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PORTUGUÊS 

Texto 1 – Notícia 

“Cientistas americanos apresentaram ontem resultados preliminares de uma vacina contra o fumo. O medicamento 

impede que a nicotina – componente do tabaco que causa dependência – chegue ao cérebro. Em ratos vacinados, 

até 64% da nicotina injetada deixou de atingir o sistema nervoso central.” 

(O Globo, 18/12/99) 

01 FGV TCE PI 2021  

O modelo do texto 1 mostra uma estrutura caracterizada por: 

(A) exposição de uma série de fatos em sequência cronológica; 

(B) defesa de uma ideia apoiada em argumentos; 

(C) apresentação de um conjunto de informações; 

(D) indicação de um fato com sua respectiva consequência; 

(E) demonstração de uma tese por meio de evidências. 

02 FGV TCE PI 2021  

Um dado, que está presente no texto 1, sobre a descoberta anunciada é: 

(A) a razão de a nicotina causar mal aos fumantes; 

(B) as várias consequências do uso da nicotina no organismo; 

(C) a indicação do tempo gasto nas pesquisas; 

(D) a certeza de a vacina ser altamente eficiente; 

(E) a demonstração da total eficiência da vacina nos ratos. 

03 FGV TCE PI 2021  

No texto 1, o segmento “componente do tabaco que causa dependência” tem a função de: 

(A) explicar o funcionamento da nicotina no organismo; 

(B) indicar o significado do vocábulo “nicotina”; 

(C) mostrar o perigo do uso da nicotina; 

(D) modificar uma informação dada anteriormente; 

(E) alertar o leitor para o risco do fumo para a saúde. 

04 FGV TCE PI 2021  

“Em ratos vacinados, até 64% da nicotina injetada deixou de atingir o sistema nervoso central.” 

A forma modificada desse segmento do texto 1 que altera o seu sentido original é: 

(A) Até 64% da nicotina injetada deixou de atingir o sistema nervoso central, em ratos vacinados; 

(B) Até 64% da nicotina injetada em ratos vacinados deixou de atingir o sistema nervoso central; 

(C) Até 64% da nicotina injetada deixou de atingir, em ratos vacinados, o sistema nervoso central; 

(D) O sistema nervoso central deixou de ser atingido por até 64% da nicotina injetada em ratos vacinados; 



 

 
 

(E) O sistema nervoso central deixou de ser atingido pela nicotina injetada em até 64% dos ratos vacinados. 

 

Texto 2 – Campanha 

“Antes que comecem os mimimis, um aviso: não tenho absolutamente nada contra aqueles que fumam. A decisão 

de enviar mais de 4 mil substâncias tóxicas para dentro do corpo e correr o risco de morrer precocemente com um 

câncer na boca, laringe, estômago ou pulmão é pessoal. Só não soltem fumaça na cara de não-fumantes, 

combinado?” (Publicidade, Guilherme Dantas, 2013) 

05 FGV TCE PI 2021  

Como outros textos de campanhas contra o tabagismo, o texto 2 também tenta convencer pessoas a não fumar; o 

argumento básico do autor do texto é: 

(A) o constrangimento social sobre os que não fumam; 

(B) a condenação universal dos fumantes; 

(C) a situação de vergonha pública por que passam os fumantes; 

(D) a intimidação dos fumantes por alusão a possíveis doenças; 

(E) o problema do encaminhamento a vícios mais graves. 

06 FGV TCE PI 2021 

“Antes que comecem os mimimis, um aviso: não tenho absolutamente nada contra aqueles que fumam.” 

Nesse segmento inicial do texto 2, o autor do texto: 

(A) defende-se de possíveis críticas futuras; 

(B) critica os que se utilizam das redes sociais; 

(C) ataca os que sempre reclamam de tudo; 

(D) condena os fumantes, apesar de também fumar; 

(E) defende o direito de que as pessoas fumem. 

07 FGV TCE PI 2021  

“Antes que comecem os mimimis, um aviso: não tenho absolutamente nada contra aqueles que fumam.” 

