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A) Abraham H. Maslow.

ANALISTA PREVIDENCIÁRIO / ADMINISTRAÇÃO

B) Henri Fayol.
C) Frederick W. Taylor.

31. (CONCURSO CRATO/2021) Para lidar com os desafios e mudanças as organizações exibem uma estrutura construída em três níveis: nível institucional ou estratégico, nível intermediário ou tático e o
nível operacional. Para Chiavenato (2004) cada nível dentro da organização tem como foco sua realidade na busca de resultados, que variam em abrangência com relação ao grau de incerteza e sua lógica
de sistema aberto ou fechado. Sendo assim, qual alternativa abaixo apresenta características voltadas
para o nível operacional?

D) Philip Kotler.
E) Henry Ford.
34. (CONCURSO CRATO/2021) Na Administração
Pública, a ideia de carreira, o formalismo exagerado e o controle rígido dos processos são princípios
relacionados à:
A) Administração Patrimonialista.

A) Este nível é também chamado de gerencial por seu caráter mediador entre os níveis estratégico e operacional.

B) Administração Burocrática.
C) Administração Gerencial.

B) Concentra o maior número de pessoas e é responsável
pela execução, planejamento e supervisão das atividades.

D) Administração Descentralizada.
E) Administração Sistêmica.

C) É conhecido como o nível mais elevado da organização.

35. (CONCURSO CRATO/2021) Capacitar e incrementar o desenvolvimento pessoal dos colaboradores, incluindo treinamento e desenvolvimento, programas de mudanças e desenvolvimento de carreiras são processos da Gestão de Pessoas voltados
para:

D) Este nível é responsável por elaborar objetivos e planos
de ações que a empresa pretende alcançar no futuro.
E) Neste nível os funcionários executam rotinas e procedimentos básicos na produção de bens e serviços.

A) Desenvolver pessoas.
32. (CONCURSO CRATO/2021) Henri Fayol propôs
quatorze princípios essenciais e suas finalidades
com o objetivo de atender às funções organizacionais. A concentração da autoridade no topo da hierarquia de uma organização se refere ao princípio
da:

B) Agregar pessoas.
C) Recompensar pessoas.
D) Monitorar pessoas.
E) Manter pessoas.

A) Divisão do trabalho.
36. (CONCURSO CRATO/2021) Sobre "Clima Organizacional"é INCORRETO afirmar que:

B) Autoridade e responsabilidade.
C) Unidade de direção.

A) É considerado um indicador do grau de satisfação dos
membros de uma empresa.

D) Cadeia escalar.
E) Centralização.

B) O clima organizacional influencia no comportamento
dos profissionais e poderá afetar a forma como eles se
relacionam.

33. (CONCURSO CRATO/2021) Que teórico categorizou as necessidades humanas (primárias e secundárias) em uma hierarquia de importância demonstrada através de uma pirâmide?

C) Na gestão de clima organizacional o alto índice de absenteísmo sinaliza que os colaboradores estão comprometidos e satisfeitos com a organização.
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D) O clima pode ser influenciado pela cultura organizacional.

ANALISTA PREVIDENCIÁRIO / CONTABILIDADE

E) O clima pode ser considerado satisfatório ou insatisfatório dependendo de como os participantes se sentem
em relação à organização.

39. (CONCURSO CRATO/2021) Segundo o art. 37 da
CF de 1988, administração pública é o conjunto de
órgãos, serviços e agentes do Estado que procuram
satisfazer as necessidades da sociedade, tais como
educação, cultura, segurança, saúde, etc. A administração pública divide-se em administração pública direta e administração pública indireta. Qual,
dos citados a seguir, integra a Administração Pública Direta da União?

37. (CONCURSO CRATO/2021) Segundo Chiavenato,
estilos de liderança são maneiras ou modos peculiares de liderar as pessoas de acordo com certas situações. A teoria mais conhecida aborda três estilos de
liderança: autoritária, liberal e democrática. Qual
alternativa abaixo apresenta característica sobre o
estilo de liderança liberal?

A) Ministério da Educação.

