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O contém 60 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).

1. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento e
cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações
posteriores.

2. Aprova objetiva terá duração de 3 horas, incluído neste tempo o preenchimento do

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde
corretamente a cada uma delas. O será o único documento válido para a
correção eletrônica. O preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira
responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do , por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou
preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de

mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a
presença do coordenador local.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados
do seu efetivo início, .

7. Você só poderá levar o próprio faltando uma hora para o término do horário da
prova, conforme Edital do Concurso.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no .

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de
início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o
.

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o . Não esqueça seus
pertences.

12. O será disponibilizado no site www.concursos.uff.br, no dia
23/12/2008, conforme estabelecido no Cronograma Previsto.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia com atenção o texto abaixo e responda às questões
propostas.

UM FREIO NA INTERNET
Hospital cria serviço para tratar jovens que se tornaram

dependentes da rede

1 Ninguém questiona o fato de a internet ter se tornado
ferramenta indispensável. Porém, começa a preocupar o
impacto que a exposição exagerada aos meios virtuais já
provoca na saúde psíquica de muitos usuários. Hoje, calcula-
se que 10% das pessoas que usam a rede em todo o mundo
tenham ficado dependentes. Ou seja, não conseguem passar
um dia sem gastar horas e horas na frente do computador.
2 Foi para atender a uma parte dessa população que
especialistas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das
Clínicas de São Paulo (HC/SP) decidiram criar um programa
para tratar os chamados heavy users, ou usuários com
dependência de internet. A iniciativa foi estruturada para
atender crianças e adolescentes com idades entre 12 e 17
anos. “A idéia surgiu a partir de queixas de pais que já não
sabiam o que fazer para tirar os filhos da frente do
computador. Um desses adolescentes chegou a ficar 40
horas ininterruptas conectado”, diz o psicólogo Cristiano
Nabuco de Abreu, coordenador do programa. O primeiro
grupo começou a ser atendido há duas semanas.
3 O quadro de dependência é caracterizado a partir de
oito critérios. Entre eles, a necessidade de ficar cada vez mais
tempo conectado para ter a mesma satisfação e a
preocupação excessiva com a web - tudo o que o indivíduo
fala ou pensa em fazer está relacionado com a internet. Os
pacientes também apresentam quadros de irritabilidade e
depressão freqüentes. Na avaliação do psicólogo, essas
pessoas usam a rede como meio para aliviar a tensão e
superar a timidez e a insegurança. “No mundo digital tudo
pode ser reconstruído. A pessoa controla seu ambiente,
assume novos papéis. É mais fácil de ser bem-sucedida”,
explica o especialista. Os tipos de dependência incluem
checagem constante de e-mails, uso diário das salas de bate-
papo e dos jogos online e visitas a sites de compras. No caso
dos adolescentes, o site de relacionamento Orkut e o MSN
são os mais acessados.
4 A proposta do programa instituído no HC/SP não é
fazer com que os usuários dependentes eliminem o
computador de suas rotinas, mas ajudá-los a utilizar a
tecnologia de maneira que ela não prejudique suas vidas.
“Vamos estimular o uso consciente do computador. A criança
e o adolescente podem falar com os amigos, fazer suas
pesquisas, mas devem também se relacionar utilizando
outras ferramentas de interação”, afirma o especialista. O
primeiro passo do programa será a identificação das
condições ambientais que tenham favorecido a dependência.
“Queremos saber como é a relação do paciente com a família,
se apresenta algum transtorno como fobia social ou baixa-
estima. Fatores como esses poderiam explicar o refúgio na
internet”, diz o psicólogo. Identificados os gatilhos, o portador
do transtorno será encaminhado a sessões de psicoterapia de
grupo ou individual.

RODRIGUES, Greice. Revista Isto é - Edição 2024 - 20/08/08.)

2. Dos termos abaixo relacionados, aquele que NÃO faz
referência à INTERNET (1º parágrafo) é:
A) “meios virtuais” (1º parágrafo);
B) “web” (3º parágrafo);
C) “ambiente” (3º parágrafo);
D) “mundo digital” (3º parágrafo);
E) “rede” (1º parágrafo).

4. No trecho “Aidéia surgiu a partir de queixas de pais que JÁ
não sabiam o que fazer para tirar os filhos da frente do
computador” (2º parágrafo), o advérbio JÁ introduz uma
significação de tempo correspondente a:

A) naquele instante;
B) antecipadamente;
C) posteriormente;
D) no passado;
E) num instante.

