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LINGUA PORTUGUESA 
 
O texto a seguir é referência para as questões 01 a 04. 

 
Um mundo transparente 

Roberto Damatta 
Li uma vez uma lenda na qual se contava o seguinte: 1 

Um gênio descobriu o poder da comunicação pelo pensamento. No início, foi uma delícia poder falar sem sons – sem gemidos, 2 

lágrimas, sussurros e sorrisos. Como no cinema mudo, as pessoas exultavam com o fato de comunicar-se pelo cérebro. Bastava 3 

pensar numa pessoa e, pronto! – fazia-se o contato. [...] 4 

O pensamento – invisível e inaudível, sinuoso, permanente, incontrolável e invasivo como uma enchente – tornava a 5 

compreensão entre os seres humanos um ato absoluto. E, justamente por isso, ele impedia tudo, principalmente os sentimentos. Os 6 

primeiros a serem liquidados foram atos fundamentais: o fingir, o disfarçar e o mentir. E, sem poder mentir, houve uma tal sinceridade 7 

que a individualidade, com suas escolhas e seus planos essencialmente secretos; as paixões, com suas fúrias, inibições e gozos; e 8 

as esperanças, com suas expectativas, desvaneceram-se. E assim muita gente se matou, especialmente no governo, nas igrejas e 9 

na universidade. Muitos isolaram-se em casas com paredes de chumbo que, descobriu-se, tornavam fracas as ondas mentais, 10 

diminuindo, mas infelizmente não impedindo, a telepatia e a tragicomédia de um entendimento total, completo e absoluto. 11 

Em poucos anos, o drama que é justamente o que jaz eternamente entre o dito e o não dito; o que fica encerrado dentro de 12 

cada qual sem ruído ou palavra; ou o que se transforma em silêncio ou suspiro reprimido, tornou-se coisa do passado, e as pessoas 13 

ficaram muito amargas e tristes porque não havia mais a distinção entre o manifesto e o oculto, de modo que a comédia e o riso 14 

ficaram escassos. E, sem riso e comédia, sumiram igualmente as lágrimas e o choro, pois não havia mais o que se poderia exprimir 15 

além dos pensamentos. Ou melhor, sem as palavras e os seus sons, não havia mais a vontade de exprimir sentimentos, os quais 16 

dependiam exatamente das palavras, pois, como se sabe, nenhuma sentença verbal ou canto traduz uma amizade, um desejo, um 17 

perdão, uma bênção, um ódio ou uma esperança. Sem sons, o ato de dar, de receber e de retribuir palavras, músicas, brindes, beijos 18 

e presentes sumiu. As descontinuidades entre os sons foram suprimidas pelas continuidades dos pensamentos, o que fez com que 19 

a humanidade fosse atingida por um enorme silêncio, pois ninguém precisava produzir sons para implorar, dar, perdoar, perguntar, 20 

discutir, rir, protestar ou jogar conversa fora. Viviam todos num silêncio profundo lançando mensagens telepáticas uns aos outros e, 21 

quando souberam que seus ancestrais usavam da fala para a comunicação, ficaram intrigados e com inveja. Foram ouvir o mar e 22 

os ventos cujos sons lhes pareceram encantadores. 23 

Como todas as portas humanas, a novidade da telepatia também trouxe seus problemas, pois o pensamento decorria de 24 

línguas naturais que eram variadas, mas que, com a evolução da comunicação pelo pensamento, perderam seus lastros, suas 25 

concretudes e suas diferenças. Agora ninguém podia dizer aquilo que só poderia ser dito em inglês, alemão, russo, português, tupi 26 

ou chinês. A universalização absoluta do telepático produziu uma perda irreparável nos modos de dizer porque o pensamento puro 27 

se fazia numa só língua: uma espécie de Esperanto que juntava todos os idiomas vivos e mortos, antigos e modernos, mas que não 28 

era língua nenhuma. Dizem que a partir da telepatia, a poesia, a literatura, a música e os mitos acabaram. 29 

E os homens, como sempre, arrependeram-se e pediram de volta as suas línguas antigas que permitiam o milagre das 30 

compreensões sempre incompreendidas. Mas era tarde demais. 31 
 

(Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,um-mundo-transparente-,1068646,0.htm>. Acesso em 23 nov. 2013.) 

 
01 - Assinale a alternativa que expressa adequadamente o tema abordado na lenda narrada por Damatta. 
 

a) A superação das dificuldades de comunicação entre os seres humanos. 
b) A importância da racionalidade na interação. 
►c) A imperfeição das línguas como fundamento para a cultura humana. 
d) A comunicação total como solução dos conflitos entre as pessoas. 

 
02 - Segundo o texto, foram consequências da nova forma de comunicação entre os seres humanos: 
 

1. A impossibilidade de ocultar os pensamentos. 
2. O desaparecimento do humor. 
3. O acirramento da diversidade cultural. 
4. A sobreposição da racionalidade sobre os sentimentos. 
5. A consciência de que muita coisa se perdeu junto com o desaparecimento das línguas. 

 

Estão corretos os itens: 
 

a) 1, 2 e 3 apenas. 
b) 2, 3 e 4 apenas. 
c) 1, 4 e 5 apenas. 
►d) 1, 2, 4 e 5 apenas. 

 
03 - As alternativas a seguir indicam os antecedentes de algumas formas pronominais empregadas no texto. Assinale a 

INCORRETA. 
 

a) “isso” (linha 6)  “tornava a compreensão entre os seres humanos um ato absoluto”. 

b) “seus” (linha 8)  “a individualidade”. 

►c) “o que” (linha 19)  “as descontinuidades”. 

d) “seus” (linha 22)  “todos”. 
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04 - As expressões “porque” (linha 14), “ou melhor” (linha 16), “como” (linha 17) e “pois” (linha 20) estabelecem entre os 
enunciados do texto, respectivamente, as seguintes relações de sentido: 

 

►a) Explicação, retificação, conformidade, explicação. 
b) Causalidade, explicação, comparação, explicação. 
c) Comparação, exemplificação, conformidade, causalidade. 
d) Exemplificação, retificação, comparação, retificação. 

 

 
 
A charge ao lado é referência para a questão 05. 
 

 
 
 
05 - O efeito de humor da charge decorre da resposta que o 

segundo personagem dá à pergunta que lhe foi feita. 
Relacionando essa resposta com a pergunta e o título 
da charge, é correto afirmar: 

 

a) A resposta mostra um equívoco na aplicação das 
novas regras de acentuação, pois as palavras 
“deputado” e “castelinho” não eram acentuadas antes 
da reforma. 

b) Há um equívoco na resposta, uma vez que o nome do 
deputado não pode ter perdido o acento, pois a 
ortografia oficial não afeta os nomes próprios. 

c) A resposta mostra um deslocamento, pois o uso do 
interrogativo “o que” pressupõe que a resposta não 
seria uma pessoa. 

►d) O efeito de humor decorre da dualidade na 
interpretação de “perdeu o acento”. 

 
 
O texto a seguir é referência para as questões 06 a 11. 
 

Também somos o chumbo das balas 
 

Você está na sala assistindo à TV. Ou está no restaurante, com seus amigos. Ou está voltando para casa depois de um dia 1 

de trabalho. Você ouve tiros, você ouve bombas, você ouve gritos. Você olha e vê a polícia militar ocupando o seu bairro, a sua rua. 2 

É difícil enxergar, por causa das bombas de gás lacrimogêneo, o que aumenta o seu medo. Logo, você está sem luz, porque a 3 

polícia atirou nos transformadores. O garçom que o atendia cai morto com uma bala na cabeça. O adolescente que você conhece 4 

desde pequeno cai morto. Um motorista está dirigindo a sua van e cai ferido por um tiro. Agora você está aterrorizado. Os gri tos 5 

soam cada vez mais perto e você ouve a porta da casa do seu vizinho ser arrombada por policiais, que quebram tudo, gritam com 6 

ele e com sua família. Em seguida você vê os policiais saírem arrastando um saco preto. E sabe que é o seu vizinho dentro dele. 7 

Por quê? Você não pergunta o porquê, do contrário será o próximo a ser esculachado, a ter todos os seus bens, duramente 8 

conquistados com trabalho, destruídos. Se você está em casa, não pode sair. Se você está na rua, não pode entrar. 9 

O que você faz? 10 

Nada. 11 

Você não faz nada porque não aconteceu com você. Você não faz nada especialmente porque se sente a salvo, porque sabe 12 

que não apenas não aconteceu, como não acontecerá com você. Não aconteceu e não acontecerá no seu bairro. Isso só acontece 13 

na favela, com os outros, aqueles que trabalham para você em serviços mal remunerados. 14 

Aconteceu na Nova Holanda, no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, na segunda-feira passada (24/6). Com a justificativa 15 

de que pessoas se aproveitavam da manifestação que ocorria na Avenida Brasil – o nome sempre tão simbólico – para fazer arrastão, 16 

policiais ocuparam a favela. (...). Saldo final: 10 mortos, entre eles “três moradores inocentes”. 17 

Os brasileiros foram às ruas, algo de profundo mudou nas últimas semanas, tão profundo que levaremos muito tempo para 18 

compreender. Mas algo de ainda mais profundo não mudou. E, se esse algo ainda mais profundo não mudar, nenhuma outra 19 

mudança terá o peso de uma transformação, porque nenhuma terá sido capaz de superar o fosso de uma sociedade desigual. A 20 

desigualdade que se perpetua no concreto da vida cotidiana começa e persiste na cabeça de cada um. 21 

(...) 22 

Quando a polícia paulista reprimiu com violência os manifestantes de 13 de junho, provocando uma ampliação dos 23 

movimentos de protesto não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, houve um choque da classe média porque, dessa vez, muitos 24 

daqueles que foram atingidos por balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo eram seus filhos, irmãos e amigos. Como era 25 

possível que isso acontecesse? 26 

(...) 27 

É preciso que a classe média se olhe no espelho, se existe mesmo o desejo real de mudança. É preciso que se olhe no 28 

espelho para encarar sua alma deformada. E perceber que essa polícia reflete pelo menos uma de suas faces. Parece óbvio, do 29 

contrário essa polícia não seguiria existindo e agindo impunemente, mas às vezes o óbvio é esquecido em nome da conveniência.30 
 

(Eliane Brum, Revista Época, 03/07/2013. Disponível em: <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/eliane-brum/noticia/2013/07/tambem-somos-o-
chumbo-das-balasb.html>, acesso em 20 ago. 13).  

