral. 
B) Lateral. 
C) Ascendente. 
D) Descendente. 
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36 
Conflito pode ser definido como um processo que tem início quando alguém percebe que outras partes afetam, ou podem 
afetar, negativamente, algo que considera importante. Quanto aos tipos de conflitos, relacione adequadamente as colunas 
a seguir. 
1. Funcionais. 
2. Disfuncionais. 
3. De tarefa. 
4. De relacionamento. 
5. De processo. 
(     ) Conflitos que atrapalham o desempenho do grupo. 
(     ) Divergências sobre como o trabalho deve ser realizado.  
(     ) Incompatibilidades nas relações interpessoais.  
(     ) Conflitos que contribuem para melhorar o desempenho do grupo. 
(     ) Discordâncias com relação ao conteúdo e aos objetivos do trabalho. 
A sequência está correta em 
A) 1, 3, 5, 2, 4. 
B) 2, 5, 4, 1, 3. 
C) 3, 5, 2, 4, 1. 
D) 4, 3, 1, 2, 5. 
 

37 
Dentro do ambiente empresarial, a administração financeira volta-se basicamente para as seguintes funções, EXCETO: 
A) Administração de ativos. 
B) Planejamento financeiro. 
C) Administração de passivos. 
D) Abertura e encerramento contábeis. 
 

38 
Considerando os critérios da redação oficial para a escrita de Artigos, em Leis, Medidas Provisórias, Decretos, Portarias, 
Resoluções, Regimentos etc., o artigo deve ser apresentado:  
I. Pela forma abreviada: Art., seguida de algarismo arábico e do símbolo do número ordinal º até o de número nove, 

inclusive. 
II. A partir do artigo de número 10, usa-se o algarismo arábico correspondente, seguido de ponto. 
III. A indicação do artigo será separada do texto por um espaço em branco, sem traços ou outros sinais. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) II, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 

39 
O administrador assume vários e diferentes papéis em suas atividades. Mintzberg identifica dez papéis do administrador e 
os agrupam em três categorias: interpessoal, informacional e decisório. Diante do exposto, relacione adequadamente as 
colunas a seguir. 
1. Interpessoais. 
2. Informacionais. 
3. Decisórios. 
(     ) Envolvem eventos e situações em que o administrador deve fazer escolhas ou opções usando habilidades humanas 

e conceituais.    
(     ) São os relacionamentos com as pessoas. Mostram como o administrador interage com as pessoas e influencia seus 

subordinados em função de suas habilidades humanas.    
(     ) São as atividades para manter e desenvolver a rede de informações. O administrador passa, em média, 75% do seu 

tempo se comunicando com pessoas fora da organização.   
A sequência está correta em 
A) 3, 1, 2. 
B) 2, 3, 1. 
C) 1, 3, 2. 
D) 1, 2, 3. 
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40 
O gestor de hoje precisa criar um clima eticamente saudável para os seus funcionários, para que eles possam trabalhar 
com produtividade e enfrentar o menor grau possível de ambiguidade em relação ao que é um comportamento certo 
ou errado. No modelo de comportamento organizacional, a variável dependente é apresentada como, EXCETO: 
A) Rotatividade. 
B) Absenteísmo. 
C) Produtividade. 
D) Variáveis no nível do sistema organizacional. 
 
41 
O jogo de ação e reação entre as partes de um conflito resulta em consequências funcionais e disfuncionais. As estratégias 
de resolução de conflitos variam por dois tipos de razões: a natureza da situação (as pessoas racionalizam as estratégias de 
acordo com a situação) e a tendência individual para utilizar determinada estratégia. São consideradas técnicas de resolução 
de conflitos, EXCETO: 
A) Suprimir o conflito ou evadir-se dele. 
B) Cada uma das partes abre mão de algo valioso. 
C) Usar mensagens ambíguas ou ameaçadoras para aumentar os níveis de conflitos. 
D) Minimizar as diferenças entre as partes conflitantes ao enfatizar seus interesses comuns. 
 
42 
“Considerando as barreiras para uma comunicação eficaz, a situação, quando um entrevistador acredita que as mulheres 
sempre colocam a família antes do trabalho, ao selecionar novos funcionários, verá essa tendência em todas as candidatas, 
quer elas pensem dessa forma ou não, ele não consegue enxergar a realidade; simplesmente interpreta o que vê e chama isso 
de realidade. Pode-se afirmar que essa é uma característica da barreira de _______________ que pode dificultar ou distorcer 
a comunicação.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) idioma 
B) emoções 
C) filtragem 
D) percepção seletiva 
 