1. Reescrevendo-se os dois períodos iniciais do 1º
parágrafo “Ninguém questiona o fato de a internet ter se
tornado ferramenta indispensável. Porém, começa a
preocupar o impacto que a exposição exagerada aos meios
virtuais já provoca na saúde psíquica de muitos usuários”,
num único período, sem alteração substancial do sentido
original, poderão ser usadas todas as formas de redação
abaixo, EXCETO:

A) Embora ninguém questione o fato de a internet ter se
tornado ferramenta indispensável, o impacto que a
exposição exagerada aos meios virtuais já provoca na
saúde psíquica de muitos usuários começa a preocupar.

B) Ninguém questiona o fato de a internet ter se tornado
ferramenta indispensável, porquanto o impacto que a
exposição exagerada aos meios virtuais já provoca na
saúde psíquica de muitos usuários começa a preocupar.

C) Conquanto ninguém questione o fato de a internet ter se
tornado ferramenta indispensável, começa a preocupar o
impacto que a exposição exagerada aos meios virtuais já
provoca na saúde psíquica de muitos usuários.

D) Ninguém questiona o fato de a internet ter se tornado
ferramenta indispensável, começa a preocupar,
entretanto, o impacto que a exposição exagerada aos
meios virtuais já provoca na saúde psíquica de muitos
usuários.

E) Ninguém questiona o fato de a internet ter se tornado
ferramenta indispensável, não obstante começa a
preocupar o impacto que a exposição exagerada aos
meios virtuais já provoca na saúde psíquica de muitos
usuários.

3. Observe os trechos extraídos do 1º parágrafo:

I. “Hoje, calcula-se que 10% das pessoas que usam a rede
em todo o mundo tenham ficado dependentes.”

II. “Ou seja, não conseguem passar um dia sem gastar horas
e horas na frente do computador.”

Em relação ao trecho I, o trecho II serve como:

A) contraste;
B) questionamento;
C) causa;
D) esclarecimento;
E) ressalva.
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6. A expressão FOBIA SOCIAL (4º parágrafo) pode ser
explicada como:

A) preocupação com a vida em sociedade;
B) medo de ser anti-social;
C) necessidade de estar em grupo;
D) pânico compartilhado por um grupo;
E) pavor do convívio em sociedade.

8. No 4º parágrafo, a palavra GATILHOS é usada em
sentido figurado para referir-se à expressão:

A) “outras ferramentas de interação”;
B) “sessões de psicoterapia de grupo ou individual”;
C) “o uso consciente do computador”;
D) “condições ambientais que tenham favorecido a

dependência”;
E) “fatores como esses”.

14. Considerando-se as normas da língua culta, pode-se
afirmar que, das frases abaixo, aquela que está CORRETAdo
ponto de vista da concordância verbal é:

A) Os casos de dependência de internet aumenta a cada
ano em todo o mundo.

B) Os pais, além do jovem, precisa se preocupar com o uso
prolongado do computador.

C) Nenhum dos adolescentes atendidos tiveram alta ainda.
D) Novos grupos de acompanhamento psicoterápico

começarão amanhã.
E) Cada um dos pacientes apresentaram um perfil de

dependência bem distinto.

15. Leia com atenção as frases a seguir.

I. O especialista encaminhou _______ jovens _______
serviço de psicoterapia.

II. Aqueles adolescentes em tratamento têm obedecido
_______ terapeutas.

III. A terapeuta recomendou ___ pais _______
acompanhamento psicológico dos filhos.

Considerando-se as normas da língua culta quanto à regência
verbal, pode-se afirmar que, para o correto preenchimento
das lacunas acima, têm de ser usadas, respectivamente, as
formas da opção:

A) os - ao / aos / aos - o;
B) aos - ao / os / a - ao;
C) os - ao / aos / os - a;
D) a - o / a / os - ao;
E) aos - o / a / os - o.