 

 
 

(http://www.leoquintino.com.br/media/a/charge-reforma-ortografica. 
Acesso em 23 nov. 2013.) 
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06 - Identifique as seguintes afirmativas acerca do primeiro parágrafo como verdadeiras (V) ou falsas (F): 
 

(   ) Apresenta uma sequência de fatos, o que qualifica o texto como narrativo. 
(   ) Há nele um plano de hipóteses que são confirmadas ao final do texto. 
(   ) O recurso da repetição é nele explorado com finalidade estilística. 
(   ) Os fatos são apresentados em ordem crescente de gravidade. 

 

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

a) F – V – F – V. 
b) V – F – V – F. 
►c) F – F – V – V. 

d) V – V – F – F. 
 
07 - Assinale a alternativa cuja afirmação é autorizada pela leitura do texto. 
 

a) A ida dos brasileiros às ruas acolheu os protestos contra a morte dos “três moradores inocentes” do Complexo da Maré. 
►b) Há, no texto, a apresentação de um paradoxo entre o comportamento dos brasileiros que foram às ruas “nas últimas 

semanas” e o do segmento que está representado no primeiro parágrafo. 
c) O texto compara “moradores inocentes”, os quais são alvo de morte em confronto com a polícia, a trabalhadores que têm 

seus bens destruídos, dentro de suas casas. 
d) O segmento da população que está sujeito a atos de violência não tem contato com o segmento imune a esses mesmos 

atos. 
 
08 - A partir da leitura do texto, é correto afirmar: 
 

a) A pergunta “Como era possível que isso acontecesse?” (linhas 25 e 26) expressa o espanto da autora diante das ações 
da polícia no dia 13 de junho. 

►b) A classe média faz parte do “nós” indiretamente referido no título, do qual se diz, figurativamente, que também é “o chumbo 
das balas”. 

c) As atitudes da classe média em relação ao evento do Complexo da Maré e ao evento de 13 de junho foram análogas. 
d) A formas de violência no Rio atingem segmentos da população diferentes daqueles atingidos pela violência em São Paulo. 
 

09 - Assinale a alternativa que apresenta uma expressão com sentido conotativo, ou seja, que sugere sentido que vai além 
do literal. 

 

a) “É difícil enxergar, por causa das bombas de gás lacrimogêneo, o que aumenta o seu medo”. (linha 3) 
b) “Você vê os policiais saírem arrastando um saco preto”. (linha 7) 
c) “Os brasileiros foram às ruas, algo de profundo mudou nas últimas semanas, tão profundo que levaremos muito tempo 

para compreender”. (linhas 18 e 19) 
►d) “A desigualdade que se perpetua no concreto da vida cotidiana começa e persiste na cabeça de cada um”. (linhas 20 

e  21). 
 

10 - “O pronome seu significa segunda pessoa do discurso só – e apenas só – nas situações de diálogo (real ou hipotético)” 
(adaptado de Maria Marta Pereira Scherre, 2005, p. 96). A respeito dessa definição, considere os seguintes usos do 
pronome possessivo no texto: 

 

1. “Você olha e vê a polícia militar ocupando o seu bairro, a sua rua”. (linha 2) 
2. “Um motorista está dirigindo a sua van”. (linha 5) 
3. “e você ouve a porta da casa do seu vizinho”. (linha 6) 
4. “do contrário será o próximo a ser esculachado, a ter todos os seus bens (...) destruídos”. (linhas 8 e 9) 

 

Correspondem à definição acima as formas pronominais sublinhadas nos itens: 
 

a) 1 e 2 apenas. 
b) 3 e 4 apenas. 
►c) 1, 3 e 4 apenas. 
d) 1, 2, 3 e 4. 

 
11 - Assinale a alternativa que apresenta um dito popular que parafraseia o conteúdo expresso no excerto: “Se você está 

em casa, não pode sair. Se você está na rua, não pode entrar”. (linha 9) 
 

►a) “Se correr o bicho pega, se ficar, o bicho come”. 
b) “Quando o gato sai, os ratos fazem a festa”. 
c) “Um dia da caça, o outro do caçador”. 
d) “Manda quem pode, obedece quem precisa”. 
 

 
  



 

 

6 

O texto a seguir é referência para as questões 12 a 17. 
 

O paradigma do asfalto 

 
No português coloquial brasileiro, a palavra asfalto significa o contrário de favela. A favela começa onde termina o asfalto e 1 

vice-versa. Asfalto é, assim, sinônimo de cidade formal, cidade legal, sendo a favela, informal e ilegal, o seu oposto. Esta questão 2 

vai muito além da semântica e tem implicações profundas no modelo de desenvolvimento que estamos seguindo há séculos, sem 3 

maiores correções de rumo, apenas pisadas eventuais no freio ou no acelerador da economia. Usado pela primeira vez no Brasil 4 

pelo prefeito do Rio de Janeiro Francisco Pereira Passos na reforma do centro da cidade que demoliu 1200 casebres e construiu 5 

300, o asfalto entrou no imaginário brasileiro da forma mais autoritária e excludente possível. De lá pra cá superamos o autoritarismo 6 

e lutamos bravamente contra a exclusão, mas o asfalto continua. (...) 7 

Asfalto, cabe lembrar, é um subproduto do refino do petróleo. A borra do óleo cru (alcatrão) é misturada com um agregado 8 

miúdo (brita fina) para produzir uma massa flexível enquanto aquecida e razoavelmente resistente quando resfriada. E esta massa 9 

de borra de petróleo com brita cobre uma porção significativa das nossas cidades, chegando quase a 20% da superfície total. Junto 10 

com seu inseparável companheiro, o cimento, na forma de concreto (que, como o asfalto, também tem pedra na sua fórmula) ou de 11 

pisos em geral, 80% das áreas públicas das cidades brasileiras estão impermeabilizadas. O crítico de arte carioca Paulo Venâncio 12 

Filho cunhou uma frase que, no meu entender, resume tudo: o brasileiro só sabe se relacionar com a natureza tendo o cimento como 13 

mediador. 14 

Os últimos 20% são áreas de canteiros em praças ou parques públicos, os únicos espaços em que a água que cai 15 

torrencialmente de novembro a março tem a chance de voltar à terra sem a intermediação da infraestrutura de escoamento, que é 16 

formada pelos acima citados asfalto e cimento. E as áreas privadas da cidade, que formam cerca de 75% da superfície total, não 17 

ficam nem um pouco atrás, cobertas por telhados em cima de edifícios ou pelo cimento que os rodeia. Em resumo, nossas cidades 18 

têm um índice de impermeabilidade altíssimo. Cada vez que você passar por uma rua alagada, logo depois de uma tempestade de 19 

verão, lembre-se disto, a água não tem para onde ir, pois a cidade está toda impermeabilizada. 20 

As conversas sobre o tema sempre passam por aquilo que alguém deveria fazer. E esse alguém é sempre definido como o 21 

outro: o poder público, as autoridades, os da rua de cima. A expansão urbana desenfreada, a produção agrícola em larga escala: é 22 

importante perceber que a questão das enchentes urbanas passa tanto pelo poder público, pelas diretrizes de urbanização e gestão 23 

das águas, quanto por cada um de nós, em nossos pedacinhos de terra na cidade. 24 

O manejo da água da chuva é público, mas a absorção residencial é um problema doméstico, privado. (...) 25 

Para resolvermos parte do problema das enchentes urbanas, temos que entender que a questão da permeabilidade do solo 26 

é problema de todos; que precisamos promover uma mudança cultural: 1) na forma como o poder público trata o problema; 2) na 27 

forma como as pessoas se sentem envolvidas com ele. 28 
 

(Disponível em: <http://revistaforum.com.br/blog/2012/06/o-paradigma-do-asfalto/>. Acesso em: 26 ago. 13). 

 
12 - A expressão “além da semântica”, citada no primeiro parágrafo (linha 3), encontra sustentação no fato de: 
 

a) o texto investir em muitas figuras de linguagem. 
b) a oposição asfalto x favela não mais constituir antagonismo no plano da realidade. 
►c) problemas como o manejo da água da chuva transcenderem a oposição asfalto x favela. 
d) problemas como o manejo da água da chuva se agravarem em contextos de favelas. 

 
13 - Assinale a alternativa que NÃO é representativa da descrição que consta no texto, à linha 01: “No português coloquial 

brasileiro, a palavra asfalto significa o contrário de favela”. 
 

►a) “SP: Haddad prometeu asfalto, luz e água em favela durante campanha”. (https://plus.google.com/+Estadão) 
b) “A relação entre favela e asfalto vem se modificando ao longo de mais de um século de existência dessas comunidades”. 

(Soul Brasileiro) 
c) “Asfalto e favela se misturam e lotam Vigário Geral no show do Rappa com banda afroreggae”. (http://www.afroreggae.org) 
d) “Urbanização integra favelas ao ‘asfalto’”. (http://www.cidadeolimpica.com.br/noticias) 

 
14 - Acerca de relações referenciais presentes no texto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 

afirmativas: 
 

(   ) “E esta massa de borra de petróleo com brita” (linhas 9 e 10) refere-se a asfalto. 
(   ) “Os últimos 20%” (linha 15) refere-se à área de infraestrutura de escoamento afetada. 
(   ) “O tema” (linha 21), refere-se ao fato de a cidade encontrar-se impermeabilizada devido à falta de escoamento da 

água. 
(   ) A expressão “os rodeia” (linha 18) refere-se a asfalto e cimento. 

 

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

a) F – F – V – V. 
b) F – V – V – F. 
c) V – V – F – V. 
►d) V – F – F – F. 

 
15 - Assinale a alternativa em que a forma gramatical em destaque está funcionando como pronome demonstrativo. 

 

a) “Junto com seu inseparável companheiro”. (linhas 10 e 11) 
b) “Cada vez que você passar por uma rua alagada”. (linha 19) 
c) “E esse alguém é sempre definido como o outro”. (linhas 21 e 22) 
►d) “...o poder público, as autoridades, os da rua de cima”. (linha 22) 
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16 - Dado o período: “E as áreas privadas da cidade, que formam cerca de 75% da superfície total, não ficam nem um pouco 
atrás, cobertas por telhados em cima de edifícios ou pelo cimento que os rodeia” (linhas 17 e 18). Assinale a alternativa 
em que a alteração da ordem dos elementos e da pontuação NÃO gera prejuízo gramatical e do sentido básico. 

