A partir da leitura do texto adaptado de Romerito Aquino, responda as questões 1, 2 e 3:
Texto 1 - “Marina e Lula abrem encontro em Brasília” (adaptado de Romerito Aquino, www.uol.com.br, 29/11/2003):
Ainda ressabiados pela posição do governo federal em relação à medida provisória que liberou o plantio de
sementes de soja transgênica na safra deste ano, alguns ambientalistas não perdoaram ontem o presidente Lula
durante a abertura da primeira Conferência Nacional do Meio Ambiente, em Brasília.
Usando apitos, os manifestantes exibiram faixas de protesto para o presidente, uma das quais dizia: “O PL (projeto
de lei) da Biossegurança está sendo destruído, e o governo não vai fazer nada?”. O protesto deixou o presidente
bastante irritado, ao ponto dele largar de lado o discurso escrito e confrontar os manifestantes no microfone.
“Aprendi a fazer política na confrontação. Se eu tivesse medo de grito eu acho que nem teria nascido”(...).
Os protestos, porém, não apagaram o brilho da conferência comandada pela ministra do Meio Ambiente, Marina
Silva, que conseguiu ser ovacionada em seu discurso, da mesma maneira que o presidente Lula acabou sendo
durante grande parte de sua fala.
Em seu discurso, a ministra Marina Silva disse que aprendeu que há dois tipos de problemas na administração
pública: os urgentes e os importantes. Segundo ela, a tendência geral da administração pública brasileira era
atender as urgências, ocupar-se com o dia-a-dia, dar respostas pontuais, buscar resultados imediatos e,
principalmente, fazer ações que tivessem impacto na opinião pública. Enquanto isso, de acordo com a ministra, os
problemas importantes iam ficando para depois.
“O passivo de problemas estruturais e a indefinição em questões estratégicas eram sempre empurrados para os
governos futuros”, ressaltou a ministra, para dizer em seguida que o governo do presidente Lula preocupou-se,
desde o início, em recuperar a capacidade de planejamento do Estado brasileiro. “Por isso, sem descuidar das
questões imediatas e dos problemas do dia-a-dia, buscamos reservar tempo e dedicação às questões estratégicas
e às ações estruturantes”, afirmou Marina, ao ressaltar que a Conferência Nacional do Meio Ambiente tem o
caráter de buscar aperfeiçoar a política ambiental brasileira para que tenha a dimensão do Brasil e que considere a
importância estratégica do nosso país para o futuro do mundo.
1. Analise os itens a seguir e marque a única alternativa correta:
I - Se alterássemos o trecho “alguns ambientalistas não perdoaram ontem o presidente Lula durante a abertura da
primeira Conferência Nacional do Meio Ambiente, na Universidade de Brasília.” da seguinte forma: “alguns
ambientalistas não perdoaram, ontem, o presidente Lula durante a abertura da primeira Conferência Nacional do
Meio Ambiente.”, não incorreríamos em erro dentro das normas gramaticais.
II - O trecho “O protesto deixou o presidente bastante irritado, ao ponto dele largar de lado o discurso escrito e
confrontar os manifestantes no microfone.” manteria a mesma relação semântica se substituíssemos a contração
em destaque pela combinação ao.
III – De acordo com o discurso da ministra, os problemas urgentes acabam por se sobrepor aos problemas
importantes.
(A) Apenas o item I está correto.
(B) Apenas o item II está correto.
(C) Apenas o item III está correto.
(D) Apenas os itens I e II estão corretos.
(E) Apenas os itens I e III estão corretos.
2. Considere as seguintes afirmações sobre o texto:
I- Na visão de administração comentada pela ministra, ser importante não é suficiente para definir algo como
prioritário.
II- Conforme a explicação da ministra, subentende-se que a Conferência Nacional do Meio Ambiente está mais
preocupada com os problemas urgentes e não com os importantes.
III- A contração “dele” (linha 6) retoma o objeto direto da oração anterior, evitando a repetição de substantivos no
período.
A única alternativa correta é:
(A) Apenas os itens I e II estão corretos.
(B) Apenas o item I está correto.
(C) Apenas os itens II e III estão corretos.
(D) Apenas o item II está incorreto.
(E) Apenas o item III está incorreto.
3. Ainda como base no texto, marque a única alternativa que não se adequa as idéias apresentadas:
(A) Pelo discurso da ministra, compreendemos que o vocábulo estruturante está para importante, assim como
imediata está para urgente.
(B) De acordo com a fala da ministra, é necessário aperfeiçoar a política ambiental brasileira para que o Brasil
possa impor sua importância estratégica ao mundo.
(C) No último parágrafo, a conjunção coordenativa introduz a fala da ministra para concluir sua explanação sobre
os problemas urgentes e importantes e o trabalho que o Governo realiza em sua área de atuação.
(D) No trecho “O passivo de problemas estruturais e a indefinição em questões estratégicas”, o vocábulo passivo
assume, semanticamente, o mesmo valor que a palavra saldo.

(E) No trecho “Se eu tivesse medo de grito eu acho que nem teria nascido”, a ausência da vírgula, após a primeira
oração, está em desacordo com as normas gramaticais.
Texto 2 - “Os vilões brasileiros do efeito estufa” (Herton Escobar, O Estado de S. Paulo, 20/06/2004), para as
questões 4, 5, 6 e 7:
Quando se fala em efeito estufa e aquecimento global, a primeira imagem que costuma vir à cabeça é o
escapamento de um ônibus ou a chaminé de uma indústria soltando fumaça. Para a maior parte do mundo
industrializado, essa é a visão correta. Nos países em desenvolvimento, entretanto, pode não passar de uma
ilusão. No Brasil, especificamente, o mais correto seria pensar em uma floresta em chamas ou num pasto de gado.
Segundo dados preliminares do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), as mudanças no uso da terra no País incluindo queimadas e desmatamentos - lançam muito mais dióxido de carbono na atmosfera (75%) do que a
queima de combustíveis fósseis (25%).
Só os desmatamentos na Amazônia são responsáveis por mais de 60% da emissões nacionais, segundo cálculos
do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), uma organização não-governamental (ONG). "A
Amazônia pode ser encarada como um grande estoque de carbono estável que, se cortado e queimado,
contribuirá significativamente para o efeito estufa", diz o pesquisador Paulo Moutinho, do Ipam. "Para se ter uma
idéia, o estoque de carbono retido na floresta equivale a dez anos de emissões antrópicas - aquelas que resultam
de atividades humanas - no mundo." (...)
Pelos índices atuais de desmatamento - 23.750 quilômetros quadrados só no ano passado -, a floresta destruída
lança cerca de 200 milhões de toneladas de carbono anualmente na atmosfera. Por outro lado, as emissões anuais
por queima de combustíveis fósseis (petróleo, gás natural e carvão mineral) somam "apenas" 80 milhões de
toneladas, segundo Moutinho. "Não podemos deixar de reforçar que a chaminé e o escapamento também são
responsáveis pelo problema", diz o pesquisador. "Mas, sem atacarmos a questão do desmatamento tropical, o
Brasil continuará emitindo muito gás de efeito estufa, apesar de seus esforços em seqüestrar carbono por meio de
plantação de florestas."
Fogo - Em termos globais, os combustíveis fósseis ainda são, de longe, os grandes vilões do aquecimento global,
responsáveis por cerca de 75% das emissões - o contrário do cenário brasileiro. Comparativamente, entretanto, o
impacto da perda de cobertura vegetal chega a ser assustador. Pelos cálculos do pesquisador João Andrade de
Carvalho Júnior, da Universidade Estadual Paulista (Unesp) em Guaratinguetá, cada quilômetro quadrado de
floresta tropical queimada equivale, em média, a 6.820 automóveis queimando gasolina por um ano.
4- Marque a única alternativa que não condiz com as idéias do texto 2:
(A) Em países em desenvolvimento, como o Brasil, limitar o problema do efeito estufa e do aquecimento global a
causas industriais é uma forma de ignorar os reais causadores desse problema.
(B) De acordo com o texto, a mudança na utilização da terra influencia o meio ambiente quando utiliza, inclusive,
queimadas e desmatamentos.
(C) A imagem a que se refere a primeiro período do texto é relativa a todos os dos países industrializados.
(D) No trecho “Só os desmatamentos na Amazônia são responsáveis por mais de 60% das emissões nacionais,
segundo os cálculos...” subentende-se o termo “de dióxido de carbono”, que está implícito.
(E) O texto não apresenta características argumentativas, uma vez que a exposição de fatos tem a clara intenção
de informar e não de persuadir.
5. O texto 2 afirma que:
I- Classificar apenas a queima de combustíveis fósseis, em termos globais, como a grande vilã do aquecimento
global é desconsiderar a importância e a dimensão da destruição do meio ambiente para esse fator.
II- Em termos numéricos a queima da floresta é mais devastadora do que a emissão de gases por outras fontes.
III- Uma vez liberada, a reserva de gás carbono contida na flora amazonense não seria significativamente relevante
para o efeito estufa.
Marque a única alternativa correta:
(A) Apenas os itens I e II estão corretos
(B) Apenas os itens I e III estão corretos;
(C) Apenas os itens II e III estão corretos;
(D) Apenas o item III está correto.
(E) Todos os itens estão incorretos.
6. Sobre a tipologia textual utilizada e o vocabulário do texto, marque a única alternativa correta:
(A) Apesar da tipologia escolhida, o texto não apresenta qualquer vocabulário de áreas específicas, ou seja,
científico.
(B) A forma como o texto enfoca os problemas abordados não direciona o texto a um público específico, ou seja,
não se volta exclusivamente para leitores de áreas que trabalham ou estudam o assunto.
(C) O texto foi publicado em um jornal de grande circulação, com a clara intenção sensacionalista de evidenciar e
alertar a população sobre os problemas do efeito estufa.
(D) O vocábulo segundo (linha 17) não poderia ser substituído por conforme, pois acarretaria e prejuízo semântico
para o texto.