_ ___
10. O período “A iniciativa foi estruturada para atender
crianças e adolescentes com idades entre 12 e 17 anos.” (2º
parágrafo) está na voz passiva analítica. Na voz passiva
sintética ou pronominal, o mesmo período terá a seguinte
redação:

A) Estruturaram a iniciativa para atender crianças e
adolescentes com idades entre 12 e 17 anos;

B) Estruturou-se a iniciativa para atender crianças e
adolescentes com idades entre 12 e 17 anos;

C) Para atender crianças e adolescentes com idades entre
12 e 17 anos, a iniciativa foi estruturada;

D) A iniciativa estruturou o atendimento para crianças e
adolescentes com idades entre 12 e 17 anos;

E) Crianças e adolescentes com idades entre 12 e 17 anos
foram atendidos pela iniciativa estruturada.

12. Na frase “O primeiro grupo começou a ser atendido HÁ
duas semanas” (2º parágrafo), o verbo HAVER assume o
mesmo sentido que em:

A) Há necessidade de maior orientação e acompanhamento
aos adolescentes;

B) Há certos momentos em que os pais precisam procurar a
ajuda de especialistas;

C) Há casos de uso excessivo da internet entre as crianças e
jovens;

D) Há semanas em que minha filha fica várias noites no
computador;

E) Há alguns instantes o menino saiu da internet, depois de
horas conectado.

5. De acordo com o 3º parágrafo, NÃO é um traço de pessoa
dependente de internet:

A) necessidade de ficar cada vez mais tempo conectado;
B) preocupação excessiva com a web;
C) fala ou pensamento permanentemente relacionado com

a internet;
D) quadros de irritabilidade e depressão freqüentes;
E) meio para alívio da tensão e da superação da timidez e da

insegurança.

7. Abaixo, a oração destacada em “IDENTIFICADOS OS
GATILHOS, o portador do transtorno será encaminhado a
sessões de psicoterapia de grupo ou individual” (4º parágrafo)
foi reescrita de cinco formas distintas. Aquela em que foi
mantido o sentido original é:

A) Dado que se identifiquem os gatilhos;
B) Para que sejam identificados os gatilhos;
C) Uma vez que sejam identificados os gatilhos;
D) Antes de se identificarem os gatilhos;
E) Mesmo que se identifiquem os gatilhos.

9. Na frase “A criança e o adolescente PODEM falar com os
amigos, fazer suas pesquisas, mas DEVEM também se
relacionar utilizando outras ferramentas de interação” (4º
parágrafo), os verbos auxiliares em destaque, de acordo com
o sentido da fala do especialista, significam, respectivamente:

A) têm vontade de / têm dever de;
B) têm possibilidade de / têm dívida com;
C) têm poder de / têm necessidade de;
D) têm permissão para / têm obrigação de;
E) têm probabilidade de / têm recomendação de.

11. Do verbo QUESTIONAR, deriva-se o substantivo
QUESTIONAMENTO, com acréscimo do sufixo -MENTO.
Das relações abaixo, aquela em que dos três verbos derivam-
se substantivos com o emprego do mesmo sufixo -MENTO é:

A) casar / reclamar / condicionar;
B) transbordar / consentir / cruzar;
C) seccionar / checar / realizar;
D) reestruturar / conversar / estacionar;
E) condicionar / mastigar / entupir.

13. Das relações de palavras abaixo, todas com problemas
de grafia do fonema /S/, aquela em que as três estão
corretamente grafadas é:

A) processo / excessão / cansaço;
B) recesso / compreenção / contenção;
C) possesso / distensão / ascensorista;
D) retrocesso / sossego / discursão;
E) sucesso / sessão / detensão.
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16. Das frases a seguir extraídas do texto, aquela em que é
possível acrescentar-se uma vírgula, sem prejuízo do sentido
e da correção, é:

A) “Vamos estimular o uso consciente do computador.” (4º
parágrafo);

B) “Ninguém questiona o fato de a internet ter se tornado
ferramenta indispensável.” (1º parágrafo);

C) “No mundo digital tudo pode ser reconstruído.” (3º
parágrafo);

D) “Fatores como esses poderiam explicar o refúgio na
internet.” (4º parágrafo);

E) “O quadro de dependência é caracterizado a partir de oito
critérios” (3º parágrafo).

17. No trecho “utilizar a tecnologia de maneira que ela não
PREJUDIQUE suas vidas” (4º parágrafo), o verbo em
destaque está empregado no tempo presente do modo
subjuntivo. Entre as frases abaixo, aquela em que, para o
correto preenchimento da lacuna, o verbo indicado entre
parênteses tem de ser flexionado no presente do subjuntivo é:

A) O projeto do hospital visa a que os jovens ____ (diminuir)
o tempo de acesso à internet.