Nesse primeiro segmento do texto 2, o autor usa adequadamente o demonstrativo aqueles, referindo-se a pessoas 

indeterminadas; a frase abaixo em que o emprego dos demonstrativos se mostra adequado é: 

(A) João e Pedro são fumantes; este, de cigarros; esse, de charutos; 

(B) João, Pedro e Fernando são fumantes; este, de cigarros; esse, de cachimbo e aquele, de charutos; 

(C) João e Maria são fumantes; esta, de cigarros; aquele, de charutos; 

(D) Maria e Fernando são fumantes; este, de charutos; aquele, de cigarros; 

(E) João, Pedro e Maria são fumantes; esta, de cigarros; esse, de charutos e aquele, de cachimbo. 

 

Texto 3 – Machado de Assis e o fumo 

1. “Quando fumo, parece que aspiro a eternidade. Enlevo-me todo e mudo de ser. Divina invenção!”. 

2. “Fumar é um mau vício, mas é o meu único vício.” 



 

 
 

3. “Fumar é a sentença fúnebre que nos acompanha em toda parte.” 

4. “O fumo impede as lágrimas, e ao mesmo tempo leva ao cérebro uma espécie de nevoeiro salutar.” 

5. “Depois da invenção do fumo não há solidão possível.”  

(Gentil de Andrade, Pensamentos e reflexões de Machado de Assis, RJ, 1990) 

08 FGV TCE PI 2021  

Observemos a frase 2 (texto 3); nesse caso, o autor da frase: 

(A) mostra o fumo como um vício prejudicial, mas reconhece sua fraqueza em não resistir a ele; 

(B) apresenta um argumento que desculpa o seu vício, que é o de fumar pouca quantidade de cigarros; 

(C) destaca inicialmente uma qualidade do fumo para, em seguida, negá-la; 

(D) estrutura a frase de modo que a segunda oração justifique a oração anterior; 

(E) confessa ter o vício do fumo e declara seu desejo de abandoná-lo para ficar livre de todos os vícios. 

09 FGV TCE PI 2021  

Observemos, agora, a frase 1 (texto 3); o tom da frase está envolto em religiosidade. 

Os três vocábulos da frase que pertencem a esse campo semântico são: 

(A) eternidade / enlevo-me / divina; 

(B) aspiro / enlevo-me / mudo; 

(C) ser / eternidade / divina; 

(D) mudo / eternidade / aspiro; 

(E) divina / aspiro / eternidade. 

10 FGV TCE PI 2021  

As frases 3 e 4 do texto 3 mostram duas expressões adverbiais: 

“em toda parte” e “ao mesmo tempo”. 

Os advérbios que equivalem semanticamente a essas expressões são, respectivamente: 

(A) universalmente / simultaneamente; 

(B) localizadamente / paulatinamente; 

(C) localmente / progressivamente; 

(D) universalmente / cronologicamente; 

(E) situacionalmente / paulatinamente. 

11 FGV TCE PI 2021   

Alguns dos cinco pensamentos de Machado de Assis (texto 3) 

mostram aspectos positivos do fumo; entre esses aspectos, NÃO está presente: 

(A) servir de companhia ao solitário; 

(B) propiciar a ascensão espiritual; 

(C) combater o sofrimento; 



 

 
 

(D) trazer lembranças agradáveis; 

(E) escapar do puramente material. 

Texto 4 – O fumo e a saúde 

“O fato de, nas últimas décadas, os fumantes terem aderido em massa aos assim chamados cigarros de baixos 

teores, não alterou em nada a mortalidade. No caso das doenças pulmonares mais obstrutivas, que evoluem com 

falta de ar progressiva, foi até pior: a incidência mais do que duplicou, desde a década de 1980. 

A explicação se deve às mudanças que a indústria introduziu na produção de cigarros: o uso de variedades de 

fumo geneticamente selecionadas para reduzir o pH da fumaça, o emprego de papel mais poroso e filtros com 

mais perfurações, tornaram menos aversivas, mais profundas e prolongadas as inalações, expondo aos efeitos 

tóxicos grandes extensões do tecido pulmonar. 

Como o cigarro perde espaço no mundo industrializado, e em países como o Brasil, as multinacionais têm agido 

com agressividade nos mercados asiáticos e africanos, valendo-se da falta de instrução das populações mais pobres 

e da legislação frouxa que permite a publicidade predatória. 