(E) O termo entre hífens (linha 14) não retoma a expressão que o antecede, apenas funciona como ênfase a
aspectos já abordados.
7. Observe os períodos abaixo e escolha a alternativa correta quanto a relação de sentido estabelecida pelos
conectivos em destaque:
I- “Segundo dados preliminares do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), as mudanças no uso da terra no País
(...) lançam muito mais dióxido de carbono na atmosfera”;
II – “Mas, sem atacarmos a questão do desmatamento tropical, o Brasil continuará emitindo muito gás de efeito
estufa”;
III- “Quando se fala em efeito estufa e aquecimento global, a primeira imagem que costuma vir à cabeça é o
escapamento de um ônibus ou a chaminé de uma indústria soltando fumaça.”
(A) Oposição, conformidade, temporalidade.
(B) Conclusão, oposição, explicação.
(C) Causa, oposição, finalidade.
(D) Concessão, adição, temporalidade.
(E) Conformidade, oposição, temporalidade.
Texto 3 - “O Protocolo de Kyoto” (William Roberto Cereja), para as questões 8 a 10:
O Protocolo de Kyoto é um acordo internacional que estabelece metas de redução das emissões de gases
causadores do efeito estufa. O documento prevê que, entre 2008 e 2012, os países desenvolvidos reduzam suas
emissões aos níveis medidos em 1990.
O tratado foi estabelecido em 1997 em Kyoto, no Japão, e assinado por 84 países, dos quais cerca de 30
já transformaram suas determinações em lei. Uma das condições para a entrada do pacto em vigor é que ele tenha
adesão de pelo menos 55 países, o que já ocorreu.
Os Estados Unidos, o país que mais emite gases de efeito estufa, não (10) assinaram o acordo, sob
alegação de que ele é prejudicial à sua economia.
8. Acerca do texto, marque a única alternativa correta:
I -Se reescrevermos o último parágrafo da seguinte forma: “Os Estados Unidos, o país que mais emite gases de
efeito estufa, não assinou o acordo...” manteremos a concordância em acordo com as normas gramaticais.
II -Mesmo sem a participação dos Estados Unidos, o Protocolo de Kyoto já entrou em vigor, pois o pacto proposto
é de fundamental importância para o combate ao efeito estufa.
III -Os Estados Unidos não quiseram assinar o acordo por não se considerarem o maior emissor de gases de efeito
estufa do planeta.
(A) Apenas o item I está incorreto;
(B) Apenas o item II está incorreto;
(C) Apenas o item III está incorreto;
(D) Apenas I e II estão incorretos;
(E) Apenas I e III estão incorretos.
9. Sobre os aspectos gramaticais do texto, marque a alternativa incorreta:
(A) O primeiro verbo do texto funciona apenas como uma ligação entre o sujeito e sua condição, ou característica.
(B) Os verbos reduzam (linha 2) e assinaram (linha 7) possuem, normalmente, mesma regência, mas aparecem
com diferentes tipos de complemento no texto.
(C) O tempo estipulado para a efetiva realização do acordo está indicado através de adjunto adverbial de tempo.
(D) O mesmo tipo de predicado que inicia, finaliza o texto.
(E) O verbo assinar recebe diferentes tipo de complemento nas suas duas ocorrências no texto.
10. Observe os predicados retirados do texto e marque a única alternativa correta quanto à classificação:
I- “que mais emite gases de feito estufa ...”
II- “os países desenvolvidos reduzam suas emissões...”
III- “Uma das condições (...) é que...”
(A) Apenas o primeiro predicado é verbal;
(B) Apenas o segundo predicado é verbal;
(C) Os três predicados indicam ações;
(D) O último predicado apresenta, como parte de sua estrutura, outra oração;
(E) O primeiro predicado apresenta uma ação e um indicador de estado simultaneamente.

Texto 4 - “Aos que vierem depois de nós” (Bertolt Brecht, Tradução de Manuel Bandeira), para as questões de
11 a 15:
Realmente, vivemos tempos muito sombrios!
A inocência é loucura. Uma fronte sem rugas
denota insensibilidade. Aquele que ri
ainda não recebeu a terrível notícia
que está para chegar.
Que tempos são estes, em que
é quase um delito
falar de coisas inocentes?
Pois implica silenciar tantos horrores!
Esse que cruza tranqüilamente a rua
não poderá jamais ser encontrado
pelos amigos que precisam de ajuda?
É certo: ganho o meu pão ainda,
Mas acreditai-me: é pura casualidade.
Nada do que faço justifica
que eu possa comer até fartar-me.
Por enquanto as coisas me correm bem
(se a sorte me abandonar, estou perdido).
E dizem-me: "Bebe, come! Alegra-te, pois tens o quê!"

No meu tempo as ruas conduziam aos atoleiros.
A palavra traiu-me ante o verdugo.
Era muito pouco o que eu podia. Mas os governantes
Se sentiam, sem mim, mais seguros, — espero.
Assim passou o tempo
que me foi concedido na terra.
As forças eram escassas. E a meta
achava-se muito distante.
Pude divisá-la claramente,
ainda quando parecia, para mim, inatingível.
Assim passou o tempo
que me foi concedido na terra.
Vós, que surgireis da maré
em que perecemos,
lembrai-vos também,
quando falardes das nossas fraquezas,
lembrai-vos dos tempos sombrios
de que pudestes escapar.