A) O líder centraliza as decisões e impõe suas ordens ao
grupo.

B) Caixa Econômica Federal.

B) O líder permite uma liberdade parcial para as decisões
grupais ou individuas, participando delas de maneira
autoritária.

D) Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

C) Banco Central.

E) Banco do Brasil.

C) O líder permite total liberdade para as decisões grupais ou individuas, participando delas apenas quando
solicitado ou de maneira colaborativa.

40. (CONCURSO CRATO/2021) A art. 165 da CF de
1988 prevê que o orçamento público transforma-se
em lei após passar por um processo de ampla negociação, em que os governos federal, estadual e
municipal deixam claro como pretendem gastar a
curto e médio prazo os recursos arrecadados com
impostos, contribuições sociais e outras fontes de
receita. O instrumento que expressa a alocação dos
recursos públicos, sendo operacionalizado por meio
de diversos programas, que constituem a integração do planejamento com o orçamento, é o (a):

D) O líder conduz e orienta o grupo de maneira coercitiva
e democrática.
E) O líder estabelece as diretrizes sem qualquer participação do grupo.

38. (CONCURSO CRATO/2021) Estimular a criatividade de uma equipe para gerar o maior número de
ideias, identificar e avaliar possíveis soluções para
problemas ou oportunidades, visando garantir melhorias na qualidade de produtos, serviços e processos é uma técnica conhecida como:

A) Ciclo orçamentário
B) Lei orçamentária anual
C) Plano plurianual

A) 5W2H.
D) Processo orçamentário
B) Diagrama de Causa e Efeito.
E) Lei de diretrizes orçamentárias
C) Ciclo PDCA.
D) Brainstorming.

41. (CONCURSO CRATO/2021) Princípios orçamentários são regras que cercam a instituição orçamentária, visando a dar-lhe consistência, principalmente no que se refere ao controle pelo Poder Legislativo. Assinale a alternativa que apresenta Princípios Orçamentários:

E) Programa "5s."

A) Competência e Caixa.
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B) Orçamento Bruto e Competência.

A) aprendizagem organizacional.

C) Unidade e Relevância.

B) competências desenvolvidas.

D) Unidade e Universalidade.

C) conceitos multitarefas.

E) Universalidade e Representação Fidedigna.

D) atributos pessoais e empresariais.

42. (CONCURSO CRATO/2021) Será emitido por seus
titulares dos Poderes e órgãos ao final de cada quadrimestre, auxiliando-os no cumprimento dos limites estabelecidos na LRF, possibilitando realizar o
devido controle na gestão fiscal, fazendo com que a
aplicação dos recursos seja feita de forma responsável e observando as determinações legais. O texto
faz menção ao:

E) parâmetros quantificáveis.

45. (CONCURSO CRATO/2021) A lei no 10.520/02 institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal
e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. De acordo
com esta lei, o prazo estipulado para a validade das
propostas do certame será de:

A) Relatório Resumido de Execução Orçamentária
(RREO).
B) Relatório de Gestão Fiscal (RGF).

A) 60 dias, se não houver outro fixado no edital.

C) Balanço Orçamentário.
D) Balanço Financeiro.

B) 8 dias, se não houver outro fixado no edital.

E) Demonstração das Variações Patrimoniais.

C) 20 dias, se não houver outro fixado no edital.
D) 15 dias, se não houver outro fixado no edital.

43. (CONCURSO CRATO/2021) Gestão de Recursos
Humanos ou Gestão de Pessoas é uma das áreas
mais estratégicas nas organizações. Muito mais do
que tratar questões ligadas a folhas de pagamento,
contratações de funcionários e treinamentos, por
exemplo, a área é voltada ao gerenciamento das relações humanas em uma empresa. O processo de
escolher alguns candidatos e rejeitar outros é definido como:

E) 90 dias, se não houver outro fixado no edital.

46. (CONCURSO CRATO/2021) O Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS) é o modelo de previdência pública exclusivo dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e seus beneficiários. De acordo
com a segurança da informação do Regime Próprio
da Previdência Social do município do Crato, são
pilares da segurança da informação:

A) Seleção.
A) Contratação.