B) Foram os pais angustiados que ____ (propor) o trabalho
com seus filhos dependentes.

C) O Hospital das Clínicas é a instituição que ____
(promover) a terapia de grupo.

D) Os terapeutas sabem que só o tratamento ____
(possibilitar) a recuperação das crianças.

E) O trabalho a que me ____ (referir) é a proposta do
Hospital das Clínicas.

18. Nas frases a seguir, os complementos verbais foram
substituídos por pronomes pessoais oblíquos. O item em que
a proposta de substituição está INCORRETA, de acordo com
as normas da língua culta, é:

A) “Os pacientes também apresentam quadros de
irritabilidade e depressão” / apresentam-os;

B) “essas pessoas usam a rede como meio para aliviar a
tensão” / usam-na;

C) “Apessoa controla seu ambiente, assume novos papéis” /
assume-os;

D) “Vamos estimular o uso consciente do computador” /
vamos estimulá-lo;

E) “A criança e o adolescente podem falar com os amigos,
fazer suas pesquisas” / fazê-las.

19. Das frases abaixo, está correta quanto ao emprego do
acento indicativo da crase:

A) Oito critérios indicam à dependência de internet, segundo
os psicólogos.

B) O programa destina-se à orientação dos jovens
dependentes de internet.

C) Os especialistas recorreram à uma orientação menos
conhecida.

D) O tratamento identifica as condições ambientais à que os
dependentes se sujeitam.

E) Os terapeutas recomendam à todos os jovens que
busquem outras formas de relacionamento com o mundo.

22. Com relação à localização de portos, pode-se dizer, dos
portos que são estuarianos, lagunares ou no interior de deltas,
que são portos:

A) interiores;
B) exteriores;
C) ao largo;
D) mistos;
E) lançados ao mar.

23. Segundo a NR-29, cabe à administração do porto, ao
OGMO e empregadores, a elaboração do PCE, contendo
ações coordenadas a serem seguidas nas situações
descritas neste subitem e compor com outras organizações o
PAM. Com relação ao PCE, a referência é ao Plano de:

A) Controle de Entrada;
B) Controle de Emergência;
C) Contenção do Estrago;
D) Contenção da Expansão;
E) Capacidade Elaborativa.

24. A área alfandegada para movimentação ou
armazenagem de cargas destinadas ou provenientes do
transporte aquaviário é denominada:

A) zona de carga;
B) zona secundária;
C) retroportuário;
D) portuário inicial;
E) zona primária.

26. O trabalho de movimentação de carga no cais é
denominado de:

A) capatazia;
B) comboio;
C) descarrego;
D) estivamento;
E) transbordo.

25. Segundo a NR-29, a Organização da Área de Segurança
e Saúde do Trabalho Portuário, no Serviço Especializado em
Segurança e Saúde do Trabalhador Portuário - SESSTP, todo
porto organizado, instalação portuária de uso privativo e
retroportuária, deve dispor de um SESSTP, de acordo com o
dimensionamento mínimo, mantido pelo OGMO, OGMO e
empregadores ou empregadores conforme o caso,
atendendo a todas as categorias de trabalhadores. O custeio
do SESSTP será dividido proporcionalmente de acordo com o
número de trabalhadores utilizados pelos operadores
portuários, empregadores, tomadores de serviço e pela
administração do porto, por ocasião da arrecadação dos
valores relativos:

A) à saída do produto;
B) à entrega da mercadoria;
C) ao fechamento do negócio;
D) à remuneração dos trabalhadores;
E) à chegada do produto.

21. Neste sistema a navegação é realizada entre portos
nacionais, e é conhecida como navegação de:

A) estuariana;
B) longo curso;
C) cabotagem;
D) entre portos;
E) porto a porto.

CONHECIMENTO BÁSICO

20. Se as palavras NINGUÉM, INDISPENSÁVEL e ESTÁ
recebem acento gráfico, também serão acentuadas em
obediência às mesmas regras, respectivamente, as palavras
constantes da seguinte opção:

A) idéia / câncer / cajá;
B) porém / difícil / dendê;
C) hífen / agradável / atrás;
D) refúgio / tecnológico / infância;
E) tênue / réptil / após.
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27. Dos setores abaixo, NÃO é considerado como setor do
retroporto:

A) administração portuária;
B) armazenagens;
C) estocagens;
D) berços de acostagem;
E) pátios de estocagem.