 

►a) E as áreas privadas da cidade, que formam cerca de 75% da superfície total, cobertas por telhados em cima de edifícios 
ou pelo cimento que os rodeia, não ficam nem um pouco atrás. 

b) E as áreas privadas que formam cerca de 75% da superfície total da cidade, não ficam nem um pouco atrás cobertas por 
telhados em cima de edifícios ou pelo cimento que os rodeia. 

c) E as áreas privadas, que formam cerca de 75% da superfície total, não ficam nem um pouco atrás da cidade, cobertas por 
telhados em cima de edifícios ou pelo cimento que os rodeia. 

d) E as áreas privadas da cidade, que formam cerca de 75% da superfície total não ficam nem um pouco atrás, cobertas por 
telhados em cima de edifícios ou pelo cimento que os rodeia. 

 
17 - Assinale, entre as charges a seguir, aquela que NÃO representa os conteúdos expressos nas linhas 21 a 24 do texto. 
 

►a) b) 

 
 

(Gazeta de Alagoas. Disponível em: 
<https://www.google.com/search?q=charges+enchentes&es>. Acesso em 06 
out. 13.) 

 
 

(Disponível em: em 
<http://sosriosdobrasil.blogspot.com.br/2009/11/no-protesto-
dos-chargistas-o-grito-dos.html>. Acesso em: 06 out. 13.) 

c) d) 

 
 

 (Disponível em: <http://1.bp.blogspot.com/_glyLfBk9Cic/Sw-
imCWPEbI/AAAAAAAAM0U/qfX1pw9PJeA/s1600/charge+enchentes+14.gif>. 
Acesso em 06 out. 12.) 

 
 

(Disponível em: 
<http://jairobastos.blogspot.com.br/2011/01/uma-charge-vale-
mais-do-que-1000.html>.) 

 
 
O texto a seguir é referência para as questões 18 a 20. 
 

Neuro, a nova moeda da Vila Pantanal 

 
Nem real, nem dólar, nem euro. Neuro é o nome da moeda que os moradores da Vila Pantanal terão à disposição para 1 

empréstimo a partir de abril, quando entra em operação o primeiro banco comunitário do Paraná. Os moradores desse bolsão de 2 

pobreza do bairro Alto Boqueirão, em Curitiba, terão linhas de crédito de até R$ 15 mil por pessoa, com juro de 0%. O tomador 3 

pagará apenas uma taxa administrativa. O valor, porém, será disponibilizado em uma moeda própria aceita apenas no comércio 4 

local. O objetivo é estimular o consumo e a oferta de serviços e produtos na região, dinamizando a microeconomia local e criando 5 

oportunidades para os moradores. 6 

Lançado há algumas semanas, o NeuroBanco começa agora a fase de implantação efetiva. O principal entrave é a 7 

instalação de uma instituição financeira em uma região de alta criminalidade. Por isso, será um “nanobanco” – neologismo criado 8 

por um de seus coordenadores. Agentes financeiros farão o trabalho de inscrição dos interessados e repasse das quantias, sem 9 

a necessidade de uma sala fixa. “Existe uma forte exclusão financeira nessa região. A maioria dos moradores nunca teve uma 10 

conta bancária”, aponta Lutero Couto, um dos coordenadores do NeuroBanco. 11 

(...) 12 

Antes mesmo do projeto bancário, a moeda neuro existia e circulava entre os participantes do Parque de Tecnologia Social, 13 

rede de participação política e cidadã entre pessoas físicas, existente desde 2003. Como a ação não tinha capital próprio, criou-14 

se a moeda como uma forma de proporcionar troca de trabalho entre os participantes. “O nome da moeda remete a ‘neurônio’, 15 

porque é um capital humano e intelectual”, explica Couto. 16 

Na Vila Pantanal, os neuros serão emprestados conforme a capacidade produtiva ou necessidade dos tomadores. 17 

“Produtores de comidas podem passar a vender para os próprios vizinhos. É um ganho nas duas pontas”, projeta. (...)18 
 

(Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?id=1342954&tit=Neuro-a-nova-moeda-da-Vila-Pantanal>. 
Acesso em 21 out. 13.) 
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18 - Dado o objetivo de criação do neuro – “estimular o consumo e a oferta de serviços e produtos na região, dinamizando 
a microeconomia local e criando oportunidades para os moradores” –, avalie se há convergência com esse objetivo 
nos seguintes excertos do texto: 

 

1. “O principal entrave é a instalação de uma instituição financeira em uma região de alta criminalidade”. (linhas 
7 e 8) 

2. “A maioria dos moradores nunca teve uma conta bancária”. (linhas 10 e 11) 
3. “(...) os neuros serão emprestados conforme a capacidade produtiva ou necessidade dos tomadores”. (linha 17) 
4. “Produtores de comidas podem passar a vender para os próprios vizinhos”. (linha 18) 

 

Há relação de convergência com o objetivo de criação do neuro nos itens: 
 

a) 1 e 4 apenas. 
b) 2 e 3 apenas. 
c) 1, 3 e 4 apenas. 
►d) 2, 3 e 4 apenas. 

 
19 - Com base no texto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) O primeiro banco comunitário do Paraná se chamará Nanobanco. 
(   ) “Tomadores” são as pessoas que virão a usufruir do neuro. 
(   ) Capacidade produtiva e necessidade configuram-se requisitos para a distribuição dos neuros. 
(   ) A expressão “um ganho nas duas pontas” (linha 18) refere-se aos benefícios para os moradores e para o banco 

comunitário. 
 

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

a) V – F – V – F. 
b) F – V – F – V. 
►c) F – V – V – F. 

d) V – F – F – V. 
 
20 - Na frase “Como a ação não tinha capital próprio, criou-se a moeda como uma forma de proporcionar troca de trabalho 

entre os participantes” (linhas 14 e 15), as conjunções em destaque estabelecem, respectivamente, relação de: 
 

a) comparação e causa. 
►b) causa e finalidade. 
c) explicação e causa. 
d) causa e comparação. 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES 
 

21 - Com fundamento nos artigos 60 e seguintes da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que dispõem 
acerca do direito à profissionalização e à proteção do trabalho, é INCORRETO afirmar: 

 

►a) Ao adolescente é permitido o trabalho noturno, com autorização dos pais ou do seu representante legal, desde que não 
prejudique o acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. 

b) Considera-se trabalho noturno, para o adolescente, o horário compreendido entre as 22:00 horas de um dia e as 5:00 horas 
do dia seguinte. 

c) Ainda que com a autorização dos pais, ou do seu representante legal, é vedado ao adolescente trabalho em locais 
perigosos, insalubres ou penosos. 

d) A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda dos produtos de seu trabalho 
não desfigura o caráter educativo. 

 
22 - Na parte preliminar da Lei 8.069/90, considera-se dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária. Sobre o assunto, considere as seguintes garantias: 

 

1. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 
2. Precedência de atendimento nos serviços públicos e privados ou de relevância pública. 
3. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. 
4. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. 

 

A garantia de prioridade à Criança e ao Adolescente compreende: 
 

a) 1 e 2 apenas. 
►b) 1, 3 e 4 apenas. 
c) 3 e 4 apenas. 
d) 1, 2 e 3 apenas. 
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23 - Com fundamento na Lei 8.069/90, assinale a alternativa correta. 
 

a) Considera-se criança, para os efeitos da Lei 8.069, a pessoa até 14 anos de idade incompletos, e adolescente aquele 
entre 14 e 18 anos de idade. 

b) Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados 
ao Ministério Público Estadual, sem prejuízo de outras providências legais. 

►c) A colocação da criança ou adolescente em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, sendo que a 
colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade de adoção. 

d) A falta ou carência de recursos materiais, a depender da gravidade, constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão 
do poder familiar. 

 
24 - Tendo em vista o disposto na Seção III da Lei 8.069 que trata “da família substituta”, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A guarda obriga à prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo ao 
seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. 

2. Salvo expressa e fundamentada determinação em contrário, da autoridade judiciária competente, ou quando a 
medida for aplicada em preparação para adoção, o deferimento da guarda de criança ou adolescente a terceiros 
não impede o exercício do direito de visitas pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos. 

3. A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério Público. 
4. O poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a 

forma de guarda, tutela ou adoção, de criança ou adolescente afastado do convívio familiar. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
d) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
 

25 - Com fundamento nos artigos 39 e seguintes que tratam da adoção, é INCORRETO afirmar: 
 

►a) É permitida a adoção por procuração. 
b) O adotando deve contar com, no máximo, dezoito anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos 

adotantes. 
c) A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmo direitos e deveres, inclusive sucessórios. 
d) Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros podem adotar conjuntamente. 
 

26 - Sobre o processo de adoção, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Vindo a falecer o adotante antes da sentença, extingue-se o processo de adoção. 
2. Em se tratando de adotando maior de doze anos de idade, será necessário o seu consentimento. 
3. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como obter acesso irrestrito ao processo de adoção 

no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 18 (dezoito) anos. 
4. Haverá cadastros distintos para pessoas ou casais residentes fora do País, que somente serão consultados na 

inexistência de postulantes nacionais habilitados. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
27 - No fim do ano passado, a Justiça brasileira apresentou a prova mais contundente de que as instituições são capazes de reagir 

com rigor à corrupção, ao condenar à prisão 25 pessoas acusadas de participação no mensalão, o maior escândalo político da 
história recente. Seis meses depois de anunciadas as sentenças, porém, ninguém está preso. Os advogados dos réus ainda 
tentam, através de recursos, reduzir algumas penas e até mesmo reabrir o julgamento. O presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), ministro Joaquim Barbosa, confirmou que a análise dos recursos será iniciada em agosto, logo depois do 
recesso forense. A hipótese de uma reviravolta no resultado é considerada remota, mas tecnicamente ela existe. No mínimo, 
acreditavam os advogados dos réus, os recursos postergariam pelo menos dois anos o início do cumprimento da pena. Na 
semana passada, o STF emitiu um sinal contundente de que não será tolerante com chicanas. Em uma decisão inédita desde 
a redemocratização do Brasil, a corte expediu um mandado de prisão contra um deputado federal condenado – e produziu um 
acontecimento não menos raro: o parlamentar foi preso e encaminhado à penitenciária. (“Mensaleiros em Pânico”. Revista 
Veja. Julho 2013) 

 

Acerca da divisão dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) A função típica do poder executivo é administrar a coisa pública, enquanto que a do legislativo é legislar e fiscalizar e a do 
Judiciário, julgar. 

b) Os Ministros do STF são nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta 
do Senado Federal. 