Os epidemiologistas estimam que essa estratégia macabra fará o número de mortes causadas pelo cigarro – que 

foi de 100 milhões no século 20 – saltar para um bilhão no século atual.” (Drauzio Varella, 11/08/2020. Adaptado) 

12 FGV TCE PI 2021  

O primeiro período do texto 4 está estruturado em duas orações, sem conjunção entre elas – “O fato de, nas últimas 

décadas, os fumantes terem aderido em massa aos assim chamados cigarros de baixos teores, / não alterou em 

nada a mortalidade.” 

O modo de reescrever adequadamente esse segmento, mantendo-se o sentido original do texto é: 

(A) Não se alterou em nada a mortalidade, pois, nas últimas décadas, os fumantes aderiram em massa aos assim 

chamados cigarros de baixos teores; 

(B) Ainda que não se tenha alterado em nada a mortalidade, os fumantes, nas últimas décadas, aderiram em massa 

aos assim chamados cigarros de baixos teores; 

(C) Os fumantes aderiram em massa aos assim chamados cigarros de baixos teores, o que não alterou em nada a 

mortalidade nas últimas décadas; 

(D) O fato de, nas últimas décadas, os fumantes terem aderido em massa aos assim chamados cigarros de baixos 

teores fez com que não se alterasse em nada a mortalidade; 

(E) O fato de, nas últimas décadas, os fumantes terem aderido em massa aos assim chamados cigarros de baixos 

teores, não alterou, por isso mesmo, em nada a mortalidade. 

13 FGV TCE PI 2021  

“...o uso de variedades de fumo geneticamente selecionadas para reduzir o pH da fumaça, o emprego de papel 

mais poroso e filtros com mais perfurações, / tornaram menos aversivas, mais profundas e prolongadas as 

inalações...”. 

A relação lógica entre os dois segmentos marcados nesse trecho 

do texto 4 é a de: 

(A) fato / explicação; 

(B) ocorrência / conclusão; 

(C) afirmação / finalidade; 

(D) causa / consequência; 



 

 
 

(E) declaração / justificativa. 

14 FGV TCE PI 2021 

Em todas as frases abaixo, retiradas do texto 4, há a presença do vocábulo mais. 

A frase em que esse vocábulo mostra valor diferente dos demais é: 

(A) “...doenças pulmonares mais obstrutivas...”; 

(B) “...o emprego de papel mais poroso...”; 

(C) “...filtros com mais perfurações...”; 

(D) “...mais profundas e prolongadas as inalações...”; 

(E) “...falta de instrução das populações mais pobres...”. 

15 FGV TCE PI 2021  

“Como o cigarro perde espaço no mundo industrializado, e em países como o Brasil...”. 

Esse segmento do texto 4 mostra que, para o autor do texto: 

(A) nosso país rivaliza com os países mais industrializados; 

(B) o Brasil se insere no mundo industrializado; 

(C) nosso desenvolvimento industrial é de primeiro mundo; 

(D) o Brasil não faz parte do mundo industrializado; 

(E) nosso progresso industrial é maior do que o do mundo industrializado. 

16 FGV TCE PI 2021  

“Como o cigarro perde espaço no mundo industrializado, e em países como o Brasil, as multinacionais têm agido 

com agressividade nos mercados asiáticos e africanos...” 

Nesse caso (texto 4), agir com agressividade significa: 

(A) apelar para atos de violência; 

(B) modificar leis para as tornarem mais punitivas; 

(C) tentar implantar governos ditatoriais; 

(D) produzir publicidade com intimidações e ameaças; 

(E) intensificar as campanhas publicitárias. 

Texto 5 – OMS 

1. “Os dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) dizem que o cigarro mata metade dos seus consumidores 

habituais”; 

2. “A cada 3 (três) pessoas que têm aneurisma cerebral, 2 (duas) fumam!”; 

3. “A fumaça do cigarro possui 4.720 substâncias tóxicas, incluindo acetona, monóxido de carbono e arsênico”; 

4. “Esta fumaça vai diretamente para os pulmões, deixando-os expostos a 43 substâncias cancerígenas, onde 

ocorrem 90% das mortes por câncer de pulmão”. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

01 FGV SALVADOR BA 2019 

Um hospital realizou um concurso oferecendo vagas para os cargos de técnico em enfermagem e de administração 

hospitalar. Inscreveram-se 120 candidatos, sendo que o número de mulheres foi o dobro do número de homens. 

