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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO 1

Rio de Janeiro
A cidade que acolheu a família real portuguesa, em

1808, estava para as rotas marítimas transoceânicas como
o aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, está hoje para os
vôos intercontinentais. Era uma espécie de esquina do
mundo, na qual praticamente todos os navios que partiam
da Europa e dos Estados Unidos paravam antes de seguir
para a Ásia, a África e as terras recém-descobertas do
Pacífico Sul. Protegidas do vento e das tempestades pe-
las montanhas, as águas calmas da Baía de Guanabara
serviam como abrigo ideal para reparo das embarcações e
reabastecimento de água potável, charque, açúcar, cacha-
ça, tabaco e lenha.[...]

Era uma escala fundamental nas longas e demoradas
navegações ao redor do mundo. No começo do século XIX,
uma viagem da Inglaterra ao Rio de Janeiro durava entre
55 e 80 dias. Do Rio até a Cidade do Cabo, na África do
Sul, eram mais 30 a 50 dias. Até a Índia, de 105 a 150
dias. Para a China, 120 a 180 dias. Até a Austrália, de 70
a 90 dias. A importância estratégica do Rio de Janeiro
para essas rotas era tão grande que, após a vinda da
família real ao Brasil, a cidade tornou-se sede do quartel-
general da Marinha Britânica na América do Sul. [...]

Para os tripulantes e passageiros, a chegada ao Rio
de Janeiro, em meio a uma viagem perigosa e monótona,
era sempre um evento agradável e surpreendente. Todos
os relatos se referem à grandiosidade da natureza, à
imponência das montanhas e à vegetação espetacular
dominando tudo. Ao passar pelo Rio de Janeiro a bordo
do navio Beagle, em abril de 1832, o naturalista inglês
Charles Darwin, pai da teoria da evolução e da seleção
das espécies, usaria uma inacreditável seqüência de ad-
jetivos para descrever o que tinha diante dos olhos: “Su-
blime, pitoresca, cores intensas, predomínio do tom azul,
grandes plantações de cana-de-açúcar e café, véu natu-
ral de mimosas, florestas parecidas, porém mais glorio-
sas do que aquelas nas gravuras, raios de sol, plantas
parasitas, bananas, grandes folhas, sol mormacento. Tudo
quieto, exceto grandes e brilhantes borboletas. Muita água
[...], as margens cheias de árvores e lindas flores”.

Laurentino Gomes
 1808:  como uma rainha louca, um príncipe medroso e

uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história
de Portugal e do Brasil. SP:Editora Planeta do Brasil, 2007

01. O primeiro parágrafo do texto tem a finalidade de
apresentar:
A) a cidade vista como local de repouso para

navegantes de terras distantes que aqui chega-
vam cansados

B) a cidade e sua importância no conserto e carre-
gamento dos navios que  buscavam terras a se-
rem descobertas

C) a cidade idealizada para a vinda da família real
pelo ponto de vista estratégico

D) a cidade pelo ponto de vista de sua importância
para a navegação marítima da época

02. “...praticamente todos os navios que partiam da
Europa e dos Estados Unidos paravam...”. O item
que contempla expressões utilizadas pelo autor que
justificam essa frase é:
A) águas calmas/evento surpreendente
B) esquina do mundo/escala fundamental
C) importância estratégica/grandiosidade da natureza
D) chegada ao Rio de Janeiro/navegações ao redor

do mundo

03. “A cidade [...], estava para as rotas marítimas
transoceânicas como o aeroporto de Frankfurt, na
Alemanha, está hoje para os vôos internacionais”.
Neste segmento, as duas orações estabelecem entre
si uma relação de:
A) proporcionalidade
B) conseqüência
C) concessão
D) comparação

04. O segundo parágrafo do texto, em relação ao pri-
meiro, apresenta-se como:
A) justificativa por ser o Rio ponto de escala nas

viagens intercontinentais
B) exemplificação das viagens marítimas intercon-

tinentais e de suas rotas
C) prerrogativa para a vinda da família real portu-

guesa ao Brasil em 1808
D) descrição da duração das rotas marítimas inter-

continentais à época

05. NÃO há termo que faça qualquer referência à cidade
do Rio de Janeiro em:
A) “...sede do quartel-general da Marinha Britânica

na América do Sul.”
B) “...que acolheu a família real portuguesa, em

1808,...”
C) “... em abril de 1832, o naturalista inglês Charles

Darwin...”
D) “...na qual praticamente todos os navios que

partiam da Europa...”