►c) A ordem sucessória do presidente da República é: vice-presidente da República; presidente do Congresso Nacional e 
presidente do Supremo Tribunal Federal. 

d) Em caso de morte do presidente e do vice após cumpridos dois anos de mandato, convoca-se nova eleição, para 
cumprimento do restante do período para completar os 4 anos.  
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28 - Sobre adoção internacional, e com fundamento nos artigos 51 e 52 da Lei 8.069, é INCORRETO afirmar: 
 

a) Considera-se adoção internacional aquela na qual a pessoa ou casal postulante, ainda que brasileiro, é residente ou 
domiciliado fora do Brasil. 

►b) Antes de transitada em julgado a decisão que concedeu a adoção internacional, será permitida a saída temporária do 
adotante do território nacional, pelo prazo máximo de 30 dias, ouvido o Ministério Público e mediante decisão judicial. 

c) A adoção internacional pressupõe a intervenção das Autoridades Centrais Estaduais e Federal em matéria de adoção 
internacional. 

d) A habilitação de postulantes estrangeiros ou domiciliados fora do Brasil terá validade máxima de 1 (um) ano, podendo ser 
renovada. 

 
29 - Sobre as formas de participação política da sociedade, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Referendo é uma consulta com anterioridade ao ato legislativo ou administrativo de acentuada relevância, de 
modo a aprovar ou rejeitar as opções que lhe são propostas; enquanto que plebiscito é uma consulta ao povo 
após a lei ser constituída, em que o povo aprova ou denega a lei ou ato administrativo já aprovada pelo Estado. 

2. A criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos é livre, desde que estejam resguardados: o regime 
democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e a soberania nacional. 

3. Dentre os preceitos a serem observados na criação de um partido político, está a proibição de recebimento de 
recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros. 

4. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por 
parte do eleitorado nacional. 

5. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezoito anos, facultativos para os analfabetos, 
os maiores de setenta anos e os maiores de dezesseis, mas menores de dezoito anos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1, 4 e 5 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2, 4 e 5 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 
 

30 - Acerca dos direito políticos, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

►a) O cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado é hipótese de cassação dos direitos políticos. 
b) Entre as hipóteses de perda ou suspensão de direitos políticos estão: condenação criminal transitada em julgado, enquanto 

durarem seus efeitos, e incapacidade civil absoluta. 
c) Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os 

Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito. 
d) São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, do Presidente da 

República, de Governador de Estado, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis 
meses anteriores ao pleito. 

 
31 - Além da nacionalidade brasileira, do pleno exercício dos direitos políticos, do alistamento eleitoral, do domicílio 

eleitoral na circunscrição e da filiação partidária, é condição de elegibilidade a idade mínima de: 
 

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador. 
b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal e Deputado Federal. 
c) vinte e um anos para Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz. 
►d) dezoito anos para Vereador. 

 
32 - As comparações entre esse Papa, que assumiu o Trono de Pedro em março, e seus dois antecessores, Bento XVI e João Paulo 

II, ressaltam as virtudes de Francisco neste momento duro para a Igreja Católica, atolada em denúncias de corrupção e pedofilia, 
enredada em regras que só fazem afastar os fiéis. (Revista Veja, julho, 2013) 

 

Sobre o tema, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Conhecido como Estado Secular, o Estado Laico é aquele que possui uma religião oficial. Ainda que o Brasil 
permita a liberdade de crença, o catolicismo é a religião oficial. 

2. A forma do governo do Estado do Vaticano é a monarquia absoluta. O chefe do Estado é o Sumo Pontífice, que 
tem plenos poderes legislativo, executivo e judicial. 

3. A representação e relações com os demais Estados estão reservadas ao Sumo Pontífice, que as exerce por meio 
da Secretaria do Estado. 

4. O Estado da Cidade do Vaticano foi constituído pelo tratado de Latrão entre a Santa Sé e o Estado italiano, em 11 
de fevereiro de 1929. Esse acordo estabeleceu a personalidade do Vaticano como Estado soberano de direito 
público internacional. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
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33 - A partir da análise das transformações no mundo do trabalho, considere as seguintes características: 
 

1. Desnacionalização da economia. 
2. Enfraquecimento das instituições políticas de mediação entre sociedade civil e Estado, especialmente partidos 

políticos e sindicatos. 
3. Trânsito da sociedade do emprego para a sociedade do trabalho. 
4. Disseminação do novo paradigma de organização das corporações em nível mundial. 

 

 A realidade brasileira, a partir da metade dos anos 1990, apresenta como características: 
 

a) 1, 2 e 3 apenas. 
b) 2, 3 e 4 apenas. 
c) 1 e 4 são apenas. 
►d) 1, 2, 3 e 4. 
 

34 - Os eventos dos últimos meses podem reverter a tendência de recuperação da economia brasileira observada no primeiro 

semestre, trazendo um cenário desafiador para os próximos meses. Há um viés de baixa nas projeções de crescimento para o 
segundo semestre, e a inflação deve se manter pressionada. Os fundamentos estruturais do país ainda são favoráveis, de 
forma que o Brasil pode continuar sendo um importante destino de investimentos globais. Mas é preciso reforçar o foco no 
equilíbrio macroeconômico e no aumento da eficiência da economia. 

 

(Equilíbrio para resgatar a confiança, Caio Megale, p. 26, América Economia, Agosto, 2013) 
 

Considerando a importância da relação entre os países para o desenvolvimento da economia e a existência de Blocos 
Econômicos, a respeito do Mercosul é INCORRETO afirmar: 

 

a) Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai assinaram, em 26 de março de 1991, o Tratado de Assunção, com vistas a criar o 
Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). Em 2012, o MERCOSUL passou pela primeira ampliação desde sua criação, com 
o ingresso definitivo da Venezuela. 

►b) Com objetivo de reduzir os custos financeiros nas transações comerciais, o Conselho do Mercado Comum aprovou o 
“Sistema de Pagamento em Moedas Locais” para o comércio entre os Estados-Parte do MERCOSUL. O Sistema de 
Pagamentos em Moeda Local, apesar de aprovado, ainda não está em funcionamento. 

c) O aperfeiçoamento institucional do bloco e o fortalecimento de sua dimensão jurídico-institucional têm papel fundamental 
na agenda. Foi aprovado, em 2002, o Protocolo de Olivos para a Solução de Controvérsias entre os Estados-Parte. A 
partir da aprovação desse Protocolo, foi criado o Tribunal Permanente de Revisão, com o objetivo de garantir a correta 
interpretação, aplicação e cumprimento do conjunto normativo do bloco. 

d) Na vertente social, destacam-se as seguintes iniciativas: criação do Sistema Integrado de Mobilidade no MERCOSUL, que 
representa salto qualitativo e quantitativo nos programas de bolsas para estudantes e docentes no MERCOSUL, e criação 
da Rede MERCOSUL de Pesquisa, a partir da integração da infraestrutura das redes avançadas de pesquisa dos Estados-
Parte. 

 
35 - Sobre o tema blocos econômicos, assinale a alternativa correta. 
 

►a) A União de Nações Sul-Americanas (UNASUL) é formada pelos doze países da América do Sul. O tratado constitutivo da 
organização foi aprovado durante a Reunião Extraordinária de Chefes de Estado e de Governo, realizada em Brasília. A 
UNASUL tem-se revelado um instrumento útil para a solução pacífica de controvérsias regionais e para o fortalecimento 
da proteção da democracia na América do Sul. 

b) A Associação Latino-Americana de Integração (ALADI) é um bloco comercial latino-americano criado formalmente no 
Chile. O bloco agrupa Chile, Colômbia, México e Peru. Em maio de 2013, foi decidido acolher a Costa Rica como membro 
pleno. 

c) A Aliança do Pacífico é um bloco comercial com sede nas Filipinas, do qual fazem parte os países asiáticos e a Oceania, 
criado para fortalecer o livre comércio entre os países participantes e incrementar as exportações para outros países. 

d) O Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA), por ser uma zona de livre comércio, estabeleceu o fim das 
barreiras alfandegárias entre Estados Unidos e Canadá. 

 
36 - Sobre a história política do Estado do Paraná, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. São senadores pelo Estado do Paraná: Roberto Requião e os irmãos Álvaro Dias e Osmar Dias. 
2. Maurício Fruet foi governador do Paraná na época da ditadura militar. 
3. José Richa foi Prefeito de Curitiba nas primeiras eleições diretas depois de 1964. 
4. De 1991 a 2010, o poder executivo paranaense foi chefiado, fora interinidades e vices, por apenas dois 

governadores titulares, Roberto Requião e Jaime Lerner. 
5. Ney Braga foi uma das mais importantes lideranças políticas do Paraná da segunda metade do século XX, 

destacando-se na ocupação de cargos municipais, estaduais e federais. Foi formador e organizador de um grande 
grupo político, no qual boa parte da elite política inicia-se na vida política, administrativa e governamental do 
Paraná. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 4 e 5 são verdadeiras. 
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37 - A Semana de Arte Moderna, também chamada de Semana de 22, ocorreu em São Paulo no ano de 1922, no Teatro 
Municipal da cidade. Representou uma verdadeira renovação de linguagem, na busca de experimentação e na liberdade 
criadora. Sobre o tema, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Apesar do designativo "semana", o evento ocorreu em dez dias. Cada dia trabalhou um aspecto da literatura 
brasileira. O evento marcou o início do Modernismo na América Latina e tornou-se referência cultural do século 
XXI para a maioria dos países europeus. 

(   ) A semana de arte moderna contou com o apoio do governo. O presidente do Estado de São Paulo à época, 
Washington Luís, apoiou o movimento, especialmente por meio de René Thiollier, que solicitou patrocínio para 
trazer os artistas do Rio de Janeiro Plínio Salgado e Menotti Del Picchia, membros de seu partido, o Partido 
Republicano Paulista. 

(   ) Participaram da Semana nomes consagrados do modernismo brasileiro, como Mário de Andrade, Oswald de 
Andrade, Heitor Villa-Lobos e Di Cavalcanti, entre outros. 

(   ) A Semana de Arte moderna ocorreu em uma época cheia de turbulências políticas, sociais, econômicas e culturais. 
As novas vanguardas estéticas surgiam e o mundo se espantava com as novas linguagens desprovidas de regras. 
Alvo de críticas, e em parte ignorada, a Semana não foi bem entendida em sua época. 

 

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

a) V – F – V – V. 
►b) F – V – F – V. 
c) F – F – V – F. 
d) V – V – F – F. 
 

38 - Com relação ao Oriente Médio, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) O Hezbollah, com sede na Síria, constitui um dos principais movimentos pacíficos de combate à presença 
americana no Oriente Médio, desenvolvendo uma série de atividades de ajuda a familiares de mártires, saúde e 
educação religiosa sunita. 