A) tempestividade, integridade, disponibilidade, autenticidade e não repúdio.

C) Capacitação.
D) Treinamento.

B) confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e não repúdio.

E) Inclusão.

C) confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e celeridade.

44. (CONCURSO CRATO/2021) O desempenho organizacional é um conceito associado à consecução
de resultados que expressa a ideia de ação para
alcance de objetivos e tem como meta alinhar a
performance dos profissionais aos objetivos da empresa e trazer resultados cada vez melhores e pode
ser avaliado por meio de:

D) tempestividade, integridade, disponibilidade, autenticidade e celeridade.
E) tempestividade, integridade, legalidade, autenticidade
e não repúdio.
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50. (CONCURSO CRATO/2021) O Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil protocolou no
Supremo Tribunal Federal ação abstrata de controle concentrado de constitucionalidade questionando lei 1234/1989 do município do Crato que
versa sobre ISS. Considerando estes elementos e
que o CFOAB fez uso da ação correta, que ação foi
protocolada:

ANALISTA PREVIDENCIÁRIO / DIREITO

47. (CONCURSO CRATO/2021) São direitos sociais
todos aqueles que evoluem para além de política de
governo chegando à condição de política de Estado,
são exemplos destes direitos, considerando a Carta
de 1988, exceto:

A) ADC (Ação Declaratória de Constitucionalidade)
A) a proteção a dignidade da pessoa humana;
B) ADO (Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão)

B) o transporte;
C) a moradia;

C) ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental)

D a maternidade e a infância;

D) ADI Interventiva (Ação Direito de Inconstitucionalidade Interventiva)

E) a previdência social;

E) ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade)
48. (CONCURSO CRATO/2021) É livre a associação
profissional ou sindical, observado o seguinte, exceto:

51. (CONCURSO CRATO/2021) Da repartição da receita tributária, pertencem aos Municípios, exceto:

A) ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado
a sindicato;

A) o produto da arrecadação do imposto da União sobre
renda e proventos de qualquer natureza, incidente na
fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por
eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem
e mantiverem;

B) é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho;
C) os dirigentes sindicais não têm estabilidade no emprego durante seu mandato a frente de entidade sindical;

B) a totalidade do produto arrecadado dos tributos sobre
veículos automotores;

D) ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

C) cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios;
D) vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do
imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação;

E) o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado
nas organizações sindicais;

49. (CONCURSO CRATO/2021) São bens da União,
exceto:

E) cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados em regra;

A) o mar territorial;
B) os recursos minerais, inclusive os do subsolo;

D) as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos;

52. (CONCURSO CRATO/2021) São legitimados especiais para proporem ação de controle de constitucionalidade concentrado e abstrato de lei municipal
perante o Supremo Tribunal Federal, exceto:

E) o espaço aéreo

A) O Governador de Estado e do Distrito Federal;

C) as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios;
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B) O Procurador Geral da República;

E) Os servidores titulares de cargos efetivos terá caráter
contributivo e solidário, sendo facultativa a contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos,
de aposentados e de pensionistas, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

C) A mesa diretora da Assembleia legislativa e Câmara
Legislativa do Distrito Federal;
D) Entidade de classe em nível nacional;
E) Federação Sindical ou sindicato em nível nacional;

55. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alternativa
CORRETA: Nos termos da Emenda Constitucional
nº 103 de 12 dezembro de 2019, para fins de aposentadoria é assegurado:

53. (CONCURSO CRATO/2021) São privativos de
brasileiro nato os cargos, exceto:

A) Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem
recíproca do tempo de contribuição entre o Regime
Geral de Previdência Social e os regimes próprios de
previdência social, e destes entre si, de acordo com os
critérios estabelecidos em lei.

A) de Presidente da República;
B) de Deputado Federal
C) de vice-presidente da República;
D) de Presidente da Câmara dos Deputados;

B) Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem
recíproca do tempo de contribuição entre o Regime
Geral de Previdência Social e os regimes próprios de
previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei.