O quadro incompleto a seguir mostra os números de candidatos aos dois cargos: 

 

O número total de candidatos para técnico em enfermagem era de 

a) 57. 

b) 59. 

c) 61. 

d) 63. 

e) 65. 

02 FGV SALVADOR BA 2019 

Em certa cidade, a distância que se deve percorrer de automóvel para ir de um ponto X a um ponto Y é, em geral, 

diferente da distância percorrida na volta de Y para X, pois os caminhos são diferentes. 

Nessa cidade, uma empresa possui três sedes, situadas nos lugares A, Be C, e as distâncias, em quilômetros, para 

ir de uma sede até outra são dadas pela matriz abaixo. 

Por exemplo, para ir de A até C a distância é de 7 km. 

 

Um motorista da empresa saiu do ponto A e foi ao ponto B. Em seguida, foi ao ponto C e depois retornou ao 

ponto de partida. O número total de quilômetros que ele percorreu foi 

a) 21. 

b) 22. 

c) 23. 

d) 24. 

e) 25. 



 

 
 

03 FGV COMPESA PE 2018 

As cidades A, B, C e D estão conectadas por estradas e a tabela a seguir mostra as distâncias rodoviárias, em 

quilômetros, entre duas quaisquer delas. 

 

Carlos, Lucas e Mateus viajaram com seus carros de A até C por caminhos diferentes. Carlos foi direto de A até 

C, Lucas foi de A até B e depois de B até C, e Mateus foi de A até D e, em seguida, de D até C. 

É correto concluir que 

a) Lucas percorreu 3 km a mais que Carlos. 

b) Carlos percorreu 11km a menos que Mateus. 

c) Mateus percorreu 4km a menos que Lucas. 

d) Dois deles percorreram mesma distância. 

e) Os três percorreram um total de 201km. 

04 FGV SMS CUIABÁ 2015 

A tabela a seguir mostra as distâncias entre quatro cidades A, B, C e D, em quilômetros. 

 

Se você fizer o trajeto BADCB, a distância total percorrida é de 

a) 330 km. 

b) 550 km. 

c) 415 km. 

d) 490 km. 

e) 400 km. 

05 FGV SMS CUIABÁ 2015 

A tabela a seguir fornece as distâncias rodoviárias em quilômetros entre as cidades A, B, Ce D. 

 

Antônio deseja ir da cidade A até a cidade D, mas como a estrada que liga diretamente essas duas cidades está 

interrompida, ele precisa passar pela cidade C ou pela cidade B. 



 

 
 

Nessas condições, a menor distância que ele pode percorrer para ir de A até D é de 

a) 30 km. 

b) 40 km. 

c) 42km. 

d) 44 km. 

e) 48km. 

06 FGV OSASCO SP 2014 

Observe a evolução da safra de café em algumas unidades da federação nos meses de Maio e Junho, mostrada no 

gráfico abaixo. 

 

Considere as seguintes afirmativas sobre esse gráfico: 

I. No estado de Minas Gerais (MG) a produção em junho foi menor que a do mês anterior. 

II. A produção da Bahia (BA) foi superior a 200.000 t em maio. 

III. A produção de Minas Gerais (MG) foi superior à soma dos outros cinco estados nos dois meses. 

Sobre essas afirmativas, é correto concluir que: 

a) nenhuma está correta; 

b) somente I e II estão corretas; 

c) somente I e III estão corretas; 

d) somente II e III estão corretas; 

e) todas estão corretas. 

07 FGV OSASCO SP 2014 

Uma pessoa anotou quantas horas ela dedica às atividades da rotina diária: 

 

Esses dados podem ser visualizados no gráfico de setores abaixo: 



 

 
 

 

O tempo gasto em “Transporte” é representado pelo setor: 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d)4 

e) 5 

08 FGV IMBEL 2021 

Assinale a opção que indica o valor de 

2+4+6+... + 2020+2022-1-3-5-... — 2019 — 2021 

a) - 1011. 

b) - 1010. 

c) 1009. 

d) 1010. 

e) 1011. 