(   ) Em 2006, combatentes do Hezbollah e militares israelenses travaram uma guerra total, de um mês, pelo controle 
do sul do Líbano. O conflito só terminou com um cessar-fogo mediado pela ONU. 

(   ) Desde janeiro de 2011, está ocorrendo na Síria uma guerra civil entre defensores do regime de Bashar al-Assad e 
insurgentes que querem a sua renúncia. A onda de protestos e conflitos faz parte da Primavera Árabe. Estima-se 
que milhares de pessoas morreram e diversas cidades sírias estariam parcial ou completamente destruídas. 

(   ) A Síria é uma república parlamentar. Os seus cidadãos votavam desde 1970 por um presidente e deputados de 
uma lista única organizada pelo partido Frente Progressista Nacional (FPN). O presidente Hafez al-Assad foi eleito 
dessa forma para cinco mandatos consecutivos e, com a sua morte, o seu filho Bashar al-Assad foi escolhido para 
o suceder e confirmado por um "referendo" em 2000. 

(   ) O governo dos Estados Unidos é o que fornece maior apoio direto aos dissidentes sírios, sendo que boa parte 
dos refugiados gerados pelo conflito encontraram refúgio no território norte-americano. 

 

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

a) F – F – V – F – V. 
►b) F – V – V – V – F. 
c) V – V – F – F – V. 
d) V – F – F – V – F. 

 

39 - Sobre o liberalismo, que tinha como base a propriedade privada, o individualismo econômico, a liberdade de comércio, 
da produção e de contrato de trabalho sem controle do Estado ou pressão dos sindicados, é correto afirmar: 

 

a) Karl Marx, influenciado por economistas liberais, criticou as políticas adotadas por modelos conservadores e combateu a 
ideologia comunista. 

b) Adam Smith, economista americano, defendia que o Estado deveria intervir sobre a iniciativa privada, de modo a possibilitar 
a livre concorrência. 

►c) Thomas Malthus entendia que a pobreza e o sofrimento eram inerentes à sociedade humana e as guerras e as epidemias 
ajudariam muito no equilíbrio temporário entre a produção e a população. 

d) David Ricardo demonstrou em suas teorias liberais que as nações devem manter sua soberania e priorizar o comércio de 
seus produtos antes de importar de outros países. 

 

40 - Com relação aos presidentes que se sucederam no regime liberal populista (1945-1964), assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

a) General Dutra (1946-1951): no período de seu governo, o Brasil passou a receber um grande volume de importações dos 
Estados Unidos, especialmente produtos têxteis e alimentícios. 

b) Segundo governo de Getúlio Vargas (1951-1954): após intensa mobilização de setores da população e da impressa, criou 
a Petrobrás e planejou a criação da Eletrobrás. Pressionado, vendo desaparecer seu apoio político e perante a eminência 
de um golpe, suicidou-se. 

c) Juscelino Kubitschek (1956-1961): empolgando o país com o slogan “cinquenta anos em cinco”, durante seu governo o 
Brasil passou por um período de tranquilidade política e prosperidade econômica. Conseguiu iniciar um processo de rápida 
industrialização no país. 

►d) Jânio Quadros (1961-1964): seu governo deu lugar ao regime militar, cujo primeiro presidente foi Castello Branco.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
41 - O termo administração se refere ao processo de fazer com que as atividades sejam executadas, com eficácia e 

eficiência, por meio de outras pessoas e com elas. Considere as seguintes afirmativas sobre os termos “eficiência” e 
“eficácia”: 

 

1. Eficácia e eficiência dizem respeito ao que está sendo feito e de que maneira; os termos são diferentes, mas estão 
inter-relacionados. 

2. Eficiência significa executar a tarefa corretamente e se refere ao relacionamento entre entradas e saídas; eficácia 
significa fazer a tarefa certa, e, em uma organização, ela é traduzida como alcance da meta. 

3. As organizações podem ser eficientes e, ainda assim, serem ineficazes. 
4. As organizações podem ser eficazes, porém extremamente ineficientes. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
►d) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
 

 
42 - Na Administração, é possível citar quatro meios gerenciais-administrativos ou processos utilizados para viabilizar os 

objetivos: planejamento, organização, liderança e controle. Sobre o assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Monitorar e avaliar são termos atualmente mais adequados para liderança, cuja função envolve a regulação do 
trabalho. 

2. A organização independe do planejamento e visa a estruturação da empresa, por meio de atividades como 
distribuição de tarefas e alocação de recursos. 

3. Planejamento significa estabelecer os objetivos que a organização buscará para obter a posição desejada no 
futuro, e a partir disso, definir tarefas e recursos necessários para o alcance desses objetivos. 

4. Planejar, organizar, liderar e controlar são partes integrantes de um processo recíproco e repetitivo. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 

d) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
 

 
43 - A qualidade atualmente está associada tanto à produção, aos produtos e à aplicação de técnicas como também a 

modelos de gestão. O gerenciamento para a qualidade, segundo Joseph M. Juran, envolve três processos universais 
de gerenciamento, conhecidos como Trilogia de Juran. Sobre esses processos, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Os processos da Trilogia de Juran são: planejamento da qualidade, controle da qualidade e melhoramento da 
qualidade. 

2. Identificar as necessidades específicas para melhoramento, ou seja, projetos de melhoramento, é uma das etapas 
do melhoramento da qualidade. 

3. Desenvolver os produtos e processos necessários para atender às necessidades dos clientes, assim como 
determinar essas necessidades são atividades do controle da qualidade. 

4. Comparar o desempenho real com as metas de qualidade e atuar nas diferenças é um dos passos do planejamento 
da qualidade. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
 

 
44 - Com relação às correntes do pensamento administrativo, é INCORRETO afirmar: 
 

a) Na Administração Científica, segundo Taylor, existe uma única maneira certa, que, descoberta e adotada, maximizará a 
eficiência do trabalho. 

►b) Na Escola das Relações Humanas, o homo social é substituído pelo homo economicus, que tem como uma de suas 
características ser, a um só tempo, condicionado pelo sistema social e pelas demandas de ordem biológica. 

c) Os behavioristas veem a organização como um sistema cooperativo racional. 
d) A forma como foi tratado o problema dos incentivos pelas escolas de Administração Científica e de Relações Humanas é, 

para os estruturalistas, a consequência de uma visão fragmentada da realidade organizacional e da natureza humana. 
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45 - Considere as seguintes funções: 
 

1. Proporcionar maior interação entre a organização e seu meio ambiente. 
2. Determinar instâncias e dar coerência ao processo decisório. 
3. Definir objetivos e linhas de ação mais oportunos e adequados e estabelecer mecanismos de avaliação e controle. 
4. Coordenar e otimizar a alocação de recursos. 

 

São funções do planejamento estratégico: 
 

a) 1 e 3 apenas. 
b) 1, 2 e 3 apenas. 
c) 2 e 4 apenas. 
►d) 1, 2, 3 e 4. 

 
 
46 - O planejamento estratégico pode ser visto como uma evolução das ideias iniciais do planejamento empresarial. Com 

relação a ele, é INCORRETO afirmar: 
 

a) Na etapa de análise ambiental do planejamento estratégico, é aplicável o modelo das cinco forças competitivas básicas. 
►b) As empresas devem elaborar os planejamentos estratégico, administrativo e operacional, independentes entre si, de modo 

a otimizar seus recursos e atingir os objetivos estabelecidos. 
c) Para obter êxito na implantação do planejamento estratégico, a empresa deve seguir uma série de etapas, como a 

definição de objetivos e a análise dos recursos da organização. 
d) Por serem designados a diferentes áreas de abrangência, cada tipo de planejamento (estratégico, administrativo e 

operacional) envolve problemas, decisões e formas de resolução distintas. 
 

 
47 - Sobre a missão de uma organização, é correto afirmar que é o propósito: 
 

►a) dos produtos e serviços da organização. 
b) dos processos da organização. 
c) dos funcionários da organização. 
d) dos fornecedores. 
 

 
48 - Quanto às etapas do processo de administração estratégica, é INCORRETO afirmar que elas se referem à: 
 

a) reavaliação da missão, objetivos e estratégias da organização. 
b) análise dos recursos de que a organização dispõe. 
►c) identificação dos pontos fortes e fracos da organização, que são os fatores ambientais externos positivos e negativos. 
d) formulação e implementação das estratégias. 
 

 
49 - Sobre autoridade e poder nas organizações, é correto afirmar: 
 

a) A autoridade refere-se à capacidade do indivíduo de influenciar os demais, independentemente de seu cargo na hierarquia. 
b) O poder é determinado pelo nível hierárquico do indivíduo na organização e decorre de uma situação de direito. 
►c) O poder pode vir de diferentes áreas e, de acordo com a sua base, pode se classificar em coercitivo, de recompensa, 

legítimo, de especialização e de referência. 
d) Para exercer poder dentro de uma organização, é preciso ter autoridade explicitada no cargo. 

 

 
50 - Quanto aos tipos de poder, é correto afirmar: 
 

►a) O poder de recompensa refere-se à habilidade de distribuir algo que os demais valorizam. 
b) O poder legítimo é aquele baseado na coerção. 
c) O poder de especialização refere-se à identificação do indivíduo com outro, seja por motivos pessoais ou por recursos 

desejáveis. 
d) O poder coercitivo é baseado na perícia, talento ou conhecimento especial de uma pessoa. 
 

 
51 - Sobre as bases do controle na organização, é INCORRETO afirmar: 
 

a) Controle envolve monitoramento das atividades para certificar-se de que a ação ocorre de acordo com o planejado. 
b) A eficácia do sistema de controle é determinada pelo quanto facilita o alcance dos objetivos da organização. 
c) O controle de clã regula o comportamento dos funcionários por valores compartilhados, normas, tradições, rituais e 

crenças, entre outros aspectos. 
►d) O controle de mercado privilegia a autoridade e aplica regras, regulamentos e procedimentos. 
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52 - A responsabilidade social é um conceito muito discutido na atualidade e envolve questões como a responsividade 
social e a obrigação social. Sobre o tema, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A responsabilidade social refere-se ao comprometimento da empresa em buscar objetivos de longo prazo que, 
além de atender às exigências da lei e a seus interesses econômicos, estejam voltados para proteger e melhorar 
o bem-estar da sociedade. 