Mas como posso comer e beber,
se ao faminto arrebato o que como,
se o copo de água falta ao sedento?
E todavia continuo comendo e bebendo.

Íamos, com efeito,
mudando mais freqüentemente de país
do que de sapatos,
através das lutas de classes,
desesperados,
quando havia só injustiça e nenhuma indignação.

Também gostaria de ser um sábio.
Os livros antigos nos falam da sabedoria:
é quedar-se afastado das lutas do mundo
e, sem temores,
deixar correr o breve tempo. Mas
evitar a violência,
retribuir o mal com o bem,
não satisfazer os desejos, antes esquecê-los
é o que chamam sabedoria.
E eu não posso fazê-lo. Realmente,
vivemos tempos sombrios.

E, contudo, sabemos
que também o ódio contra a baixeza
endurece a voz. Ah, os que quisemos
preparar terreno para a bondade
não pudemos ser bons.
Vós, porém, quando chegar o momento
em que o homem seja bom para o homem,
lembrai-vos de nós
com indulgência.

Para as cidades vim em tempos de desordem,
quando reinava a fome.
Misturei-me aos homens em tempos turbulentos
e indignei-me com eles.
Assim passou o tempo
que me foi concedido na terra.
11. Considere as seguintes afirmações:
I - Em “A inocência é loucura” (linha 2), o poeta recusa a possibilidade de se manter puro.
II - Está evidente no texto uma visão de descrença na humanidade do tempo presente, a mudança só é possível a
partir das novas gerações.
III - Ao anunciar que ainda é possível rir, o eu-poético deixa entrever uma nesga de esperança.
Assinale a alternativa correta:
(A) Apenas o item I está correto.
(B) Apenas o item II está correto.
(C) Apenas os itens I e II estão corretos.
(D) Apenas os itens II e III estão corretos.
(E) Todos os itens estão incorretos.
12. Depreende-se da leitura da quarta estrofe do texto que o eu-lírico sente-se:
(A) consciente de sua impotência, pois não pode deixar de comer e beber.
(B) insatisfeito, pois nada o faz refletir sobre as condições da sociedade em que vive.
(C) culpado, é impossível não perceber as dificuldades dos outros.
(D) indiferente, o ceticismo é uma questão de sobrevivência.
(E) incomodado, é natural preocupar-se com sua auto-imagem.

13. O sujeito-lírico chama constantemente a atenção para a temporalidade relacionada às suas vivências. Tal
intenção pode ser comprovada em todos os itens, exceto:
(A) “realmente, vivemos tempos muito sombrios”.
(B) “para as cidades vim em tempos de desordem”.
(C) “misturei-me aos homens em tempos turbulentos”.
(D) “assim passou o tempo/ que me foi concedido na terra”.
(E) “vós, porém, quando chegar o momento/ em que o homem seja bom para o homem,/ lembrai-vos de nós/ com
indulgência.”
14. Quanto aos aspectos semânticos do texto, é incorreto afirmar que:
(A) “quedar-se” (linha 27) pertence ao mesmo campo semântico de cair, sucumbir.
(B) a recorrente repetição de expressões adverbiais de afirmação vem da necessidade do poeta de corroborar a
veracidade dos fatos.
(C) “denota” (linha 3) poderia, sem alteração de sentido, ser substituído por indica.
(D) “quase” (linha 7) conduz as raciocínio de que “falar coisas incoerentes” não remete exatamente a um crime,
embora seja condenável.
(E) “fronte” (linha 2) significa semblante.
15. Observando os aspectos gramaticais do texto lido, assinale a alternativa correta:
(A) Seria correto reescrevermos o trecho “Pois implica silenciar...” (linha 9): Pois implica em silenciar.
(B) As palavras “mal” (linha 31) e “bem”(linha 31) poderiam, sem alteração de classe gramatical ou sentido, ser
substituídas por mau e bom.
(C) O pronome “los” (linha 32) é elemento de coesão que retoma toda a oração anterior.
(D) “falar” (linha 8) é a forma verbal presente na oração subordinada que funciona como complemento à idéia
apresentada na oração principal.
(E) “vierem” (título) e falardes (linha 64) são formas verbais que estabelecem idêntica relação temporal.
16. Abaixo você está visualizando a imagem da página principal do sítio http://www.google.com.br. O Google é um
sistema de buscas de páginas na Internet. Sobre o Google e pesquisas na Web podemos afirmar:

I – O Google retorna somente as páginas Web que contêm todas as palavras na sua pesquisa. Refinar ou estreitar
sua busca consiste simplesmente em adicionar mais palavras aos termos já incorporados.
II – Com o Google é possível excluir uma palavra de sua busca, ou seja, as páginas retornadas não conterão a
palavra definida. Para se fazer isto, é necessário colocar um sinal de menos imediatamente na frente do termo que
se quer evitar. (por exemplo: ``-sabonete´´).
III – Devido a enorme quantidade de informações disponíveis na Web, fica muito difícil encontrar um sítio
específico, sem que se tenha o endereço eletrônico do mesmo. Daí a importância dos sítios de busca.
IV – Freqüentemente, reduzir as palavras a uma busca restrita ajuda a estreitá-la até se encontrar o que se quer.
Agora, assinale a única alternativa correta.
(A) Todas as afirmativas acima (I, II, III e IV) são verdadeiras.
(B) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
(C) Apenas as afirmativas I , III e IV são verdadeiras.
(D) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
(E) Todas as afirmativas acima (I, II, III e IV) são falsas.
17. Um programa muito comum no Sistema Operacional Windows é o Painel de Controle. Ele permite o ajuste dos
principais aspectos funcionais do Windows (ver imagem a seguir). Leia as afirmativas abaixo, classifique cada uma
em verdadeira ou falsa, e, depois, assinale a única alternativa correta (A,B,C,D ou E).

I – O ícone Adicionar Hardware (ou Adicionar Novo Hardware) auxilia o usuário na instalação de um novo
equipamento de hardware. O que este ícone faz é, na verdade, localizar o novo hardware conectado ao
computador e instalar seu driver (programa que fará o sistema operacional entendê-lo).
II – O ícone Fontes adiciona, gerencia e organiza as fontes (tipo de letra) que o computador utiliza. Para a
exclusão das fontes que não são mais necessárias, deve-se usar a Lixeira (na área de trabalho).
III – O ícone Impressoras adiciona impressoras ao Windows, exclui impressoras, configura as impressoras
existentes e gerencia as tarefas de impressão inacabadas ou que ainda não iniciaram. A definição da impressora
padrão deve ser feita no próprio software Editor de textos (exemplo: Microsoft Word > Impressoras > Atual > Definir
Padrão).
IV – O ícone Opções de Internet configura as opções a respeito da navegação nas páginas da Internet. Esta
opção pode ser encontrada dentro do Internet Explorer, em Ferramentas/Opções da Internet.
(A) Todas as afirmativas acima (I, II, III e IV) são verdadeiras.
(B) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
(C) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
(D) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.
(E) Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.
18. O Microsoft Word é um programa Processador de Textos desenvolvido e comercializado pela Microsoft. Esse
programa é distribuído dentro do pacote Microsoft Office. Assinale a única alternativa correta sobre o MS Word e
seus componentes.
(A) O recurso Ortografia e Gramática é muito utilizado no Word e indica ao usuário a possível existência de erros
ortográficos e erros gramaticais. Os erros ortográficos são, na verdade, palavras que não existem no dicionário do
programa.
(B) A Barra de Menus contém os comandos do Word dispostos em menus horizontais. Os menus podem ser
executados pelo mouse (com um clique) ou pela combinação CRTL + Letra Sublinhada.
(C) As Barras de Ferramentas apresentam alguns comandos do Word na forma de botões ou caixas de listagem, a
fim de acelerar a execução destes. As três barras de ferramentas mais usadas no MS Word são: Barra de
Ferramentas Padrão, Barra de Ferramentas Formatação e Barra de Ferramentas Digitalização.
(D) Pelo menu Tabela, através do comando Inserir Tabela, o usuário tem acesso a uma caixa de diálogo que
permite ao mesmo definir numericamente apenas quantas colunas a tabela terá. A quantidade de linhas é definida
pelo próprio programa.
(E) Não é permitido fazer cálculos no Word. O programa a ser utilizado para cálculos é o Microsoft Excel.
19. O MS Word tem uma variada coleção de comandos que ajudam o usuário em sua tarefa de criar e editar
documentos de texto profissionais. Assinale a única alternativa que contém a exata associação entre NOME DO
COMANDO – Tecla de Atalho – Menu ao qual ele pertence:
(A) NOVO – CTRL+V – Menu Arquivo
(B) SALVAR COMO – F12 – Menu Editar
(C) RECORTAR – CTRL+X – Menu Editar
(D) SUBSTITUIR – CTRL+S – Menu Editar
(E) NEGRITO – CRTL+G – Menu Formatar Fonte
20. O Microsoft Excel é um programa gerenciador de planilhas eletrônicas de cálculos. Com ele, é possível criar
tabelas numéricas para os mais diversos fins, desde simples cálculos a orçamentos completos de projetos dos
mais variados tipos. O Microsoft Excel é desenvolvido e comercializado pela Microsoft no pacote Office, e é
acompanhado pelo Word e outros aplicativos diversos. Assinale abaixo a única alternativa incorreta sobre o MS
Excel.