09 FGV IMBEL 2021 

Assinale a opção que indica o resultado de6 + 4x 5-8-2. 

a) 21, 

b) 22. 

c) 28. 

d) 24. 

e) 25. 

10 ANGRA RJ 2019 

Calcule o valor da expressão aritmética 

2(2(2(2+0+1+9)+0+1+9)+0+1+9)+0+1+9. 

a) 154 

b) 158 

c) 166 

d) 216 

e) 219 

 



 

 
 

GABARITOS RACIOCÍNIO LÓGICO 
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ÉTICA 

01 CESPE 2018  

Julgue os itens que se seguem, a respeito das atitudes do servidor público no desempenho das suas funções. 

I O fato de um servidor público deixar qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que ele 

exerça suas funções, acarretando atraso na prestação do serviço, caracteriza atitude contra a ética, mas não grave 

dano moral ao usuário dos serviços públicos. 

II Tratar mal uma pessoa que paga seus próprios tributos significa, direta ou indiretamente, causar-lhe dano moral. 

III Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios por parte do servidor público tornam-se, às vezes, difíceis 

de corrigir e podem caracterizar negligência no desempenho da função pública, mas não imprudência. 

IV Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público. 

Estão certos apenas os itens 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e IV. 

D) I, III e IV. 

E) II, III e IV. 

02 IADES 2019 O 

 servidor público deve se fundamentar nos valores éticos para tomadas de decisão concernentes à 

A legalidade. 

B honestidade. 

C eficiência. 

D oportunidade. 

E conveniência. 

03 IBFC 2020 

Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 

( ) Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas 

funções, permitindo a formação de longas filas, ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não 

caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos 

usuários dos serviços públicos. 

( ) O servidor só pode omitir ou falsear a verdade para defender os interesses da própria pessoa interessada ou da 

Administração Pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar- se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, 

da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. 

( ) Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, 

o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. 



 

 
 

( ) O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu 

cumprimento e, assim, evitando a conduta negligente. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. 

 

A) V, V, F, F 

B) V, F, V, V 

C) F, V, V, V 

D) V, F, V, F 

04 FADESP 2019 

A administração pública também requer que os seus gestores atuem em conformidade com princípios éticos. Tal 

conduta implica 

A) procrastinar ou dificultar as ações dos administrados, os cidadãos e seus interesses. 

B) agir faltando com boa fé, lealdade e profissionalismo na gestão dos bens públicos. 

C) comportar-se de maneira respeitosa no trato dos cidadãos e dos bens públicos. 

D) concordar ou cooperar com vontades personalistas dos governantes. 

05 CESPE 2018 

No exercício do cargo, o servidor público, quando decide entre o honesto e o desonesto, vincula sua decisão à 

A) ética. 

B) impessoalidade. 

C) conveniência. 

D) eficiência. 

E) legalidade. 

06 CESPE 2018 

Além da distinção entre lícito e ilícito, a moralidade da administração pública também abrange a ideia de que a 

finalidade dos seus atos deve ser sempre o 

A) justo. 

B) equilíbrio. 

C) honesto. 

D) bem comum. 

E) ético. 

07 CESPE 2018 

Determinado servidor público, apesar de devidamente capacitado por sua chefia imediata, tem cometido repetidos 

erros na execução de suas tarefas, demonstrando uma conduta de difícil correção. 

Sob o ponto de vista da ética no serviço público, é correto associar o desempenho insatisfatório desse servidor a 

A) imprudência. 



 

 
 

B) imperícia. 

C) Desonestidade. 

D) desvio de finalidade. 

E) ato atentatório à dignidade. 

08 CESPE 2018 

Servidor público que, no exercício do cargo, tratar mal um contribuinte, sob o ponto de vista das regras atinentes 

à ética no serviço público, praticará 

A) ato ilegal. 

B) ato injusto. 

C) ato gerador de dano moral. 

D) conduta de má-fé. 

E) conduta atentatória à cidadania. 