2. A obrigação social é a base do envolvimento social de uma empresa. 
3. Responsividade social refere-se à capacidade de uma empresa de se adaptar às condições sociais em mudança. 
4. A responsividade social é dirigida pelas normas sociais e pode proporcionar aos gerentes um direcionamento 

significativo para a tomada de decisões. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
►d) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
53 - Sobre reengenharia, um modelo organizativo que surgiu em resposta às pressões econômicas e sociais dos anos 90, 

é INCORRETO afirmar: 
 

a) Em empresas que praticam a reengenharia, o desempenho deve ser medido pelo valor criado e a remuneração deve ser 
fixada pelo mesmo critério. 

b) A reengenharia requer a crença de que há um modo diferente de organizar e fazer o trabalho em uma empresa. 
►c) Nas empresas praticantes de reengenharia, a ênfase se desloca da educação para o treinamento. 
d) A alteração de valores é uma parte tão importante da reengenharia quanto a mudança de processos. 
 

54 - A tecnologia da informação tem sido apontada na atualidade como uma arma estratégica para as organizações. Sobre 
a tecnologia da informação, é INCORRETO afirmar: 

 

a) Os sistemas de informação são compostos de hardware, software, dados, procedimentos e pessoas e podem ser 
classificados por níveis organizacionais, áreas funcionais e tipo de suportes, entre outros aspectos. 

►b) Os sistemas de informação intraorganizacionais interligam duas ou mais empresas e têm funções importantes no comércio 
eletrônico. 

c) A tecnologia da informação dá suporte a mudanças como a reengenharia, ao possibilitar uma descentralização eficiente, 
ao agilizar as comunicações e ao simplificar e reduzir o tempo de desenvolvimento de produtos. 

d) Os sistemas de informação estratégicos (SIEs) sustentam ou formatam as estratégias competitivas e podem ser orientados 
para fora (clientes) ou para dentro (empresa). 

 
55 - Muitas organizações atualmente adotam o benchmarking como ferramenta na busca de um desempenho superior. A 

respeito de benchmarking, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Benchmarking pode ser visto como uma forma específica de escaneamento ambiental. 
2. A ideia fundamental é que a gerência pode melhorar a qualidade analisando e copiando métodos líderes que 

melhorem seus produtos e processos. 
3. O benchmarking é um método aleatório de recolher informação. 
4. O benchmarking envolve a busca por melhores práticas entre competidores e não competidores, levando a uma 

redução de desempenho. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 

56 - Sobre as forças externas que criam a necessidade de mudança organizacional, é correto afirmar: 
 

►a) A concorrência acirrada é uma das causas de mudanças na organização. 
b) Leis e regulamentações governamentais não provocam mudanças nas organizações. 
c) As novas tecnologias impedem a mudança organizacional. 
d) As mudanças econômicas são mandatórias nas mudanças organizacionais. 
 

57 - Sobre a história da Administração Pública brasileira, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A Administração Pública brasileira foi marcada, historicamente, por três grandes momentos: Administração 
Patrimonial, Burocrática e Gerencial. 

2. O patrimonialismo desapareceu ao longo da história da Administração Pública brasileira. 
3. Após as reformas burocrática e gerencial, as práticas de nepotismo continuaram a vigorar no Brasil. 
4. O sistema patrimonialista buscou conferir maior impessoalidade e hierarquia à atividade estatal. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.  
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58 - A administração burocrática buscava maior: 
 

1. impessoalidade. 
2. direcionamento para resultados. 
3. hierarquia. 
4. agilidade administrativa. 

 

Estão corretos os itens: 
 

a) 2 e 4 apenas. 
►b) 1 e 3 apenas. 

c) 1, 2 e 3 apenas. 
d) 1, 2 e 4 apenas. 

 
59 - A administração pública gerencial buscava maior: 
 

1. impessoalidade. 
2. direcionamento para resultados. 
3. interesse público. 
4. agilidade administrativa. 

 

Estão corretos os itens: 
 

►a) 2 e 4 apenas. 

b) 1 e 3 apenas. 
c) 1, 2 e 3 apenas. 
d) 1, 3 e 4 apenas. 

 
60 - A administração patrimonial buscava maior: 
 

1. interesse público. 
2. interesse pessoal sobre o público. 
3. impessoalidade. 
4. agilidade administrativa. 

 

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

a) 3 e 4 apenas. 
b) 1, 3 e 4 apenas. 
►c) 2 apenas. 

d) 1 e 2 apenas. 
 
61 - Qual o tempo mínimo definido pela Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, para que um servidor público 

ocupante de cargo em efetivo exercício conquiste a estabilidade? 
 

a) 1 ano. 
b) 2 anos. 
►c) 3 anos. 

d) 4 anos. 
 
62 - A respeito da reforma administrativa ocorrida no Estado brasileiro em 1998, através da Emenda Constitucional nº 19, 

considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Dentre as modificações introduzidas, destacam-se aquelas relacionadas com a estabilidade dos servidores 
públicos, com o regime de remuneração dos agentes públicos e com a gestão gerencial da administração pública. 

2. O servidor público estável só perderá o cargo por ter cometido falta grave, definida em lei e apurada mediante 
processo administrativo. 

3. Entre as alterações introduzidas pela reforma administrativa, está a previsão de subsídios em substituição aos 
vencimentos ou remuneração de alguns agentes públicos. 

4. Estabeleceu-se que o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal é o limite máximo para a remuneração 
de qualquer agente público (abrangidos aí o Presidente da República, Governadores, Prefeitos, Ministros de 
Estado, Deputados Federais e Senadores). 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 

d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
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63 - É direito adquirido à remuneração atualmente percebida, EXCETO quando: 
 

1. for constituída de proventos de aposentadoria a qualquer tempo. 
2. vantagens e adicionais estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição. 
3. a remuneração recebida estiver acima do teto constitucional. 
4. tratar-se do teto salarial para os cargos de Presidente da República, Governadores, Prefeitos, Ministros de Estado, 

Deputados Federais e Senadores. 
 

São excluídos pela Emenda 19/98 os casos: 
 

a) 1 e 4 apenas. 
b) 1, 2 e 3 apenas. 
c) 3 e 4 apenas. 
►d) 2 e 3 apenas. 

 
64 - Considerando que a reforma administrativa consolidou-se a partir da identificação de quatro setores do estado 

brasileiro, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda. 
 

1. Núcleo estratégico. 
2. Atividades exclusivas de Estado. 
3. Serviços não exclusivos. 
4. Produção de bens e serviços para 

o mercado. 

(   ) Universidades, hospitais, centros de pesquisa, museus etc. 
(   ) Empresas estatais competitivas no mercado. 
(   ) Presidente da República, Ministros de Estado e a cúpula dos 

ministérios. 
(   ) Polícia, forças armadas, órgãos de fiscalização e regulamentação e 

órgãos responsáveis pelas transferências de recursos. 
 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 3 – 1 – 2 – 4. 
b) 1 – 4 – 2 – 3. 
c) 4 – 3 – 1 – 2. 
►d) 3 – 4 – 1 – 2. 

 
65 - Numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com as práticas de recursos humanos da coluna da 

esquerda. 
 

1. Administração de cargos e salários. 
2. Incentivos salariais e benefícios 

sociais. 
3. Recrutamento e seleção. 
4. Análise e descrição de cargos. 
5. Treinamento e desenvolvimento de 

pessoas. 

(   ) Diagnóstico das necessidades de treinamento e 
desenvolvimento de carreiras. 

(   ) Recompensas, plano de remuneração e plano de benefícios. 
(   ) Atribuição de novas tarefas ao cargo, folha de pagamento e 

remuneração. 
(   ) Atividade de agregar pessoas e selecionar. 
(   ) Atribuição de tarefas ao cargo e desenho do cargo. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

►a) 5 – 2 – 1 – 3 – 4. 

b) 3 – 5 – 1 – 2 – 4. 
c) 5 – 2 – 4 – 3 – 1. 
d) 3 – 5 – 4 – 2 – 1.   

 
66 - Assinale a alternativa que se enquadra como técnica de administração de recursos humanos, utilizada em um ambiente 

interno. 
 

a) Pesquisa de mercado de recursos humanos. 
b) Relação com sindicatos. 
c) Pesquisa de salários e benefícios. 
►d) Plano de benefícios sociais. 

 
67 - Com relação aos processos básicos da Gestão de Pessoas, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 

afirmativas: 
 

(   ) Processos de desenvolver pessoas são os processos utilizados para capacitar e treinar. 
(   ) Processos de recompensar pessoas são os processos de criação de condições ambientais e psicológicas 

satisfatórias. 
(   ) Processos de aplicar pessoas são os processos utilizados para modelar as atividades que os funcionários irão 

realizar na organização, acompanhar e orientar seu desempenho. 
(   ) Processos de monitorar pessoas são os processos utilizados para acompanhar e controlar o trabalho dos 

funcionários e analisar os resultados. 
 

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

a) V – F – F – F. 
b) F – V – F – V. 
c) F – V – V – F. 
►d) V – F – V – V. 
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68 - Considere os seguintes objetivos: 
 

1. Recrutar e selecionar pessoas. 
2. Treinar e motivar as pessoas para a empresa. 
3. Desenvolver e manter a qualidade de vida do trabalho. 
4. Administrar cargos e salários. 

 

Entre os vários objetivos da gestão de pessoas, segundo Chiavenatto (1999), estão: 
 

a) 1 e 4 apenas. 
►b) 2 e 3 apenas. 
c) 1, 2 e 3 apenas. 
d) 2, 3 e 4 apenas. 

 
69 - Numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda. 
 

1. Processo de recrutamento. 
2. Processo de seleção. 
3. Dispensa de servidor. 
4. Análise de currículo. 

(   ) Testes psicológicos. 
(   ) Experiência prática. 
(   ) Análise da existência legal de vagas. 
(   ) Lei 8.112/90, art. 132. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 2 – 3 – 1 – 4. 
b) 1 – 3 – 2 – 4. 
►c) 2 – 4 – 1 – 3. 
d) 3 – 4 – 2 – 1. 

 
70 - Segundo a lei 8.112/90, que trata do provimento de cargo público, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as 

seguintes afirmativas: 
 

(   ) Entre as formas de provimento de cargo público, temos nomeação, promoção e readaptação. 
(   ) A idade mínima para investidura em cargo público é de 16 anos. 
(   ) O concurso público terá validade de até dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. 
(   ) Essa lei institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias, inclusive as em regime 

especial, e das fundações públicas federais. 
 

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

►a) V – F – V – F. 
b) F – V – F – V. 
c) F – V – F – F. 
d) V – F – V – V. 