06. “... como o aeroporto de Frankfurt, na Alemanha,
está hoje para os vôos intercontinentais.” O advér-
bio destacado tem sua localização e inferência em
função:
A) de qualquer momento em que o texto seja lido
B) do tempo em que foi escrito o texto
C) de comparação com textos escritos futuramente
D) da releitura de textos escritos anteriormente

07. O termo protegidas, no primeiro parágrafo, liga-se
diretamente a:
A) embarcações
B) montanhas
C) terras
D) águas
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08. A percepção visual da cidade do Rio de Janeiro tem
relação imediata, no texto, com:
A) os relatos feitos por integrantes da Marinha Bri-

tânica
B) o relato sobre a localização da Baía de Guanbara
C) o relato feito por Charles Darwin
D) o relato sobre a vinda da família real portuguesa

09. “A cidade que acolheu a família real...” ; o conectivo
QUE exerce idêntico papel sintático em:
A) Era a distância tão grande que parecia intermi-

nável aos navegantes.
B) É certo que a presença da família real trouxe

imponência ao porto do Rio.
C) Todos esperavam que a família real portuguesa

desembarcasse no Rio.
D) Os navios que partiam de outros continentes aqui

aportavam.

10. São acentuadas pela mesma razão:
A) Ásia / espécies
B) água / vôos
C) árvores / inacreditável
D) potável / véu

11. “Tudo quieto, exceto grandes e brilhantes borbole-
tas.”; a afirmação correta sobre essa frase é:
A) a frase encontra-se na voz passiva
B) o verbo encontra-se implícito
C) o sujeito da frase está indeterminado
D) exceto está sintaticamente ligado a brilhantes

12. “... na qual praticamente todos os navios...”; a ex-
pressão em destaque pode ser substituída, sem pre-
juízo do sentido na frase por:
A) em que
B) a qual
C) que
D) pela qual

13. No segmento “véu natural de mimosas”, o valor se-
mântico da preposição sublinhada repete-se em:
A) “...antes de seguir viagem para a Ásia, a África...”
B) “...aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, está hoje...”
C) “...uma inacreditável seqüência de adjetivos...”
D) “....120 a 180 dias. Até a Austrália, de 70 a 90 dias.”

14. Ocorre acento grave indicativo da crase em “Todos
os relatos se referem à grandiosidade da natureza...”.
A crase torna-se obrigatória, por motivo gramatical
idêntico ao desse segmento, em:
A) Feita às pressas, a viagem de carro foi cansativa.
B) Às dez horas, todos estavam esperando no porto.
C) O deslumbramento aumentou devido à paisagem.
D) Todos aspiravam à viagem ao Rio de Janeiro.

15. O segmento “...após a vinda da família real ao Bra-
sil...” estabelece, em relação ao restante do perío-
do, uma indicação de:
A) condição
B) causa
C) tempo
D) proporção

16. “Era uma espécie de esquina do mundo...” / “Era
uma escala fundamental nas longas ...” . O sujeito
implícito dessas duas orações é:
A) a Baía de Guanabara
B) a cidade
C) a família real portuguesa
D) a chegada

17. Em “Tudo quieto, exceto grandes e brilhantes bor-
boletas.” A palavra exceto pode ser substituída, sem
modificação de significado, por:
A) salvo
B) contanto que
C) ainda que
D) mesmo

18. “...estava para as rotas transoceânicas...”. O pro-
cesso de formação do termo sublinhado é o mesmo
que ocorre em:
A) recém-descobertas
B) mormacento
C) imponência
D) reabastecimento

19. Charque é palavra grafada com CH. O item que NÃO
está corretamente grafado quanto ao emprego do CH é:
A) clichê
B) desleichado
C) capuchinho
D) chamariz