E) da Carreira diplomática;

54. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alternativa
CORRETA: Nos termos da Emenda Constitucional
nº 103 de 12 dezembro de 2019, quanto ao Regime
Próprio de Previdência:

C) Para fins de aposentadoria, não será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada
a compensação financeira, de acordo com os critérios
estabelecidos em lei.

A) Os servidores titulares de cargos efetivos terá caráter
contributivo e não solidário mediante contribuição do
respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

D) Para fins de aposentadoria, o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência
social, poderão entre si, fazer contagem recíproca do
tempo de contribuição, mediante autorização da legislação municipal.

B) Os servidores titulares de cargos efetivos e comissionados terá caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e
atuarial.

E) Para fins de aposentadoria a contagem recíproca do
tem pode contribuição ficará a cargo da vontade do
segurado, observada a compensação financeira e mediante autorização da legislação federal.

C) Os servidores titulares de cargos efetivos terá caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

56. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alternativa
CORRETA: Com relação aos afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o saláriomaternidade no Regime Próprio de Previdência:

D) Os servidores titulares de cargos efetivos e contratados terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores
ativos, de aposentados e de pensionistas, observados
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

A) Serão custeados e gerenciados diretamente pelos órgãos e pelo regime próprio de previdência social ou
pelas entidades do poder Executivo, Legislativo e Autarquias Municipais.
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B) Serão custeados e gerenciados diretamente pelos órgãos e entidades do poder Executivo, Legislativo e Autarquias Municipais e correrão à conta do regime próprio de previdência social ao qual o servidor se vincula.

e um anos ou inválido; os pais; ou o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte anos ou
inválido.

C) Serão custeados e gerenciados diretamente pelos órgãos e entidades do poder Executivo, Legislativo e Autarquias Municipais, e não correrão à conta do regime
próprio de previdência social ao qual o servidor se vincula.

58. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alternativa
CORRETA: A vinculação do servidor ao PREVICRATO dar-se-á pelo exercício das atribuições do
cargo de que é titular. E Incumbe ao segurado a inscrição de seus dependentes, que poderão promovêla se ele falecer sem tê-la efetivado.

D) Serão custeados e gerenciados diretamente pelos órgãos e entidades do poder Executivo, Legislativo e Autarquias Municipais e correrão à conta do regime geral
de previdência social ao qual o servidor se vincula.

A) A inscrição de dependente inválido não requer a
comprovação desta condição mediante laudo médicopericial. As informações referentes aos dependentes
deverão ser comprovadas documentalmente e a perda
da condição de segurado implica o automático cancelamento da inscrição de seus dependentes.

E) Serão custeados e gerenciados diretamente somente
pelo poder Executivo, e não correrão à conta do regime próprio de previdência social ao qual o servidor
se vincula.

B) A inscrição de dependente inválido requer sempre a
comprovação desta condição mediante laudo médicopericial. As informações referentes aos dependentes
deverão ser comprovadas documentalmente e a perda
da condição de segurado não implica o automático cancelamento da inscrição de seus dependentes.

57. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alternativa
CORRETA. São beneficiários do Regime Próprio
de Previdência Social, na condição de dependentes
do segurado:

C) A inscrição de dependente inválido requer sempre a
comprovação desta condição mediante atestado médico. As informações referentes aos dependentes deverão ser comprovadas documentalmente a perda da
condição de segurado implica o automático cancelamento da inscrição de seus dependentes.

A) o cônjuge, a companheira ou o companheiro e o filho
não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte
e um anos ou inválido; ou o irmão não emancipado, de
qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido.
B) o cônjuge, a companheira ou o companheiro e o filho
não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte
e um anos ou inválido; os pais; ou o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos
ou inválido.

D) A inscrição de dependente inválido requer sempre a
comprovação desta condição mediante laudo médicopericial. As informações referentes aos dependentes
deverão ser comprovadas documentalmente e a perda
da condição de segurado implica o automático cancelamento da inscrição de seus dependentes.

C) o cônjuge, a companheira ou o companheiro e o filho
não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito e um anos ou inválido; os pais; ou o irmão não
emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e
um anos ou inválido.