 
71 - De acordo com Chiavenato (2002), para que um treinamento possa atender ao objetivo de forma adequada e eficaz, é 

necessário enfatizar o conteúdo e os objetivos. Com relação ao assunto, numere a coluna da direita de acordo com 
sua correspondência com a coluna da esquerda. 

 

1. Conteúdo do treinamento. 
2. Resultado do treinamento, claramente definido nos 

objetivos. 

(   ) Tornar os indivíduos aptos. 
(   ) Transmitir informações. 
(   ) Desenvolver aptidões. 
(   ) Transformar ações e atitudes. 
(   ) Desenvolver conceitos. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

►a) 2 – 1 – 1 – 2 – 1. 
b) 1 – 2 – 1 – 2 – 1. 
c) 2 – 1 – 2 – 1 – 2. 
d) 1 – 2 – 2 – 1 – 2. 

 
72 - O conceito de desenvolvimento organizacional está intimamente ligado aos conceitos de mudança e de capacidade 

adaptativa da organização à mudança. Sobre as organizações que se caracterizam como sistemas orgânicos, 
considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A tomada de decisões é centralizada e posteriormente compartilhada. 
2. A ênfase é nos relacionamentos entre e dentro dos grupos. 
3. A interdependência e a responsabilidade são compartilhadas. 
4. A participação e a responsabilidade são multigrupais. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
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73 - Sobre remuneração e carreira, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) Cabe à organização a responsabilidade pela definição de um plano de carreiras, que, por meio de trajetórias 
diversas, possibilite o crescimento e a ascensão do empregado. 

(   ) Vale ressaltar que um bom plano de carreira prevê movimentações verticais para posições de níveis superiores 
ao atual. 

(   ) Entre as vantagens de um plano de carreira, temos a de estabelecer e organizar o conjunto de expectativas que a 
empresa tem em relação às pessoas que nela trabalham. 

(   ) Compete à organização a decisão sobre qual trajetória de carreira o empregado deve seguir. 
 

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

a) F – V – F – V. 
►b) V – V – V – F. 
c) V – F – F – V. 
d) F – F – V – F. 

 
74 - Numere o conceito da coluna da direita de acordo com os métodos de avaliação de desempenho listados na coluna da 

esquerda. 
 

1. Escalas gráficas de 
classificação. 

2. Pesquisa de campo. 
3. Padrões de desempenho. 
4. Relatório de performance. 
5. Avaliação 360 graus. 

(   ) Há estabelecimento de metas somente por parte da organização, mas elas 
devem ser comunicadas às pessoas que serão avaliadas. 

(   ) O avaliado recebe feedbacks (retornos) de todas as pessoas com quem ele 
tem relação. 

(   ) Trata-se de uma descrição mais livre acerca das características do 
avaliado, seus pontos fortes, fracos, potencialidades e dimensões de 
comportamento, entre outros aspectos. 

(   ) Avalia o desempenho por meio de indicadores definidos, graduados 
através da descrição de desempenho, numa variação de ruim a 
excepcional. 

(   ) Baseado na realização de reuniões entre um especialista em avaliação de 
desempenho da área de Recursos Humanos com cada líder, para avaliação 
do desempenho de cada um dos subordinados, levantando-se os motivos 
de tal desempenho por meio de análise de fatos e situações. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 3 – 1 – 4 – 5 – 2. 
b) 2 – 1 – 3 – 4 – 5. 
c) 2 – 3 – 1 – 4 – 5. 
►d) 3 – 5 – 4 – 1 – 2. 

 
75 - Com relação ao modelo criado entre diversos estudiosos sobre a qualidade de vida no trabalho (QVT), assinale a 

alternativa correta. 
 

►a) Nadler e Lawler fundamentam a QVT em quatro aspectos: participação dos funcionário nas decisões, enriquecimento das 
tarefas, inovação no sistema de recompensas e melhoria no ambiente no trabalho. 

b) Entre os oito fatores constantes do modelo de QVT de Hackman e Oldhan, temos as oportunidades de crescimento 
contínuo e a segurança. 

c) Segundo Walton, as dimensões do cargo são fundamentais na QVT. Esses aspectos produzem estados psicológicos 
críticos que conduzem a resultados pessoais e de trabalho que afetam diretamente a qualidade de vida no trabalho. 

d) Resumidamente, pode-se dizer que no modelo de QVT de Walton a tarefa pode ser simples, mas de vital importância para 
o processo, e isso ser entendido pelo executor, o que traz um sentido de satisfação pessoal ao indivíduo no ato de 
desempenhar o trabalho que lhe foi designado. 

 
76 - Numere a coluna da direita de acordo de acordo com sua correspondência com as formas de remuneração da coluna 

da esquerda. 
 

1. Remuneração funcional. 
2. Salário indireto. 
3. Participação acionária 
4. Remuneração por competência. 
5. Remuneração variável. 

(   ) Reforça o compromisso de longo prazo entre empresa e 
colaboradores. 

(   ) Vincula-se a metas de desempenho e inclui a participação nos 
lucros. 

(   ) Compreende benefícios e outras vantagens. 
(   ) De acordo com a formação e capacitação dos funcionários 
(   ) De acordo com o cargo e ajustado(a) ao mercado. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 5 – 2 – 3 – 4 – 1. 
►b) 3 – 5 – 2 – 4 – 1. 
c) 2 – 5 – 3 – 1 – 4. 
d) 3 – 1 – 2 – 4 – 5. 
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77 - Segundo a lei 4.320/64, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

1. A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as operações de crédito por antecipação da 
receita. 

2. A Lei de Orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do Governo e da Administração 
centralizada. 

3. O quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração integrará a lei do orçamento. 
4. O demonstrativo de resultado do exercício acompanhará a lei orçamentária, na forma dos anexos 6 a 9. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
►b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 

 
78 - Numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com os princípios orçamentários da coluna da 

esquerda. 
 

1. Princípio da universalidade. 
2. Princípio da não afetação de 

receitas de impostos. 
3. Princípio do equilíbrio. 
4. Princípio da especificação ou 

especialização. 
5. Princípio da publicidade. 

(   ) O montante da despesa autorizada em cada exercício financeiro não 
poderá ser superior ao total de receitas estimadas para o mesmo 
período. 

(   ) Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos 
seus totais, vedadas quaisquer deduções. 

(   ) É vedada a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou 
despesa. 

(   ) O conteúdo orçamentário deve ser divulgado nos veículos oficiais, para 
que tenha validade. 

(   ) As receitas e despesas orçamentárias devem ser autorizadas pelo 
Poder Legislativo em parcelas discriminadas e não pelo seu valor 
global. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

►a) 3 – 1 – 2 – 5 – 4. 
b) 5 – 3 – 2 – 4 – 1. 
c) 5 – 1 – 3 – 4 – 2. 
d) 3 – 2 – 1 – 5 – 4. 

 
79 - A Lei das Diretrizes Orçamentária (LDO) deverá ser acompanhada dos chamados Anexos de Metas Fiscais. Com 

relação aos pontos que encontramos nesses anexos, identifique como verdadeiros (V) ou falsos (F) os seguintes itens: 
 

(   ) Metas anuais para receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida para o exercício a que 
se referirem e para os dois exercícios seguintes. 

(   ) Avaliação do cumprimento das metas relativas aos últimos três exercícios. 
(   ) Demonstrativo da evolução do patrimônio líquido nos últimos três exercícios, destacando a origem e a aplicação 

dos recursos obtidos com a alienação de ativos. 
(   ) Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas 

obrigatórias de caráter continuado. 
 

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

a) F – V – F – V. 
b) F – F – V – F. 
►c) V – F – V – V. 
d) V – V – F – F. 

 
80 - Sobre o Processo Orçamentário brasileiro, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O ciclo orçamentário envolve um período muito maior que o exercício financeiro. 
2. Na Contabilidade Pública, é usado o Regimento Misto de Caixa para as Receitas e de Competência para as 

Despesas. 
3. A iniciativa em matéria orçamentária é do Poder Legislativo, e a competência é do Executivo. 
4. Os Órgãos Setoriais procedem, até o final de setembro de cada exercício, ao ajuste e compatibilização da proposta 

do setor com as políticas e diretrizes globais e setoriais do governo, estabelecidas nos planos nacionais, regionais 
e setoriais, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
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81 - Segundo a Lei da Responsabilidade Fiscal, considere os seguintes instrumentos: 
 

1. Os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias. 
2. O Plano Plurianual (mínimo de três anos) atualizado anualmente. 
3. As prestações de contas e os pareceres prévios. 
4. O Relatório Resumido da Execução Orçamentária. 
5. O Relatório da Gestão Fiscal. 

 

 São instrumentos de transparência na gestão fiscal que deverão ter ampla publicidade, inclusive eletrônica: 
 

a) 1, 3 e 4 apenas. 
►b) 1, 3, 4 e 5 apenas. 
c) 2, 4 e 5 apenas. 
d) 1, 2 e 3 apenas. 
 

82 - Segundo a Lei da Responsabilidade Fiscal, um agente público que causar dano à Administração Pública, por ação ou 
omissão voluntária, negligência ou imprudência, será responsabilizado a reparar o dano. Nesse caso, esse agente 
público cometeu um ato de responsabilidade: 

 

a) administrativa. 
►b) civil. 
c) criminal. 
d) fiscal. 

 
83 - Conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, a despesa total com pessoal, em cada ente da Federação, NÃO poderá 

exceder os percentuais da Receita Corrente Líquida (RCL). Acerca desse percentual, numere a coluna da direita de 
acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda. 

 

1. 6% da RCL. 
2. 50% da RCL. 
3. 60% da RCL. 
4. 54% da RCL. 
5. 46% da RCL. 

(   ) União. 
(   ) Estado. 
(   ) Município. 
(   ) Assembleia Legislativa Municipal. 
(   ) Executivo Municipal. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

►a) 2 – 3 – 3 – 1 – 4. 
b) 1 – 3 – 2 – 4 – 5. 
c) 4 – 2 – 3 – 1 – 2. 
d) 2 – 2 – 2 – 1 – 5. 

 
84 - Considere as seguintes despesas: 
 

1. Com indenização por demissão de servidores ou empregados. 
2. Relativas ao incentivo à demissão voluntária. 
3. Com planos de previdência social. 
4. Com inativos custeados com recursos de fundos próprios. 

 

O artigo 19, § 1º, da LRF estabelece que devem ser excluídos para fins de apuração das despesas com pessoal dos 
Municípios: 

 

a) 2, 3 e 4 apenas. 
b) 1, 3 e 4 apenas. 
c) 1 e 2 apenas. 
►d) 1, 2 e 4 apenas. 