(A) As barras de ferramentas apresentam alguns comandos no Excel na forma de botões ou caixas de listagem, a
fim de acelerar a execução destes.
(B) A Guia das Planilhas é uma área localizada na parte inferior da planilha que mostra a planilha atual de trabalho.
O Excel normalmente fornece três planilhas independentes para o usuário trabalhar.
(C) A Barra de Fórmulas é a barra branca grande localizada acima da planilha que mostra o real conteúdo da
célula selecionada. Caso o conteúdo da célula seja um cálculo (cujo resultado aparece na planilha), será
apresentado nesta área o cálculo em si, e não o resultado.
(D) A janela do Microsoft Excel apresenta todos os componentes exatamente iguais à janela do Word, como as
barras de Menu e Barras de Ferramentas.
(E) Uma fórmula do Excel pode conter vários operadores aritméticos, como por exemplo: =3*8+10 (o resultado é
34).
21. As memórias são componentes eletrônicos que servem para armazenar dados no computador. Há vários tipos
de memórias, desde as utilizadas o tempo todo pelo computador, até algumas usadas de vez em quando. As
memórias onde podemos armazenar dados permanentemente são simplesmente chamadas Unidades ou
Dispositivos de Armazenamento. Estas podem estar instaladas no computador ou serem removíveis e facilmente
transportadas de um lado para outro. Assinale abaixo o único item em que todos os componentes são
considerados Dispositivos de Armazenamento.
(A) Disquete de 3 ½´´, CD – Compact Disk, DVD – Digital Versatile Disk, Monitor 17´´, Zip Disk, Cartões de
Memória.
(B) Disquete Jaz, Pen Drive, Fitas para Back Up, HD – Disco Rígido, CD-RW – Compact Disc Regravável
(C) CD-R – Compact Disc Gravável, Zip Disk, Disquete de 3 ½´´, Fitas para Back Up, Mouse, Placa de Rede
(D) Disquete de 3 ½´´, CD – Compact Disk, Monitor 17´´, HD – Disco Rígido, Pen Drive
(E) CD-R – Compact Disc Gravável, Zip Disk, Disquete de 3 ½´´, Fitas para Back Up, Scanner
Leia o texto a seguir e responda à questão 22:
“Palmas, a capital do Estado de Tocantins, é um lugar onde o sol bate forte e alegre entre os jardins de girassóis.
As ruas são planas, parecidas. Há, também, o lazer da praia da Graciosa, a surpresa das cachoeiras. E o mais
importante: quem chega na cidade é contagiado pela sensação de um Brasil grande, onde há muito para construir
e crescer". Foi esta energia de cidade nova que atraiu o professor Issao Minami e o mestrando José Arnaldo
Degasperi da Cunha, do Departamento de Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Com muito
fôlego, esta dupla está desenvolvendo (...) um sistema de comunicação visual por toda a cidade. "Nós fomos
contratados pelo governo estadual para realizar um projeto de sinalização das ruas", conta Minami. "Nossa
preocupação foi situar o cidadão no contexto de sua própria cidade. Como as vias são largas e iguais, os turistas e
até moradores acabam se perdendo. Decidimos, então, trabalhar na identificação da unidade urbana oferecendo a
sua
localização
física
e
lembrando
também
os
marcos
referenciais.”
Fonte:
(http://www.usp.br/jorusp/arquivo/1997/jusp411/manchet/ especial.html). Em vista do exposto, o sistema de
Comunicação Visual Urbana de Palmas é tema de um estudo da USP (Universidade de São Paulo) com o título:
“Um sistema de comunicação visual urbana para a cidade de Palmas no Estado de Tocantins”, inclusive publicado
em Artigo para a Revista Sinopse no. 26 p.28-35.
22. Pode-se definir o Grande Eixo do Plano Diretor de Palmas assim:
(A) O grande eixo monumental, Avenida Teotônio Segurado, define as grandes vias Norte-Sul e, no outro sentido,
a Avenida Juscelino Kubitscheck define o eixo principal para as vias Leste-Oeste.
(B) O grande eixo monumental, Avenida Teotônio Segurado, define as grandes vias Leste-Oeste e, no outro
sentido, a Avenida Juscelino Kubitscheck define o eixo principal para as vias Norte-Sul.
(C) O grande eixo monumental, Avenida Getúlio Vargas, define as grandes vias Norte-Sul e, no outro sentido, a
Avenida Juscelino Kubitscheck define o eixo principal para as vias Leste-Oeste.
(D) O grande eixo monumental, Avenida Teotônio Segurado, define as grandes vias Norte-Sul e, no outro sentido,
a Avenida Getúlio Vargas define o eixo principal para as vias Leste-Oeste.
(E) Nenhuma das respostas acima.
23. A história de Taquaruçu (Taquarussu), assim como a caracterização do distrito de Palmas como um pólo
ecoturístico, poderá ser resgatada a partir da formação de um conselho, integrado por representantes de
associações de moradores, de ONGs e igrejas, segundo foi definido no último sábado(14/05), durante o II Fórum
de Debates Histórico, Político e Cultural de Taquaruçu: um olhar sobre a realidade estrutural e social, que reuniu
moradores e lideranças políticas do local durante todo o dia. No conselho, haverá grupos de discussão específicos
para questões relacionadas ao turismo sustentável e ao resgate da história do distrito, envolvendo também
comerciantes e jornalistas, temas apontados como os mais urgentes pela população.Caberá ao conselho,
inclusive, requisitar à Câmara Municipal de Palmas a aprovação de uma lei que determine Taquaruçu como sede
provisória da Capital, em 1º de junho de cada ano, data em que o então distrito do município de Porto Nacional se
tornou cidade (...), em 1989. Em 1º de janeiro do ano seguinte, Taquaruçu já retornaria à condição de distrito,
dessa vez da recém criada Palmas. A idéia do grupo é que prefeito, secretários e vereadores despachem no local
nesse dia, resgatando a importância de Taquaruçu. (Jornal do Tocantins de 17/05/2005). Taquaruçu significa:

(A) Esguio, fino, delgado.
(B) Bambu-gigante, bambu-trepador, taquara-brava, taboca-gigante, cana-flecha.
(C) Tacos.
(D) Árvore de baixa estatura.
(E) Nenhuma das respostas acima.
24. Coloque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Depois opte pela resposta certa.
( ) I - O monumento 18 do Forte é uma homenagem ao Levante do Forte de Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, de 5
de julho de 1922.
( ) II - A Fazenda Suçuapara (Sussuapara), com a implantação do Município de Palmas, abrigou o primeiro
governo administrativo municipal. Serviu, também, de sede para a Legião Brasileira de Assistência. Com a
construção do Parque Cesamar, a casa ficou na área delimitada para aquele ponto de lazer, chamando a atenção
de quem visita o local por ser em estilo rústico, passando a fazer parte da paisagem que integra o parque.
( ) III - Por ocasião do primeiro aniversário de Palmas, foi erguido, em 1991, em frente ao Palácio Araguaia, um
monumento com três luas que estão em forma de quarto crescente, símbolo holístico que representa a fertilidade
das terras tocantinenses. O autor do monumento foi o artista plástico André Katenas, residente em Goiânia, Goiás.
( ) IV - O Estado do Tocantins está localizado na Região Norte do Brasil e faz parte da Amazônia.
( ) V – O Estado do Tocantins limita-se com os Estados do Pará, Maranhão, Piauí, Bahia, Goiás e Mato Grosso.
(A) Somente a afirmativa I é falsa.
(B) As afirmativas II, IV, V são falsas.
(C) Somente as afirmativas III e V são verdadeiras.
(D) Todas as afirmativas são verdadeiras.
(E) A afirmativa III é falsa.
25. Leia o seguinte texto:
“Segundo o coordenador da VI Edição dos Jogos dos Povos Indígenas, pela Funai,
Carlos Terena, é possível conviver com as diferenças não apenas entre as etnias,
mas também entre elas e a sociedade nacional. ‘Não há problema algum em trazer
para dentro das aldeias coisas que deram certo na sociedade dos ‘brancos’, sem
perder nossas raízes. ” (http://www.ogirassol.com.br). Sobre os VI Jogos dos Povos
Indígenas, Coloque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas.
Depois opte pela resposta certa.
( ) I - A VI Edição dos Jogos dos Povos Indígenas aconteceu na Praia da Graciosa, em Palmas.
( ) II - O evento teve a participação de 600 etnias indígenas.
( ) III - O evento contou com a presença de indígenas do Canadá e da Guiana Francesa.
( ) IV - Estima-se que no Estado do Tocantins atualmente vivem, aproximadamente, 160 mil índios, divididos entre
as etnias Xerente, Karajá, Javaé, Xambioá, Apinajé e Krahô.
( ) V – A sigla FUNAI significa: Fundação Nacional do Índio.
(A) Somente as afirmativas II e IV são falsas.
(B) As afirmativas II, IV, V são falsas.
(C) Somente a afirmativa V é verdadeira.
(D) Todas são afirmativas são verdadeiras.
(E) As afirmativas II e III são falsas.
26. Use V para as afirmativas verdadeiras e F, para as afirmativas falsas. Depois opte pela alternativa correta.
( ) I - O Palácio Araguaia constitui-se de uma construção com 14 mil m², feita em vidro e concreto aparente, com
quatro pavimentos.
( ) II - A Praça dos Girassóis está situada no Marco do Centro Geodésico do Brasil.
( ) III - A Praça dos Girassóis abriga uma Rosa dos Ventos.
( ) IV - A Praça dos Girassóis apresenta, em seu piso, painéis que nos remetem às etnias indígenas do Tocantins,
representadas pelos povos Apinajé, Khahô, Xerente, Karajá, Javaé e Xambioá.
( ) V - O Cruzeiro de Palmas é um monumento inaugurado em 1989, feito em pau-brasil retirado de uma árvore da
Serra do Carmo.
(A) Somente a afirmativa I é falsa.
(B) As afirmativas II, IV, V são falsas.
(C) Somente as afirmativas III e V são verdadeiras.
(D) Todas as afirmativas verdadeiras.
(E) Somente as afirmativas I, II, IV e V são verdadeiras.
27. “Produtores pedem política para produção agrícola” (Jornal do Tocantins, de 01/06/2005). A Carta do
Tocantins, elaborada em 31/05/2005, pelos produtores rurais do Estado do Tocantins, reunidos em Guaraí, solicita:

(A) Criação de uma política econômica para produção de soja, arroz e carne bovina no Tocantins.
(B) Criação de uma política econômica para produção de cana de açúcar, arroz e carne de avestruz no Tocantins.
(C) Criação de uma política econômica para produção de soja, pastagens e carne caprina no Tocantins.
(D) Criação de uma política econômica para produção de trigo, sorgo e carne suína no Tocantins.
(E) Nenhuma das respostas acima.
28. De acordo com matéria veiculada no Jornal do Tocantins de 24/05/2005, o Governo do Estado continua
impedido de reduzir a APA Ilha do Bananal/Cantão de 1,7 milhão de hectares para 185,5 mil hectares. APA
significa:
(A) Assistência e Proteção Ambiental
(B) Área de Particularidades Ambientais
(C) Área de Proteção Ambiental
(D) Área de Risco Ambiental
(E) Nenhuma das respostas acima.
29. Além de ser um dos berços culturais do Estado, Natividade chega aos 271 anos como uma cidade de ímpeto e
resistência à submissão desde os seus primeiros habitantes ao ícone separatista Teothônio Segurado. (Jornal do
Tocantins, de 01/096/2005). Sobre Natividade, pode-se afirmar:
(A) Natividade foi sede da região então denominada de Comarca de São José das Duas Barras, quando o território
de Minas Gerais foi dividido em duas comarcas.
(B) Foi a cidade que germinou o ideal separatista da Região Norte de Goiás, entre os anos de 1809 e 1815.
(C) O revolucionário Luiz Carlos Prestes e os membros de sua coluna nunca passaram pela cidade.
(D) As ruínas da Igreja de Nossa Senhora dos Rosários dos Pretos foi iniciada pelos índios, de etnia Xavante.
(E) Nenhuma das respostas acima.
30. Use V para as afirmativas verdadeiras e F, para as afirmativas falsas. Depois opte pela alternativa correta.
( ) I - Na preservação do legado cultural do povo tocantinense, destacam-se as festas como a Festa das
Cavalhadas em Taguatinga no sul do Estado
( ) II - A cidade de Natividade é Patrimônio Histórico Nacional.
( ) III - Palmas é uma cidade planejada.
( ) IV - Palmas está localizada no centro do Estado, à margem direita do Rio Tocantins.
( ) V - Palmas possui traçado moderno e arrojado, largas avenidas, diversas áreas verdes, quadras poliesportivas
e um forte potencial para o turismo.
(A) Somente a afirmativa I é falsa.
(B) As afirmativas II, IV, V são falsas.
(C) Somente as afirmativas III e V são verdadeiras.
(D) Todas as afirmativas são verdadeiras.
(E) Somente a afirmativa IV é falsa.
31. Use V para as afirmativas verdadeiras e F, para as afirmativas falsas. Depois opte pela alternativa correta.
( ) I - O Espaço Cultural de Palmas abriga a Biblioteca Jaime Câmara.
( ) II - O Memorial Coluna Prestes é uma obra assinada por Oscar Niemeyer.
(
) III - O Memorial Coluna Prestes é uma homenagem à marcha liderada pelo líder comunista Teothônio
Segurado.
( ) IV - No Memorial Coluna Prestes há uma dependência destinada à memória de Carlos Prestes, com objetos
pessoais do mesmo.
( ) V - A Praça dos Girassóis abrigo o Monumento à Bíblia.
(A) As afirmativas II, IV, V são falsas.
(B) Somente as afirmativas III e V são verdadeiras.
(C) Todas são afirmativas são verdadeiras.
(D) Somente a afirmativa III é falsa.
(E) As afirmativas III e V são falsas.
32. As grandes mudanças que têm ocorrido no mercado mundial estão a exigir empresas cada vez mais proativas,
flexíveis e competitivas, condições essenciais para a sobrevivência e sucesso empresarial. Neste aspecto, surgiu a
necessidade de mudanças radicais e inovadoras através de um modelo de impacto que revigore o pensamento
administrativo. Esse modelo é conhecido como:
(A) tecnologia da informação.
(B) qualidade total.
(C) benchmarking.
(D) scanning.
(E) reengenharia.