09 FGV 2019 

O Código de Ética do servidor público do IBGE estabelece que a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a 

eficiência e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público do 

instituto. De acordo com o citado diploma ético, para melhor exercício de sua função pública no IBGE, o servidor 

deve ter consciência: 

A) da relevância das informações estatísticas e geocientíficas, a fim de atender ao direito à informação pública de 

modo imparcial e com igualdade de acesso; 

B) do dever jurídico, via de regra, de se manter em sigilo leis, regulamentos e medidas que regem a operação dos 

sistemas estatístico e cartográfico no instituto; 

(C) de promover a publicidade de qualquer ato administrativo do órgão, incluindo os dados individuais de pessoas 

físicas ou jurídicas coletados pelo IBGE, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum; 

(D) das suas limitações funcionais, no sentido de que terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, se afastando 

de conceitos genéricos e subjetivos como o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o 

inoportuno; 

(E) da necessidade de zelar pela qualidade dos processos de produção das informações oficiais, adotando critérios 

de boas práticas nas atividades de apoio, se eximindo de fazê-lo nas atividades finalísticas, eis que exclusivas de 

agentes políticos. 

10 FGV 2019 

De acordo com o Código de Ética do servidor público do IBGE, salvo os casos de segurança nacional, 

investigações policiais ou interesse superior do Estado e da Administração Pública, a serem preservados em 

processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui 

requisito de eficácia e moralidade. Nesse contexto, o mencionado diploma ético estabelece que: 

A) os dados individuais de pessoas físicas ou jurídicas coletados pelo IBGE são públicos e devem estar disponíveis 

no sítio eletrônico do Instituto; 

B) toda pessoa tem direito à verdade e o servidor do IBGE não pode falseá-la, salvo quando a informação for 

contrária aos interesses da Administração Pública;  

C) toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público e 

deve ser objeto de publicidade no sítio eletrônico do IBGE; 



 

 
 

D) leis, regulamentos e medidas que regem a operação dos sistemas estatístico e cartográfico no Instituto devem 

ser de conhecimento público; 

 

E) todo requerimento de informação feito ao IBGE por órgãos públicos ou empresas privadas deve ser atendido 

no prazo de 5 (cinco) dias, mediante publicação no sítio eletrônico do Instituto. 

 

GABARITOS ÉTICA 
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NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO / SITUAÇÕES GERANCIAIS 

01 FGV PC 2021 

Embora cada empresa tenha sua peculiaridade, existem atividades que são indispensáveis para os gestores, sendo 

conhecidas como funções administrativas. 

Assinale a opção que apresenta corretamente as funções administrativas. 

a) Planejamento, organização, coordenação e coerção. 

b) Planejamento, organização, direção e controle. 

c) Organização, coordenação, controle e inovação. 

d) Coordenação, decisão, motivação e planejamento. 

e) Direção, premeditação, coerção e coordenação. 

02 FGV TJ CE 2019 

Um desembargador responsável por um órgão do Poder Judiciário constatou que era necessário rever a estrutura 

e os processos internos do referido órgão. Após diagnóstico profissional e planejamento, começaram as mudanças 

e várias atividades e recursos foram redistribuídos. 

A função da administração responsável pela distribuição de tarefas e recursos na organização é o(a): 

a) processo decisório; 

b) planejamento tático; 

c) planejamento estratégico; 

d) organização; 

e) departamentalização. 

03 FGV IBGE 2019 

Um funcionário está se candidatando, em uma seleção interna da organização em que trabalha, a uma vaga de 

coordenador na área de recursos humanos, cujas atribuições estão descritas como “desenho de programas de 

treinamento; definição das tarefas dos subordinados; avaliação do desempenho dos subordinados”, 

Essas atribuições estão relacionadas, respectivamente, às seguintes funções administrativas: 

a) planejamento; direção; direção; 



 

 
 

b) organização; organização; controle; 

c) organização; direção; controle; 

d) planejamento; organização; controle; 

e) direção; planejamento; direção. 

04 FGV IBGE 2019 

Uma das funções administrativas é a responsável “pela distribuição das tarefas e recursos pelos membros e 

unidades da empresa”  

(Sobral e Peci, 2014, p. 251). 

Essa função administrativa e uma de suas atribuições essenciais são, respectivamente: 

a) controle; monitoramento das atividades; 

b) direção; definição de responsabilidades; 

c) organização; desenho da estrutura organizacional; 

d) planejamento; definição de objetivos; 

e) planejamento-organização; definição de metas e alocação de recursos. 