 
85 - Qual é o limite máximo da relação entre a Dívida Consolidada Líquida (DCL) e a Receita Corrente Líquida (RCL), para 

o montante da dívida pública e operações de crédito, segundo o art. 52 da Constituição Federal, para a União, Estados 
e Municípios, respectivamente? 

 

a) 2,5 vezes a Receita Corrente Líquida para a União, 1,5 para os Estados e 1,0 para os municípios. 
b) 3,5 vezes a Receita Corrente Líquida para a União, 2,5 para os Estados e 1,5 para os municípios. 
►c) 3,5 vezes a Receita Corrente Líquida para a União, 2,0 para os Estados e 1,2 para os municípios. 
d) 3,0 vezes a Receita Corrente Líquida para a União, 2,0 para os Estados e 1,2 para os municípios. 

 
86 - Conforme Lei 4.320/64, art. 2º, em qual princípio orçamentário encontramos a exigência de que o orçamento de cada 

pessoa jurídica de direito público, de cada esfera de governo (União, Estados ou Municípios), deve ser elaborado com 
base numa mesma política orçamentária, estruturado de modo uniforme e contido num só documento, condenáveis 
todas as formas de orçamentos paralelos? 

 

a) Princípio da Exatidão. 
b) Princípio do Equilíbrio. 
c) Princípio da Legalidade da Tributação. 
►d) Princípio da Unidade. 
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87 - Numere os conceitos da coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda. 
 

1. Autonomia Subnacional. 
2. Accountability. 
3. Redistribuição Regional. 
4. Redução do Hiato Fiscal. 

(   ) É um sistema desejável para que a população exerça de fato o controle sobre 
os seus governantes e possa tomar decisões com racionalidade e clareza 
sobre a permanência ou não deles, bem como possa monitorar a maior ou 
menor eficácia na aplicação dos recursos públicos, em especial, das 
transferências recebidas. 

(   ) É a diferença entre o custo do conjunto de bens e serviços públicos 
necessários e economicamente viáveis em uma determinada cidade e a 
capacidade local de financiamento dessa despesa para um dado nível 
(uniforme para todas as cidades) de custo marginal de financiamento. 

(   ) As transferências governamentais levam em conta as desigualdades sociais e 
econômicas entre municípios, estados e regiões. 

(   ) São os governos locais que definem a concepção e execução das políticas 
necessárias em suas regiões, tornando-se uma característica favorável, na 
medida em que permite que tais ações sejam focadas nas necessidades e 
realidades locais. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

►a) 2 – 4 – 3 – 1. 
b) 2 – 3 – 1 – 4. 
c) 1 – 3 – 2 – 4. 
d) 4 – 2 – 3 – 1. 

 
88 - Em relação ao orçamento público, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) A Lei Orçamentária Anual (LOA) é uma lei elaborada pelo Poder Legislativo que estabelece as despesas e as 
receitas que serão realizadas no próximo ano. 

(   ) A Constituição determina que o orçamento anual deve ser votado e aprovado até o final de cada ano que o 
antecede (também chamado sessão legislativa). 

(   ) O Orçamento Geral da União (OGU) é constituído de três peças em sua composição: o Orçamento Fiscal, o 
Orçamento da Seguridade Social e o Orçamento de Investimento das Empresas Estatais Federais. 

(   ) A Lei Orçamentária Anual (LOA) é a lei que antecede a Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO), que define as metas 
e prioridades em termos de programas a executar pelo governo. O projeto de Lei da LOA deve ser enviado pelo 
Poder Executivo ao Congresso Nacional até o dia 15 de abril de cada ano. 

 

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

a) F – F – V – V. 
b) V – F – F – V. 
►c) F – V – V – F. 
d) V – V – F – F. 

 

 
Considere o artigo 1º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, transcrito a seguir, para responder as questões 
89, 90 e 91. 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1o  Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com 
amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição. 

§ 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem 
desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre 
receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com 
pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação 
de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 

 
89 - A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Gestão fiscal é o controle da arrecadação tributária. 
2. Essa lei é conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. 
3. Essa lei visa a dar amparo legal aos atos administrativos relacionados ao orçamento público, em todas as esferas 

de governo. 
4. Finanças Públicas expressam a riqueza monetária do governo. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
►b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 

 
  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20101-2000?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20101-2000?OpenDocument
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90 - Assinale a alternativa correta. 
 

a) Ação planejada e transparente se caracteriza pelo livre acesso aos recursos públicos, sempre por meio do orçamento 
público da esfera de governo em questão. 

b) Ação planejada e transparente se caracteriza pela elaboração do orçamento público em consonância com as necessidades 
de arrecadação, vontade política para contratação de pessoal e possibilidade de pagamento da dívida pública. 

c) Uma vez obtido resultado positivo entre receitas e despesas, o administrador público pode autorizar a renúncia de receita. 
►d) A lei estabelece limites de gastos, de forma a assegurar a responsabilidade na gestão fiscal. 

 
91 - Assinale a alternativa que apresenta o conceito de “dívida pública consolidada ou fundada”. 
 

►a) Montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, 
contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze 
meses; das emissão de títulos de responsabilidade do Banco Central do Brasil e das operações de crédito de prazo inferior 
a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento. 

b) Dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios, 
com prazo de vencimento acima de doze meses. 

c) Compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada 
de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil 
e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros. 

d) O conceito coincide com o conceito de dívida pública mobiliária, papéis emitidos pelo Banco Central, Tesouro Nacional e 
governos estaduais e municipais. 

 
92 - Numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda. 
 

1. Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. 
2. Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009. 
3. Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992. 

(   ) Lei de Improbidade Administrativa. 
(   ) Lei de Transparência. 
(   ) Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 1 – 2 – 3. 
b) 2 – 3 – 1. 
►c) 3 – 2 – 1. 
d) 3 – 1 – 2. 
 

93 - Conforme o artigo 6º da lei 8.666, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da 
esquerda. 

 

1. Obra. 
2. Serviço. 
3. Compra. 
4. Alienação. 
 

(   ) Toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou 
parceladamente. 

(   ) Toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração, 
tais como demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, 
reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou 
trabalhos técnico-profissionais. 

(   ) Toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução 
direta ou indireta. 

(   ) Toda transferência de domínio de bens a terceiros. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 2 – 3 – 1 – 4. 
b) 3 – 2 – 4 – 1. 
►c) 3 – 2 – 1 – 4. 
d) 4 – 3 – 2 – 1. 

 
94 - Em relação ao Controle da Execução Orçamentária, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. É o controle de legalidade dos atos de que resultem arrecadação da receita ou a realização da despesa. 
2. O artigo 70 da Constituição estabelece duas vias de controle: externa e interna. 
3. Envolve a fiscalização da fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores 

públicos e do cumprimento do programa de trabalho de realização de obras e prestação de serviços. 
4. O controle da legalidade dos atos e da fidelidade funcional se dá no nascimento ou extinção de direitos e 

obrigações. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
►b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
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95 - Assinale a alternativa correta em relação aos instrumentos básicos do processo de planejamento governamental, 
conforme a Constituição Federal. 

 

a) Orçamento Fiscal, orçamento de investimento das empresas estatais e das administrações auxiliares. 
►b) Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. 
c) Orçamento fiscal, orçamento de investimento das empresas estatais e orçamento de seguridade social. 
d) Orçamento de Diretrizes Orçamentárias, Orçamento fiscal e orçamento de investimento das empresas estatais. 

 
96 - Em relação aos orçamentos temáticos, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) Parte do orçamento da União deve estar dedicado especificamente a programas de saúde, educação e segurança 
alimentar. 

b) Parte do orçamento da União deve estar relacionado a programas sociais do governo. 
c) Orçamento de programas devem estar direcionados para grupos beneficiários, como mulheres, crianças e quilombolas. 
►d) Orçamento de programas devem estar direcionados a Estados e Municípios. 

 
97 - Numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda. 
 

1. Projeto de Lei. 
2. Parecer Preliminar. 
3. Emenda. 
4. Relatório. 
5. Autógrafo e Leis. 

(   ) Avaliação do cenário Econômico, Fiscal e Social. 
(   ) Atas das bancadas estaduais. 
(   ) Avaliação das emendas aceitas ou rejeitadas. 
(   ) Proposta do Poder Executivo. 
(   ) Formalização. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

►a) 2 – 3 – 4 – 1 – 5. 
b) 3 – 2 – 4 – 1 – 5. 
c) 3 – 5 – 2 – 1 – 4. 
d) 2 – 3 – 4 – 5 – 1. 

 
98 - A Inexigibilidade de licitação, conforme o artigo 25 da lei 8.666, justifica-se quando: 
 

a) comprova-se a habilitação jurídica do prestador de serviço. 
b) ocorrem as mesmas situações em que há dispensa de licitação. 
c) ocorrem as mesmas situações em que há carta convite. 
►d) comprova-se a inviabilidade de competição. 
 

99 - Em relação ao Portal SIAFI, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. É um dos mecanismos da Transparência Pública que permite que qualquer pessoa com acesso à internet possa 
obter detalhes da execução das despesas dos três Poderes da União e dos Órgãos do Poder Executivo. 

2. Apresenta informações sobre emissões, resgates, estoque, perfil de vencimentos e custo médio, entre outras, 
para a Dívida Pública Federal, nela incluídas as dívidas interna e externa de responsabilidade do Tesouro Nacional 
em mercado. Além disso, mostra informações sobre o programa Tesouro Direto e realiza acompanhamento do 
Plano Anual de Financiamento. 

3. Possibilita o aprofundamento da análise das questões fiscais e, em especial, das prioridades de gasto da União, 
complementando a informação sintética obtida no Boletim do Resultado do Tesouro Nacional. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 

100 - Relacione os elementos apresentados na coluna da direita com os dois elementos de análise das despesas da União 
apresentados na coluna da esquerda. 

 

1. Execução Orçamentária e Financeira. 
2. Despesa de Custeio e Investimento 

(Decreto de Programação). 
 

(   ) Dotação orçamentária de pessoal e encargos sociais. 
(   ) Execução da despesa autorizada de pessoal e encargos sociais. 
(   ) Outras despesas de custeio e capital. 
(   ) Despesa autorizada e de restos a pagar. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 2 – 1 – 2 – 1. 
b) 1 – 2 – 1 – 2. 
►c) 1 – 1 – 1 – 2. 
d) 2 – 2 – 1 – 1. 