E) A inscrição de dependente inválido requer sempre a
comprovação desta condição mediante laudo médicopericial. As informações referentes aos dependentes
deverão ser comprovadas documentalmente e a perda
da condição de segurado somente terá cancelamento
da inscrição de seus dependentes após seis meses.

D) o cônjuge, a companheira ou o companheiro e o filho
não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte
e um anos ou inválido; os pais; ou o irmão emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos
ou inválido.

59. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alternativa
INCORRETA. Com relação aos as Contribuições
dos Servidores Cedidos, Afastados e Licenciados:

E) o cônjuge, a companheira ou o companheiro e o filho
não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte
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A) O servidor afastado ou licenciado temporariamente
do exercício do cargo efetivo sem recebimento de
remuneração ou subsídio pelo Município contribuirá
para o RPPS (Regime Próprio de Previdência Social),
computando-se o respectivo tempo de afastamento ou
licenciamento para fins de aposentadoria.

seu respectivo suplente designado pelo Presidente da
Câmara Municipal; III - quatro representantes dos segurados ativos e um representante dos inativos e pensionistas, com seus respectivos suplentes eleitos entre
seus pares.
C) três representantes do Poder Executivo, com seus respectivos suplentes, designados pelo Prefeito Municipal; II - dois representante do Poder Legislativo, com
seu respectivo suplente designado pelo Presidente da
Câmara Municipal; III - três representantes dos segurados ativos e um representante dos inativos e pensionistas, com seus respectivos suplentes eleitos entre seus
pares.

B) Na cessão ou afastamento de servidores sem ônus para
o cessionário ou para o órgão do exercício do mandato,
continuará sob a responsabilidade do órgão ou entidade de origem o recolhimento e o repasse à unidade
gestora do RPPS das contribuições relativas à parcela
devida pelo servidor e pelo Município.
C) Nas hipóteses de cessão, licenciamento ou afastamento
de servidor, o cálculo da contribuição ao RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) será feito com
base na remuneração do cargo que o servidor titular
estiver exercendo.

D) três representantes do Poder Executivo, com seus respectivos suplentes, designados pelo Prefeito Municipal; II - três representante do Poder Legislativo, com
seu respectivo suplente designado pelo Presidente da
Câmara Municipal; III - quatro representantes dos segurados ativos e um representante dos inativos e pensionistas, com seus respectivos suplentes eleitos entre
seus pares.

D) O servidor cedido ou licenciado para exercício de mandato em outro ente federativo poderá optar por contribuir facultativamente ao RPPS de origem sobre as
parcelas remuneratórias não componentes da remuneração do cargo efetivo.

E) dois representantes do Poder Executivo, com seus respectivos suplentes, designados pelo Prefeito Municipal; II - dois representante do Poder Legislativo, com
seu respectivo suplente designado pelo Presidente da
Câmara Municipal; III - quatro representantes dos segurados ativos e um representante dos inativos e pensionistas, com seus respectivos suplentes eleitos entre
seus pares.

E) Na cessão de servidores ou no afastamento para exercício de mandato eletivo em que o pagamento da remuneração ou subsídio seja ônus do cessionário ou do órgão de exercício do mandato será de responsabilidade
desse órgão ou entidade o desconto da contribuição devida pelo segurado.
60. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alternativa
CORRETA: Quanto ao Conselho Fiscal e de Administração - CFA - Órgão colegiado consultivo encarregado de acompanhar e fiscalizar a administração do FPS - Fundo de Previdência Social - Crato
terá como seus membros preferencialmente, pessoas com formação em nível superior, sendo:
A) três representantes do Poder Executivo, com seus respectivos suplentes, designados pelo Prefeito Municipal; II - dois representante do Poder Legislativo, com
seu respectivo suplente designado pelo Presidente da
Câmara Municipal; III - quatro representantes dos segurados ativos e um representante dos inativos e pensionistas, com seus respectivos suplentes eleitos entre
seus pares.
B) quatro representantes do Poder Executivo, com seus
respectivos suplentes, designados pelo Prefeito Municipal; II - dois representante do Poder Legislativo, com
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