05 FGV TRT12 207 

No início do ano, servidores do departamento de patrimônio da organização pública XYZ passaram um final de 

semana em um hotel para planejarem os objetivos do ano. Ao final do ano, os servidores voltaram ao hotel para 

verificar se os objetivos foram cumpridos. 

Tão importante quanto planejar é comparar os resultados obtidos com o que foi planejado, e essa função 

administrativa de monitoração é denominada: 

a) avaliação estratégica; 

b) análise de eficácia; 

c) controle; 

d) análise de eficiência; 

e) avaliação de desempenho. 

06 FGV IBGE 2017 

Um órgão da administração pública teve grande redução em seu quadro de funcionários, ao mesmo tempo em que 

teve parte de suas atribuições transferida para outro órgão. Em vista da nova situação, a alta direção acredita que 

seja um bom momento para rever a estrutura de cargos do órgão. O diretor de recursos humanos recebeu a 

incumbência de apresentar uma proposta para a nova estrutura dos cargos. 

Ao realizar essa incumbência, o diretor está exercendo a seguinte função administrativa: 

a) planejamento; 

b) direção; 

c) controle; 

d) coordenação; 

e) organização. 



 

 
 

07 FGV IBGE 2017 

Em todas as áreas funcionais de uma organização, os administradores exercem as funções administrativas. 

Um exemplo de atividade gerencial relativa à função de planejamento desempenhada na área de finanças é: 

a) avaliação do desempenho financeiro da organização; 

b) estruturação do departamento de finanças; 

c) implementação de política de participação nos lucros; 

d) aplicação dos recursos financeiros da empresa; 

e) elaboração de projetos de investimento. 

08 FGV IBGE 2017 

Uma fábrica está contratando jovens administradores para o cargo de Analista de Produção. Segundo a descrição 

do cargo, sua principal atribuição é o “levantamento e análise dos custos de produção, frente aos padrões 

estabelecidos pela fábrica”. 

Essa atribuição está relacionada à seguinte função administrativa: 

a) produção; 

b) direção; 

c) controle; 

d) custos; 

e) planejamento. 

09 FGV SEPOG RO 2017 

O planejamento, a organização, a direção e o controle são funções básicas do administrador e constituem o 

chamado processo administrativo. 

Com relação às descrições das funções administrativas, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

(  ) Planejamento: formula os objetivos e os meios para alcançá-los. 

(  ) Organização: desenha o trabalho, aloca os recursos e coordena as atividades. 

(  ) Direção: designa pessoas, dirige seus esforços, as motiva e lidera. 

(  ) Controle: monitora as atividades e corrige os desafios. 

As afirmativas são, respectivamente, 

a) V-V-V-V. 

b) V-F-V-V. 

c) F-V-F-V. 

d) V-V-F-F. 

e) V-V-F-V. 

10 FGV DPE MT 2015 

Em relação aos processos administrativos nas organizações, assinale a afirmativa incorreta. 

a) Prever é traçar um programa de ação. 



 

 
 

b) Organizar significa distribuir tarefas. 

c) Comandar é distribuir/orientar pessoas. 

d) Coordenar é harmonizar os esforços individuais. 

e) Controlar é estimular iniciativas autônomas. 

GABARITOS  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

B D B C C E E C A E 

 

CONHECIMENTOS TÉCNICOS 

01 INÉDITA 2021 

A missão do IBGE é: 

A) “retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania”. 

B) “representar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da 

cidadania”. 

C) “retratar o Brasil com informações necessárias ao desconhecimento de sua realidade e ao exercício da 

cidadania”. 

D) “retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e informação ao cidadão”. 

E) “representar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e informação ao cidadão”. 