33. As organizações são unidades sociais intencionalmente criadas, reestruturadas e redefinidas para atingir
objetivos específicos com o menor custo e esforço possível. Representa um organismo social e vivo, sujeito a
mudanças, sendo influenciadas pelo meio em que estão inseridas e neste causando influências. Dentro deste
contexto, elas atuam em um ambiente de tarefa (ou microambiente) e um ambiente geral. Assinale a resposta que
identifica o significado de ambiente de tarefa:
(A) estrutura burocrática com minuciosa e detalhada divisão do trabalho e com definição de hierarquia, atribuições
unidades de comando.
(B) é constituído de todos os fatores: econômicos, tecnológicos, culturais, demográficos, legais, políticos, que
ocorrem na sociedade em geral e no mundo todo, que influenciam as organizações e as suas decisões.
(C) é um sistema administrativo que inclui a estrutura organizacional, as políticas, procedimentos e regras, o fluxo
de trabalho, os papéis requeridos pela tarefa e outras variáveis tecnológicas.
(D) é um sistema social ou humano, relacionado com a cultura organizacional, valores e normas, com o objetivo de
otimizar as relações entre os sistemas social e técnico, orientados para metas e objetivos organizacionais.
(E) é o ambiente mais próximo e imediato da organização, onde a organização cria seu nicho de operações e
estabelece o seu domínio, fazendo parte dele seus fornecedores, clientes ou consumidores, colaboradores,
concorrentes, agências reguladoras, etc.
34. O processo de administração compreende amplas e variadas atividades que envolvem pessoas e recursos
para a realização de objetivos organizacionais, incluindo o planejamento, a organização, liderança e controle,
conhecidas como funções da administração. Dentre estas, diz-se que a função mais importante é o planejamento,
pois ele possibilita ao administrador:
(A) agrupar tarefas em unidades de trabalho, ordenar e alocar recursos de modo a criar condições para que as
pessoas e as coisas (equipamentos, ferramentas, recursos financeiros) trabalhem juntas para alcançar o sucesso.
(B) especificar os objetivos e ações necessárias para enfrentar situações futuras, definindo onde a organização
deseja estar no futuro e como chegar lá.
(C) dirigir, motivar e comunicar-se com os funcionários individualmente e em grupos, ajudando-os e inspirando-os
em direção à consecução dos objetivos.
(D) estabelecer padrões de desempenho que indiquem o progresso rumo aos objetivos de longo prazo.
(E) estabelecer diretrizes específicas sobre como conduzir as atividades no dia-a-dia.
35. A Fábrica de Móveis Sobradinho produz móveis em madeira e tubulares de copa, quarto e cozinha. Identifique
a sentença abaixo que define a missão da organização.
(A) Atuar no ramo de movelaria.
(B) Produzir móveis de qualidade e acabamento de alta performance visando à satisfação dos clientes, com
atendimento ético e socialmente responsável.
(C) Ser o maior fabricante de móveis do Centro-Oeste até o ano de 2015.
(D) Ser reconhecida regional e nacionalmente pela produção de móveis de qualidade, empregando matéria-prima
de fornecedores que tenham o selo verde de certificação ambiental.
(E) Obter a certificação ISO 14000 até o final do ano de 2005.
36. No ano de 2000, a General Motors do Brasil implantou uma fábrica de automóveis no Rio Grande do Sul, com
a implementação das mais modernas tecnologias em linhas de produção e controle de qualidade. Dentro do
complexo industrial, criou um sistema de parcerias com todos os seus principais fornecedores instalados ao redor
da fábrica, propiciando a entrega de componentes precisamente no momento necessário, barateando o custo de
produção e o preço final do veículo “Celta”. Dentro do estudo da qualidade total, identifique a idéia que melhor
exprima este princípio.
(A) Produção flexível.
(B) Sistema Toyota de Produção.
(C) Racionalização da força de trabalho.
(D) Just in time.
(E) Eliminação de desperdícios.
37. De acordo com os dados abaixo discriminados, defina o estoque final em 30.04.05:
Data
10.03.05
11.03.05
13.03.05
18.03.05
25.03.05
01.04.05
10.04.05
30.04.05

Histórico
Estoque
Requisição 455
Requisição 473
Compra
Requisição 605
Requisição 681
Compra
Estoque

Quantidade
200
100
80
500
120
150
300

Valor em R$
1.600,00

4.780,00

3.345,00

(A) R$ 5.840,00 e 550 unidades, se avaliado pelo método de custo médio ponderado.
(B) R$ 5.720,00 e 550 unidades, se avaliado pelo método de custo médio ponderado.
(C) R$ 5.895,00 e 550 unidades, se avaliado pelo método PEPS.
(D) R$ 5.720,00 e 550 unidades, se avaliado pelo método PEPS.
(E) R$ 5.720,00 e 550 unidades, se avaliado pelo método UEPS.
38. Dada a série de números correspondentes ao estoque final de cada mês, ao longo do ano de 2004, referente a
máquinas de lavar da empresa Ponto Zero, calcule a média, a mediana, a amplitude, a variância e o desviopadrão.
Jan
53

Fev
55

Mar
65

Abr
79

Mai
60

Jun
50

Jul
74

Ago
63

Set
62

Out
68

Nov
80

Dez
51

(A) 62,5; 98,4; 63,5; 30; 10,36; 760.
(B) 62,5; 63,33; 98,4; 9,92; 30; 10,36.
(C) 63,33; 62,5; 30; 98,4; 9,919.
(D) 10,36; 760; 62,5; 98,4; 9,919.
(E) 63,33; 62,5; 30; 99,08; 9,95.
39. Não se faz necessária a instauração de processo administrativo disciplinar para o caso de:
(A) cassação de disponibilidade.
(B) demissão.
(C) exoneração.
(D) cassação de aposentadoria.
(E) suspensão.
40. Quanto à certidão negativa de tributos, pode-se inferir que:
(A) não tem efeito de certidão negativa a certidão em que conste não haver débitos tributários não vencidos ou que
haja débito em fase de execução judicial, com penhora realizada.
(B) se a autoridade fiscal verificar a existência de débito sujeito à moratória, não poderá ser expedida.
(C) mesmo quando exigida por lei, é dispensável caso o contribuinte necessite praticar, em caráter de urgência, a4
um ato para evitar a caducidade de um direito seu.
(D) não há prazo fixado no Código Tributário Nacional para o atendimento do pedido do interessado, devendo ser
expedida, segundo a praxe, no prazo de quinze dias.
(E) sua expedição não é obrigatória nos termos em que for requerida, podendo a autoridade fiscal referir-se a
outros tributos não constantes do pedido.
41. Analise as afirmativas abaixo:
I - No termo FCA – Free Carrier, a responsabilidade pela mercadoria é transferida do vendedor para o comprador quando o
primeiro entrega a mercadoria ao transportador nomeado pelo segundo.
II - No termo FOB – Free on Board, o frete marítimo e o seguro de transporte marítimo são obrigações do comprador. O termo
utilizável apenas para transporte marítimo ou hidroviário interior.
III - No termo DDU – Delivered Duty Unpaid, o vendedor entrega as mercadorias ao comprador desembaraçadas para
exportação, mas não desembaraçadas para importação, no local de destino nomeado. O vendedor assume todos os custos e
riscos da operação (à exceção do desembaraço e pagamentos dos impostos de importação, que correm por conta do
comprador).
IV - O conhecimento de embarque ferroviário, também chamado de Carta de Porte Internacional, é o principal documento de
transporte ferroviário e tem as mesmas funções básicas dos conhecimentos de embarque marítimos e rodoviários.
V - A Operação de Transporte Multimodal é aquela que, regida por um único contrato de transporte, utiliza duas ou mais
modalidades de transporte, desde a origem até o destino. Tal operação é executada sob a responsabilidade única de um
Operador de Transporte Multimodal – OTM.