20. “ ...uma viagem da Inglaterra ao Rio de Janeiro dura-
va entre 55 e 80 dias. Do Rio até a Cidade do Cabo,
na África do Sul, eram mais 30 a 50 dias. Até a
Índia, de 105 a 150 dias. Para a China, 120 a 180
dias. Até a Austrália, de 70 a 90 dias”; no contexto,
as expressões em negrito atuam como:
A) argumentos que justificam a vinda da família real

para o Brasil
B) conseqüências de uma navegação perigosa e

monótona
C) elementos que ratificam a escala no porto do

Rio de Janeiro
D) desvantagens da navegação marítima em rela-

ção à aérea
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21. Os executivos que pautam seus comportamentos
pela teoria “x” de MacGregor, têm em relação aos
seus empregados, a expectativa de que eles:
A) geralmente gostam de trabalhar
B) têm capacidade de inovação para resolver pro-

blemas
C) preferem ser mandados para evitar responsabili-

dade
D) têm motivação interna para atingir os objetivos

22. Um executivo de uma empresa compreende bem as
relações de causa e efeito e encontra sempre as
melhores soluções para os problemas. Ele apresenta
a capacidade fundamental para a gestão do tipo:
A) analítica
B) interpessoal
C) sintético
D) técnica

23. O gerente de uma empresa é calmo, flexível e segu-
ro. Isso permite afirmar que o traço de personalida-
de característico de seu comportamento no traba-
lho é a:
A) sociabilidade
B) extroversão
C) abertura
D) estabilidade emocional

24. Os conflitos são desacordos entre as pessoas ou
grupos em questões importantes. Quando os objeti-
vos das partes são incompatíveis e a interação é
importante para cada um atingir suas metas, ocor-
re, como reação ao conflito, a:
A) colaboração
B) competição
C) concessão
D) acomodação

25. A técnica grupal que tem por objetivo solucionar pro-
blemas novos, em que os participantes são incenti-
vados a oferecer idéias, mesmo que impossíveis de
implementação, é :
A) kaizen
B) benchmarking
C) delphi
D) brainstorming

26. O mercado de trabalho, de recursos humanos, em
oferta, é caracterizado pela prática de:
A) baixo investimento em recrutamento
B) oferta salarial baixa
C) oferta salarial estimulante
D) ênfase no recrutamento externo

27. Uma empresa realizou um processo de seleção vi-
sando a enfatizar a liderança, os aspectos
comportamentais e a facilidade no relacionamento
interpessoal. A técnica de seleção utilizada, nesse
caso, foi:
A) a simulação
B) a entrevista
C) a prova objetiva
D) o teste de personalidade

28. O modelo contingencial de desenho de cargos é
caracterizado pela seguinte afirmação:
A) a busca da eficiência do desenho de cargo rea-

liza-se através do método e racionalização do
trabalho

B) o desenho de cargos simples requer pouco trei-
namento e facilita a seleção

C) o desenho de cargo baseia-se  na dinâmica e na
contínua mudança e revisão do cargo

D) o desenho de cargo deve ser projetado como
algo definitivo

29. Uma organização utiliza, em sua avaliação de de-
sempenho, um método que se baseia nas caracte-
rísticas externas relacionadas a desempenhos alta-
mente positivos ou altamente negativos. Esta forma
de avaliar caracteriza o método:
A) das listas de avaliações
B) dos incidentes críticos
C) de participação por objetivos
D) de escolha forçada

30. Uma empresa utiliza como método para desenvol-
ver seus recursos humanos a movimentação de pes-
soas, em várias posições na organização, no esfor-
ço de expandir suas habilidades. Esta prática é co-
nhecida como método de:
A) aprendizagem prática
B) exercício de simulação
C) posições de assessoria
D) rotação de cargos

31. Uma organização utiliza a técnica de desenvolvimento
organizacional de reunir grupos, chamados T-groups.
Esses grupos são orientados por um líder treinado
para aumentar a sensibilidade, tanto de habilidades,
quanto de dificuldades de relacionamento
interpessoal. Essa técnica é conhecida como:
A) treinamento da sensitividade
B) análise transacional
C) retroação de dados
D) consultoria de procedimento
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32. O sistema que obtém informações de todas as fun-
ções da empresa, monitorando materiais, compras,
programação de produção, estoque de produtos aca-
bados e outras informações relevantes ao processo
decisório da empresa, é o:
A) MRP
B) PCP
C) JIT
D) ERP