02 INÉDITA 2021 

o Censo Demográfico, que é a operação realizada a cada 

A) 3 anos 

B) 5 anos 

C) 11 anos 

D) 15 anos 

E) 10 anos 

03 INÈDITA 2021 

O censo demográfico é realizado para; 

A) contar a população e obter informações sobre as principais características dos habitantes e de seus domicílios 

B) contar a população e os animais e obter informações sobre as principais características dos habitantes e de seus 

domicílios 

C) contar a população e obter informações sobre habitantes e de seus domicílios apenas 

D) contar a população e obter informações sobre as principais características dos habitantes e de seus domicílios 

E) verifica a sua distribuição territorial do país apenas 

04 INÉDITA 2021 

O Censo é a principal fonte de dados sobre a situação de vida da população nos municípios e localidades. Estes 

dados podem ser utilizados para a definição de políticas públicas em nível 



 

 
 

A) Nacional e estadual 

B) Nacional e Municipal 

C) Nacional, Estadual e Municipal 

D) Nacional 

E) Municipal 

05 INÉDITA 2021 

Em 2022, o IBGE realizará  

A) O XII Censo Demográfico 

B) O XI Censo Demográfico 

C) O III Censo Demográfico 

D) O I Censo Demográfico 

E) O XIII Censo Demográfico 

06 INÉDITA 2021 

Todo Censo Demográfico deve ter um marco no tempo, como data de referência para a coleta dos dados. Os 

Recenseadores deverão considerar a realidade desse instante no tempo como referência para a coleta de 

informações. O Censo Demográfico 2022 será realizado em todo o Brasil a partir do dia 1º de junho de 2022 com 

qual data de referência definida? 

A) a partir do dia 1º de agosto de 2022. 

B) a partir do dia 31 de agosto de 2022. 

C) dia 31 de dezembro de 2022, à meia-noite. 

D) a meia-noite de 31 de maio para 1º de junho de 2022. 

E) a partir do dia 01 de maio para 1º de junho 2022 

07 INÉDITA  2021 

O Censo Demográfico é a principal fonte de dados sobre a situação de vida da população nos municípios e 

localidades. Estes dados podem ser utilizados? 

A) para a definição de políticas públicas em nível nacional, estadual e municipal como também auxiliar na tomada 

de decisões na área de investimentos do setor privado. 

B) para formulação de estratégias de fiscalização da gestão privada industrial pelo poder público Federal. 

C) para viabilizar o apoio econômico às pesquisas de desenvolvimento rural e urbano do país. 

D) para avaliar ações e as políticas em implantação sobre o desenvolvimento urbano nas proximidades rurais; 

E) para promover politicamente os municípios e estabelecer o controle da produção agropecuária utilizando 

diferentes variáveis básicas, permitindo a investigação de diferentes aspectos a cada Censo. 

08 INÉDITA 2021 

Por mais de 80 anos, o IBGE vem contribuindo para o Brasil com as suas pesquisas e mapeamentos. É um instituto 

de significado ímpar, dada à importância da sua atuação e dos reflexos que oferece para a sociedade, especialmente 

para o fortalecimento de políticas públicas. Em seus fundamentos, o IBGE é: 

A) o órgão coordenador de políticas públicas do país.  



 

 
 

B) o órgão coordenador e executor de políticas públicas do país. 

D) o órgão coordenador e produtor de políticas públicas do país. 

C) o órgão privado de informações estatísticas e geográficas do país. 

E) o órgão coordenador e produtor de informações estatísticas e geográficas do país. 

09 INÉDITA 2021 

Ao estudar o material “Estudo dos Conhecimentos Técnicos do IBGE” para o Recenseador, Agente Censitário 

Supervisor (ACS) e Agente Censitário Municipal (ACM), João leu a seguinte frase: “Retratar o Brasil com 

informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania”. 

A frase lida por João refere-se à (ao): 

A) Processo de Coleta. 

B) Missão do IBGE. 

C) Objetivo do ACS. 

D) Visão do IBGE. 

E) Responsabilidade do ACM. 

10 INÉDITA 2021  

Os dados coletados no Censo Demográfico 2022 são relativos ao estado de coisas em uma data específica, isto é, 

a um retrato da situação naquele momento. O conjunto de dados coletados trará resultados relacionados a questões 

fundamentais, exceto: 

A) Um panorama da diversidade étnico-racial da população brasileira, com sua distribuição por cor ou raça. 

B) A caracterização dos povos indígenas por etnia e línguas indígenas faladas ou utilizadas nos seus domicílios, 

além de dados sobre a população quilombola. 

C) O número médio de filhos que uma mulher teria ao final do seu período fértil. 

D) O número da população de LGBTQIA+ por todo Brasil. 

E) As condições de trabalho e o rendimento da população. 

GABARITOS CONHECIMENTOS TÉCNICOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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