Assinale a alternativa correta:
(A) Somente a afirmativa III é falsa.
(B) Somente a afirmativa V é verdadeira.
(C) As afirmativas I e III são falsas.
(D) As afirmativas II e IV são falsas.
(E) Todas as afirmativas são verdadeiras.
42. Analise as afirmativas abaixo:
I - O Registro de Exportação – RE é o licenciamento eletrônico, que consiste no conjunto de informações de natureza comercial,
financeira, cambial e fiscal, que caracterizam a operação de exportação de uma mercadoria e definem seu enquadramento. As
informações são fornecidas pelo exportador ou seu representante legal diretamente ao SISCOMEX.
II - Órgãos Anuentes do comércio exterior brasileiro são todos aqueles que efetuam análise complementar de uma operação de
exportação, dentro de sua área de competência. Suas atribuições destinam-se a permitir a efetivação do respectivo Registro de
Exportação – RE.
III - O Registro de Venda – RV é o conjunto de informações que caracteriza o instrumento de operações financeiras com prazo
de pagamento superior a 180 dias. Como regra geral, deve ser solicitado antes da solicitação do RE.

IV - Em relação à alíquota do Imposto de Importação, a legislação brasileira prevê a utilização de alíquota específica, ad
valorem, ou a conjugação de ambas.
V - O Comunicado de Compra (CCO) é documento que garante ao importador o licenciamento não-automático de importação
baseado em contrato, prevendo embarque em meses futuros, sob as condições verificadas no momento do contrato. O CCO é
obrigatório nas compras com preço pré-fixado para embarque acima de 180 dias e nas compras com preço a fixar, qualquer
que seja o momento do embarque.

Assinale a alternativa correta:
(A) Somente o item I está correto.
(B) Os itens I, III e IV estão corretos.
(C) Os itens II, III e V estão corretos.
(D) Os itens I, II e III estão corretos.
(E) Somente o item IV está correto.
43. Analise as afirmativas abaixo:
I - O Tratado de Montevidéu – 1960, assinado em 18/02/1960, em Montevidéu, criou a Associação Latino-America de
Integração – ALADI que reúne doze países latino-americanos, sendo dez da América do Sul, mais o México e Cuba.
II - O Mercado Comum do Sul – MERCOSUL é um processo de integração econômica entre Argentina, Brasil, Paraguai e
Uruguai, iniciado com a assinatura do Tratado de Brasília, que tem como objetivo a conformação de um mercado comum.
III - Em dezembro de 1994, os chefes de Estado de 34 países do hemisfério americano (com exceção de Cuba) reuniram-se na
Primeira Cúpula das Américas, em Miami (USA), e endossaram a declaração de princípios pelo “Pacto para o desenvolvimento
e a prosperidade: Democracia, Livre Comércio e Desenvolvimento Sustentável nas Américas”. Nasceu aí a proposta de criação
da Área de Livre Comércio das Américas – ALCA, no âmbito da integração hemisférica.
IV - O Bloco Europeu é o primeiro mercado de destino dos produtos brasileiros, absorvendo cerca de 25% das exportações do
Brasil em 2004. Dentro do Bloco Europeu os principais parceiros são os Países Baixos, a Alemanha, a Itália e a França. O
Bloco Europeu é constituído pela UE - União Européia e pela EFTA – European Free Trade Association.
V - O Bloco América do Norte foi formado a partir de acordo preferencial negociado entre USA, Canadá e México, assinado em
1992 e ratificado em 1993, que criou uma zona de livre comércio, o NAFTA – North American Free Trade Agreement. O Bloco
América do Norte é o segundo parceiro comercial do Brasil, absorvendo 21% das suas exportações em 2004.

Assinale a alternativa correta:
(A) Somente o item I está correto.
(B) Somente o item III está correto.
(C) Os itens II, III e V estão corretos.
(D) Os itens I, II e III estão corretos.
(E) Os itens I, III e IV estão corretos.
44. Analise as afirmativas abaixo:
I - Com relação ao Adiantamento sobre Contrato de Câmbio - ACC e Adiantamento sobre Cambiais Entregues - ACE: são
antecipações de recursos financeiros disponíveis aos exportadores, através da captação dos bancos e repasse aos
exportadores de linhas de crédito com taxas competitivas auxiliando na sua performance, o ACC é utilizado após o embarque
da mercadoria, o ACE antes do embarque da mercadoria.
II - Os órgãos anuentes são todos aqueles que administram o Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, sendo eles
responsáveis pelos controles de natureza comercial, cambial e fiscal.
III - O Registro de Exportação – RE é o licenciamento eletrônico, que consiste no conjunto de informações de natureza
comercial, financeira, cambial e fiscal, que caracterizam a operação de exportação de uma mercadoria e definem seu
enquadramento.
IV - Na modalidade Drawback Restituição, a solicitação de emissão do Ato Concessório deverá ser feita junto ao DECEX
(através do Banco do Brasil, bem como anexar a documentação comprobatória da importação e exportação).
V - O Programa de Financiamento às Exportações – PROEX objetiva proporcionar às exportações brasileiras condições de
financiamento melhores que as do mercado internacional, nas modalidades Financiamento e Equalização, permitindo o
aumento da competitividade dos produtos nacionais.

Assinale a alternativa correta:
(A) Somente o item I está correto.
(B) Os itens II, III e V estão corretos.
(C) Os itens I, II e III estão corretos.
(D) Os itens I, III e IV estão corretos.
(E) Somente o item III está correto.
45. Analise as afirmativas abaixo:
I - O Sistema integrado de Registro das Operações de Câmbio – SISBACEN/CÂMBIO – é um banco de dados com informações
dos diferentes tipos de contratos de câmbio e de outros documentos essenciais ao processamento cambial brasileiro.
II - Na modalidade cobrança documentária, o exportador envia os documentos de exportação diretamente ao importador, sem o
saque, para que este promova o desembaraço da mercadoria e, posteriormente, providencie o respectivo pagamento.
III - O crédito documentário é um instrumento emitido por um banco, a pedido de um cliente e de conformidade com as
instruções deste, e que autoriza outro banco a efetuar pagamento a terceiro contra a entrega de documentos nele estipulados,
desde que cumpridos seus termos e condições.
IV - Falta de liquidação do contrato de câmbio de exportação, com mercadoria embarcada, determina o seu cancelamento,
baixa ou transferência para posição especial, no máximo nos 30 (trinta) dias seguintes ao vencimento do prazo de liquidação,
observadas as disposições aplicáveis.
V - As operações de câmbio destinadas ao pagamento de importações brasileiras, inclusive as relativas às parcelas de principal
de importações financiadas até 360 dias, podem ser celebradas para liquidação pronta ou futura.