43 
A negociação permeia todas as interações em grupos e em organizações. Nas organizações contemporâneas, onde os 
membros precisam trabalhar com colegas sobre os quais não têm nenhuma autoridade e com quem não podem sequer 
compartilhar a chefia, as habilidades de negociação tornam-se ainda mais cruciais. Sobre as duas abordagens gerais 
para a negociação: a negociação distributiva e a negociação integrativa, marque C para as afirmativas corretas e E para 
as erradas. 
(     ) O objetivo da negociação distributiva é conseguir o máximo possível do montante em disputa.   
(     ) A troca de informações na negociação integrativa é alta (compartilhar informação permitirá que cada parte encontre 

formas de satisfazer os interesses de cada uma).   
(     ) A atitude principal da negociação distributiva é ambos ganhar.    
(     ) Na negociação integrativa, a duração do relacionamento é de curto prazo.  
(     ) O foco da negociação integrativa são os interesses (“você pode me explicar por que esta questão é tão importante 

para você?”). 
A sequência está correta em 
A) C, E, E, E, C. 
B) C, C, E, E, C. 
C) E, E, C, C, E. 
D) E, C, C, E, E. 
 
44 
Competências são conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para uma pessoa desempenhar atividades. As compe-
tências desenvolvem-se por meio de experiência profissional, educação formal e informal e convivência familiar e social. As 
competências importantes para o desempenho de tarefas gerenciais agrupam-se em quatro categorias principais – intelectu-
ais, interpessoais, técnicas e intrapessoais. São consideradas competências interpessoais as capacidades de, EXCETO: 
A) Comunicação. 
B) Entender a atitude de aceitar a diversidade e singularidade das pessoas. 
C) Entender os princípios da liderança e de efetivamente liderar indivíduos e grupos. 
D) Compreender, analisar e controlar o próprio comportamento, em particular as emoções. 
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45 
Sobre os principais tipos de estoque encontrados em uma empresa industrial, marque V para as afirmativas verdadeiras 
e F para as falsas. 
(     ) As matérias-primas são os materiais básicos e necessários para a produção do produto acabado; seu consumo é 

proporcional ao volume da produção. São todos os materiais que são agregados ao produto final. 
(     ) Produtos acabados consistem em todos os materiais que estão sendo usados no processo de fabricação. É considerado 

qualquer peça ou componente que já foi de alguma forma processado, mas que adquire outras características no fim do 
processo produtivo.   

(     ) Produtos em processo consistem em itens que já foram produzidos, mas ainda não foram vendidos. As empresas 
que produzem por encomenda mantêm estoque muito baixo. Para as empresas que produzem para estoque, ocorre 
exatamente o contrário: os produtos são fabricados antes da venda.   

(     ) Peças de manutenção. O custo de interrupção da produção é constituído das despesas correspondentes à mão de 
obra parada, ao equipamento ocioso, ao prazo de entrega adiado e à própria perda ocasional de encomenda, quando 
não do cliente. 

A sequência está correta em 
A) V, F, F, V. 
B) F, V, V, F. 
C) V, V, F, F. 
D) F, F, V, V. 
 
46 
“Administração significa, em primeiro lugar, ação. É um processo dinâmico de tomar decisões e realizar ações que 
compreendem cinco processos principais interligados. Entre esses, o processo de ______________ procura assegurar a 
realização de objetivos e consiste em comparar atividades realizadas com atividades planejadas, para possibilitar a 
realização dos objetivos.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) controle 
B) liderança 
C) execução 
D) organização 
 
47 
Com exceção de produtos transportados a granel, como diversas matérias-primas, vários produtos são cobertos com 
embalagens. O embalamento do produto tem como objetivos, EXCETO: 
A) Proteger o produto. 
B) Facilitar manuseio e transporte. 
C) Prover valor de reutilização para o consumidor. 
D) Escolher um único equipamento de transporte para todos os produtos da empresa. 
 

48 
A administração do capital de giro (circulante) envolve basicamente as decisões de compra e venda tomadas pela 
empresa, assim como suas mais diversas atividades operacionais e financeiras. Nessa abrangência, coloca-se de forma 
nítida que a administração do capital de giro deve garantir à empresa uma adequada consecução de sua política de 
estocagem, compra de materiais, produção, venda de produtos e mercadorias e prazo de recebimento. A forma mais 
direta de se obter o valor do Capital de Giro Líquido (CGL) é através da expressão: 
A) Ativo Circulante – Passivo Circulante. 
B) Passivo Circulante – Ativo Circulante. 
C) Patrimônio Líquido – Ativo Circulante. 
D) Exigível a Longo Prazo – Ativo Circulante. 
 