33. O tipo de comércio que realiza a transferência  ele-
trônica e automática de dados, exclusivamente en-
tre os computadores das empresas participantes, é
chamado de:
A) CRM
B) EDI
C) ECP
D) HOP

34. Uma empresa fornecedora desenvolveu um site na
internet através do qual empresas clientes obtêm
informações sobre os produtos e também realizam
compras. O tipo de comércio eletrônico realizado
por estas empresas é conhecido como:
A) B2C
B) G2C
C) B2B
D) C2C

35. Uma empresa de transporte utiliza o método de
roteirização com restrição. Através dele, são gera-
das rotas, respeitando-se as limitações de tempo,
de capacidade e, ao mesmo tempo, minimizando
as distâncias percorridas pela frota. Isso acarreta
como ganho a redução de investimentos e custos
de operação. Esse método é:
A) varredura
B) Clarke e Wright
C) 2-opt
D) PCV

36. Determinada prefeitura necessita de recursos para
adquirir máquinas e, por isso, deseja, através do
respectivo processo, alienar um bem seu. Dentre os
bens que a prefeitura pode vender estão os:
A) de uso indireto
B) de uso direto
C) de uso especial
D) dominicais

37. São órgãos da administração direta do Município do
Rio de Janeiro:
A) a Câmara de Vereadores, a Prefeitura e o Tribu-

nal de Contas do Município
B) as secretarias, as autarquias e o Tribunal de

Contas do Município
C) a Prefeitura, as fundações e a Câmara de Vere-

adores
D) as secretarias, as empresas públicas e a Pre-

feitura

38. O princípio orçamentário utilizado pelas prefeituras  e
que determina que todos os recursos devam ser re-
colhidos a um caixa único do Tesouro Municipal, sem
discriminação de sua destinação é chamado de:
A) legalidade da tributação
B) exclusividade
C) especificação
D) não-afetação da receita

39. O tipo de tributo que o poder público cobra dos con-
tribuintes para atendimento de serviços não-especí-
ficos, é chamado de:
A) contribuição de melhoria
B) multa
C) imposto
D) taxa

40. Uma autarquia emitiu um empenho referente a uma
despesa de valor fixo e previamente determinado,
cujo pagamento deve ocorrer em uma única vez. O
tipo de empenho utilizado neste caso é:
A) por estimativa
B) ordinário
C) global
D) extraordinário

41. Na cidade do Rio de Janeiro houve uma situação
legalmente caracterizada como de emergência, em
conseqüência de fortes chuvas e uma possível epi-
demia de dengue. Para este caso, a lei prevê que a
licitação seja:
A) inexigível
B) obrigatória
C) vedada
D) dispensável

42. Na administração pública, a conta com função es-
pecífica de controle, relacionada à situações não
compreendidas no patrimônio, mas que possam a
vir afetá-lo, chama-se:
A) ativo compensado
B) resultado de exercícios futuros
C) passível exigível à longo prazo
D) ativo circulante



5 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SUBSECRETARIA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CONCURSO PÚBLICO

COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB

ADMINISTRADOR

43. A escrituração referente ao recolhimento de recei-
tas correntes ocorre, no sistema financeiro, na for-
ma de:

A) débito de despesa liquidada à pagar e crédito à
Bancos

B) débito em receita corrente e crédito à receita
passiva corrente

C) débito em bancos e crédito à receita arrecadada
corrente

D) não há registro no sistema financeiro

44. A Lei de Responsabilidade Fiscal, prevê a conces-
são a devedores em atraso para que possam quitar
débitos em novos prazos, independentemente da
multa ou majoração a que normalmente estariam
sujeitos. A este dispositivo legal dá-se o nome de:

A) remissão

B) anistia

C) subsídio

D) isenção

45. A análise SWOT é uma ferramenta extremamente
útil à organização porque estuda de forma completa
o processo de análise estratégica. Quando uma
empresa encontra em sua análise externa ameaças
críticas e na análise interna competências distinti-
vas, precisa adotar a postura estratégica de:

A) retração

B) crescimento

C) desenvolvimento

D) estabilidade

46. A estratégia adotada pelas empresas que consiste
na redução do número de trabalhadores de forma a
revitalizar a organização, é chamada de:

A) reestruturação

B) downsizing

C) benchmarking

D) reengenharia

47. Um administrador é participativo e criativo e se ca-
racteriza por tomar decisões socialmente orienta-
das, para as quais considera grande número de in-
formações. Seu estilo de tomada de decisão é o:

A) humanista

B) diretivo

C) conceitual

D) comportamental

48. A estratégia utilizada para consolidar vantagem com-
petitiva, em que a organização direciona seus esfor-
ços para um segmento específico de mercado tor-
nou-se conhecida como:

A) nicho de mercado

B) diferenciação

C) liderança de custo

D) meio-termo

49. O tipo de estrutura  organizacional coordenada por
equipes multifuncionais, utilizada em condições am-
bientais turbulentas e com estratégia inovadora e que
apresenta como vantagem a rapidez de resposta às
demandas ambientais e como desvantagem a
inexistência de um sistema de controle ativo, é a:

A) funcional

B) matricial

C) divisional

D) em rede

50. A percepção é o processo cognitivo utilizado pelos
indivíduos para organizar e interpretar as suas im-
pressões sensoriais. À distorção perceptiva que
consiste na tendência para julgar os outros com base
nas características do grupo ao qual pertence, é
chamada de:

A) efeito halo

B) projeção

C) estereótipos

D) percepção seletiva

51. O índice que mede a capacidade da organização
para honrar suas dívidas a curto prazo, é:

A) o de endividamento

B) retorno sobre o investimento

C) a participação no mercado

D) a liquidez corrente

52. Um layout que favoreça a redução dos estoques de
produtos em processo, bem como possibilite um bom
clima organizacional e motivacional para os traba-
lhadores, bom equilíbrio entre custos e flexibilidade
nas operações é o do tipo:

A) de produto

B) celular

C) posicional

D) de processo



6 CONCURSO PÚBLICO

COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SUBSECRETARIA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ADMINISTRADOR

53. A estratégia de marketing que segmenta o mercado
com a finalidade de oferecer produtos e serviços sob
medida para cada segmento significativo de merca-
do, é chamada de:
A) diferenciada
B) massa
C) direta
D) de relacionamento

54. Os sistemas de segurança com software especializa-
do que impedem que estranhos invadam redes priva-
das são denominados:
A) antivírus
B) token
C) firewalls
D) filtragem colaborativa

55. Os sistemas de informações que aplicam habilida-
des de raciocínio e são intensivos em conhecimen-
tos e experiências, dentro de uma elaboração espe-
cífica são chamados:
A) de informações gerenciais
B) especialistas
C) executivos
D) de apoio à decisões

56.  “interrogar-se a respeito dos fins é indagar das coi-
sas desejáveis”. A ética  “...estabelece que a felici-
dade é desejável, e que é a única coisa desejável
como fim...”. Esses textos referem-se à doutrina da
ética conhecida como:
A) psicologista
B) epicurista
C) relativista
D) utilitarista

57. Uma empresa fabrica um produto de grande porte e
a sua concentração de recursos é grande e provisó-
ria. Nessa situação, a departamentalização a ser
aplicada é do tipo:
A) clientela
B) processo
C) projeto
D) funcional

58. Para que uma empresa tenha os  componentes dis-
poníveis no momento da produção, considerando que
opera em ritmo não uniforme, ocorrendo a demanda
de componentes em intervalos irregulares e em quan-
tidades variadas, deverá se utilizar da  metodologia
de cálculo de estoque denominada lote do tipo:
A) discreto
B) aleatório
C) econômico de compra
D) econômico de fabricação

59. A logística operacional de uma empresa tem um flu-
xo que se move da origem para o final, passando
normalmente por uma série de outras empresas e
instalações. Essa estrutura é a do tipo:
A) emergência
B) escalonada
C) direta
D) flexível

60. O tipo de abordagem de orçamentos que exige que
os gestores fundamentem as necessidades de re-
cursos para cada período orçamentário, sem levar
em conta dotações históricas, está relacionado ao
tipo de orçamento chamado de:
A) tradicional
B) econométrico
C) incremental
D) base-zero