Assinale a alternativa correta:
(A) Todas as afirmativas são verdadeiras.
(B) Somente a afirmativa V é falsa.
(C) As afirmativas I e III são falsas.
(D) Somente a afirmativa II é falsa.
(E) As afirmativas II e IV são falsas.
46. Leia as afirmativas abaixo:
I - O Mercado de Câmbio de Taxas Flutuantes foi criado pela Resolução nº. 1.552, de 22.12.88, do Conselho Monetário
Nacional, tendo como objetivo trazer os agentes de mercado para a formalidade, com a conseqüente transparência dos
negócios realizados, permitindo o conhecimento das transações pelo Banco Central.
II - São consideradas operações de câmbio ilegítimas as realizadas entre bancos, pessoas naturais ou jurídicas, domiciliadas ou
estabelecidas no país, com quaisquer entidades do exterior, quando tais operações não transitem pelos bancos habilitados a
operar em câmbio, mediante prévia autorização da fiscalização bancária a cargo do Banco do Brasil.
III - Câmbio Manual são as operações de câmbio liquidado contra débitos ou créditos nas contas em moeda estrangeira dos
estabelecimentos compradores ou vendedores mantidas em seus correspondentes no exterior.
IV - Câmbio Sacado: são as operações de compra e venda de moeda estrangeira em espécie ou em travellers cheques; são
efetuadas exclusivamente para liquidação pronta, no mercado primário.
V - A posição de câmbio retrata o volume das operações de compra e de venda de moedas estrangeiras realizadas pelos
estabelecimentos autorizados a operar em câmbio. Engloba todas as operações nas diferentes moedas transacionadas,
independentemente do prazo de entrega. Essas operações são consolidadas, diariamente, pelo seu equivalente em dólar dos
Estados Unidos e de forma centralizada por instituição.

Assinale a alternativa correta:
(A) Somente o item I está correto.
(B) Os itens II, III e V estão corretos.
(C) Somente o item III está correto.
(D) Os itens I, III e IV estão corretos.
(E) Os itens I, II e V estão corretos.
47. Analise as afirmativas abaixo:
I - O Regime Aduaneiro Especial de Exportação Temporária é o que ampara a saída, do País, de mercadoria nacional ou
nacionalizada, condicionada à sua reimportação em prazo determinado, no mesmo estado ou depois de submetida a processo
de conserto, reparo ou restauração.
II - O despacho aduaneiro para a admissão dos bens no regime de Admissão temporária far-se-á com base em Declaração de
Importação – DI para bens destinados à utilização econômica no País e Declaração Simplificada de Importação – DSI para os
demais fins.
III. O regime de entreposto aduaneiro na importação permite a armazenagem de mercadoria em local alfandegado com
suspensão do pagamento dos impostos incidentes.
IV - A mercadoria pode permanecer no regime de entreposto aduaneiro na importação pelo prazo de até dois anos, prorrogável
por período não superior a quatro anos.
V - O regime de entreposto industrial sob controle aduaneiro informatizado (Recof) é o que permite a empresa importar, com ou
sem cobertura cambial, e com suspensão do pagamento de tributos, sob controle aduaneiro informatizado, mercadorias que
depois de submetidas à operação de industrialização, sejam destinadas à exportação

Assinale a alternativa correta:
(A) Todas as afirmativas são falsas
(B) Somente a afirmativa II é falsa.
(C) As afirmativas II e IV são falsas.
(D) Somente a afirmativa IV é falsa;
(E) As afirmativas I, IV e V são falsas.
48. Leia as afirmativas abaixo:
I - A operação de transporte multimodal é aquela que, regida por um único contrato de transporte, utiliza duas ou
mais modalidades de transporte, desde a origem até o destino. Tal operação é executada sob a responsabilidade
única de um Operador de Transporte Multimodal – OTM.
II - O valor mínimo para segurar uma mercadoria, de acordo com o Incoterms, deverá ser o valor do contrato
acrescido de 10% do seu valor CIF. Tomando-se por base operações FOB, o valor do contrato deverá ser
adicionado em 25%, de forma a cobrir os custos envolvidos com o frete e demais despesas relacionadas com o
sinistro.
III - O transporte aéreo costuma ter tarifa de seguro equivalente à metade das modalidades marítima e terrestre. O
transporte marítimo em contêineres tem redução no prêmio de seguro entre 10 a 20%. O seguro implica em
pequena participação no preço final das mercadorias representando atualmente, em média, 0,2% do preço FOB
dos produtos.
IV - Dois fatores influenciam no cálculo do frete ferroviário: distância percorrida e o peso da mercadoria. Assim
pode ser calculado pela multiplicação da tarifa ferroviária por tonelada ou metro cúbico, prevalecendo o que aferir
maior receita.
V - A forma de transporte Intermodal envolve mais de uma modalidade e para cada trecho/modal é realizado um
contrato.

Assinale a alternativa correta:
(A) Todos os itens estão corretos.
(B) Somente o item I está correto.
(C) Os itens II, III e V estão corretos.
(D) Somente o item III está correto.
(E) Os itens I, II, III e IV estão corretos.
49. Analise as afirmativas abaixo:
I - Na elaboração de um Balanço de Pagamentos separam-se as transações, grosso modo, em dois grandes
grupos: as transações correntes e as transações de capital. Quanto à técnica de registro, utiliza-se o sistema de
partidas dobradas, através de lançamentos a débito e a crédito.
II - As Transações Correntes serão aquelas que possuam uma contrapartida real. Referem-se, portanto, ao fluxo
real de bens e serviços que se desloca entre residentes e não-residentes no período de registro.
III - Transações Correntes são aquelas que dão lugar à transferência, para o exterior, de uma parcela da produção
corrente de bens e de serviços, ao passo que as Transações de Capital diriam respeito às transferências de
poupança entre residentes e não-residentes.
IV - Uma redução nos “Haveres a curto prazo” sempre corresponde uma redução nos estoques de divisas.
Contrariamente, um aumento de tais Haveres significa disponibilidade maior de cambiais.
V - A construção do Balanço de Pagamento de um país exige uma técnica de registro, que possibilite a agregação
lógica das diversas transações que se realizam anualmente e, ademais, que se possua um método de
classificação, que permita separar as transações de acordo com seu sentido econômico.
Assinale a alternativa correta:
(A) Somente a afirmativa I é falsa.
(B) Somente a afirmativa II é falsa.
(C) Somente a afirmativa IV é falsa;
(D) As afirmativas II e IV são falsas.
(E) Todas as afirmativas são verdadeiras.
50. Analise as afirmativas abaixo:
I - A Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM é composta de 21 Seções e 96 capítulos.
II - A Tarifa Externa Comum – TEC correlaciona os itens da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, com os
direitos de importação incidentes sobre cada um desses itens, e se aplica somente às importações provenientes
dos países não-membros.
III - O imposto de exportação incide sobre mercadoria nacional ou nacionalizada destinada ao exterior. Considerase nacionalizada a mercadoria estrangeira importada a título definitivo.
IV - Os tributos de importação incidem cumulativamente, numa ordem seqüencial, sobre o valor resultante da
aplicação do tributo anterior, provocando o chamado efeito “cascata” no resultado final.
V - O imposto de importação é um tributo federal que incide sobre a mercadoria estrangeira quando sua entrada na
zona primária ou de sua nacionalização.
Assinale a alternativa correta:
(A) Somente a afirmativa I é falsa.
(B) Somente a afirmativa II é falsa.
(C) Somente a afirmativa III é falsa;
(D) Somente a afirmativa IV é falsa.
(E) Somente a afirmativa V é falsa.
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