49 
Uma das finalidades da gestão do caixa é manter um saldo de caixa adequado às atividades da organização, em função 
da incerteza associada aos fluxos de recebimentos e pagamentos (principalmente recebimentos), pois, caso esses fluxos 
fossem 100% realizáveis nas datas previstas, não haveria a necessidade de manter o saldo de caixa. Entretanto, as 
empresas precisam manter o saldo de caixa, basicamente, para atender às seguintes necessidades, EXCETO: 
A) Pagamentos de eventos previstos e orçados. 
B) Desembolsos para investimentos permanentes. 
C) Amortização de empréstimos e financiamentos. 
D) Pagamentos de transações geradas pelas atividades operacionais como matérias-primas, serviços profissionais e salários. 
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50 
A função “compras” é um segmento essencial que tem por finalidade suprir as necessidades de materiais ou serviços. É 
necessário planejar quantitativamente e satisfazer no momento certo com a quantidade correta, verificando se recebeu 
efetivamente o que foi comprado e, ainda, providenciar o armazenamento. Comprar é, portanto, uma operação da área de 
materiais, muito importante no processo de suprimento. São considerados objetivos básicos da área de compras, EXCETO: 
A) Obter um fluxo aleatório de suprimentos, a fim de atender aos programas de produção. 
B) Comprar materiais e insumos aos menores preços, obedecendo a padrões de quantidade e qualidade definidos. 
C) Coordenar o fluxo de maneira que seja aplicado um mínimo de investimento que afete a operacionalidade da empresa. 
D) Procurar sempre, dentre de uma negociação justa e honesta, as melhores condições para empresa, principalmente em 

condições de pagamento. 
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INSTRUÇÕES 

 
É facultativo o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso candidatos. 

 
1. Somente é permitido usar caneta esferográfica de tinta azul ou preta de corpo transparente.  
2. Terá suas provas anuladas e será automaticamente ELIMINADO do Concurso Público o candidato que, durante a 

realização da prova: retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização; for surpreendido 
dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua 
realização; utilizar-se de régua de cálculo, livros, máquinas de calcular e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou 
impressos que não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/ou pagers e/ou se comunicar com outro 
candidato; não permitir a coleta de sua assinatura ou impressão digital; for surpreendido portando ou fazendo uso de 
aparelho celular e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, mesmo que o aparelho esteja 
desligado; bem como se recursar a observar/cumprir quaisquer dos procedimentos de segurança em saúde que vierem a 
ser estabelecidos em razão da pandemia de Covid-19. 

3. A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas, incluído o tempo de marcação na Folha de Respostas 
(Gabarito). Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização da prova em razão 
do afastamento de candidatos da sala de aplicação da prova. 

4. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, a Consulplan poderá, a seu critério, coletar 
impressões digitais dos candidatos, bem como utilizar detectores de metais. 

5. O caderno de questões consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. Ao receber o material de realização 
das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de questões contém o número de itens 
correspondente ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes na Folha de Respostas 
(Gabarito) que lhe foi fornecida estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto 
ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A, B, C e D) e sendo 
apenas uma única resposta correta. 

7. Verifique se o TIPO/COR deste caderno de questões coincide com o registrado no rodapé de cada página do 
caderno de questões, assim como com o TIPO/COR registrado na Folha de Respostas (Gabarito). Caso contrário, 
notifique imediatamente o Fiscal de Aplicação para que sejam tomadas as devidas providências. 

8. No dia da realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou 
pelas autoridades presentes, informações referentes aos seus conteúdos e/ou critérios de avaliação, sendo dever 
do candidato estar ciente das normas contidas no Edital. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de Gabarito) em qualquer meio. 
10. O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas (Gabarito) e deixar definitivamente o local de realização da 

prova objetiva somente após decorridas, no mínimo, 2 (duas) horas do seu início; porém, não poderá levar o 
caderno de questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas. O candidato só poderá levar o caderno de 
questões após transcorridas, no mínimo, 3h30min (três horas e trinta minutos) do início da aplicação das provas, ou 
seja, nos 30 (trinta) minutos finais da prova. O candidato deverá, obrigatoriamente, devolver ao Fiscal de Aplicação 
a sua Folha de Respostas (Gabarito), devidamente preenchida e assinada. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e 
testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e, ainda pelo Coordenador da Unidade de 
provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso Público. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 
- O gabarito preliminar e o caderno de questões serão divulgados 1 (um) dia após a aplicação da prova objetiva, no 
endereço eletrônico www.consulplan.net. 
- Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à Consulplan, no prazo de 2 (dois) dias úteis da publicação 
das decisões objetos dos recursos, contra as questões da prova objetiva, bem como do gabarito preliminar. 
- É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos dos recursos nos 
endereços eletrônicos www.consulplan.net e www.macaiba.rn.gov.br, sob pena de perda do prazo recursal. Os recursos 
deverão ser protocolados em requerimento próprio, através de link disponível no endereço eletrônico www.consulplan.net. 