28. Na listagem genérica de pessoal, para administração e
controle de execução de uma obra de enrocamento, dos
quantitativos dos profissionais abaixo, estaria mais
equivocadamente dimensionado o seguinte:

A) 1 encarregado geral;
B) 1 mergulhador;
C) 1 apontador no enrocamente;
D) 1 chefe de escritório;
E) 2 auxiliares de escritório.

29. Para embarcações com porte bruto entre 170.000 e
220.000 tpb, é normalmente recomendável a assistência de
“rebocadores” nos canais de acesso e nas bacias portuárias
na quantidade de:

A) 9 rebocadores;
B) 8 rebocadores;
C) 5 rebocadores;
D) 3 rebocadores;
E) 2 rebocadores.

33. O vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas
aos Chefes de Poder é:

A) Senhor, seguido do cargo respectivo;
B) Excelentíssimo Senhor, sem especificar o cargo;
C) Excelentíssimo Senhor, seguido do cargo respectivo;
D) Senhor, sem especificar o cargo;
E) Digníssimo, sem especificar o cargo.

32. O uso de pronomes e locuções pronominais de
tratamento tem larga tradição na língua portuguesa. Os
pronomes de tratamento apresentam certas peculiaridades
quanto à concordância verbal, nominal e pronominal. É
correto dizer que:

A) embora se refiram à segunda pessoa gramatical (à
pessoa com quem se fala, ou a quem se dirige a
comunicação), levam a concordância para a terceira
pessoa;

B) que o verbo não concorda com o substantivo que integra
a locução como seu núcleo sintático;

C) nos adjetivos referidos a pronomes de tratamento, o
gênero gramatical deve coincidir com o substantivo que
compõe a locução;

D) os pronomes possessivos referidos a pronomes de
tratamento são sempre os da segunda pessoa;

E) nos adjetivos referidos a pronomes de tratamento, o
gênero gramatical não deve coincidir com o sexo da
pessoa a que se refere.

31. A finalidade da língua é comunicar, quer pela fala, quer
pela escrita. Para que haja comunicação, são necessários: a)
alguém que comunique; b) algo a ser comunicado; c) alguém
que receba essa comunicação. No caso da redação oficial
quem comunica é sempre:

A) o conjunto dos cidadãos;
B) o Serviço Público;
C) a Instituição Privada;
D) a Instituição Privada e o Serviço Público;
E) o conjunto dos cidadãos, a Instituição Privada e o Serviço

Público.

30. Bóia que deve ser marcada por boreste no trajeto da
embarcação do mar para o porto:

A) preta;
B) vermelha e branca;
C) branca;
D) preta e branca;
E) vermelha.

34. De acordo com o Manual de Redação da Presidência da
República, pode-se afirmar que Exposição de Motivos é:

A) a modalidade de comunicação entre unidades
administrativas de um mesmo órgão, que podem estar
hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis
diferentes;

B) o expediente dirigido ao Presidente da República ou ao
Vice-Presidente para informá-lo de determinado assunto,
propor alguma medida ou submeter à sua consideração
projeto de ato normativo;

C) o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos
Poderes Públicos;

D) toda comunicação oficial expedida por meio de telegrafia;
E) a principal forma de comunicação para transmissão de

documentos, pelo baixo custo e celeridade.

35. O fecho das comunicações oficiais possui, além da
finalidade óbvia de arrematar o texto, a de saudar o
destinatário. Os modelos para fecho que vinham sendo
utilizados foram regulados pela Portaria nº 1 do Ministério da
Justiça, de 1937, que estabelecia quinze padrões. Com o fito
de simplificá-los e uniformizá-los, o Manual da Presidência da
República estabelece o emprego de somente:

A) um fecho para todas as modalidades de comunicação
oficial;

B) três fechos diferentes para todas as modalidades de
comunicação oficial;

C) um fecho, inclusive para o Presidente da República;
D) dois fechos diferentes para todas as modalidades de

comunicação oficial;
E) dois fechos iguais, inclusive para o Presidente da

República.



37. Redação oficial é a maneira pela qual:

A) o Poder Público redige atos normativos e comunicações;
B) a iniciativa privada redige atos normativos;
C) o Poder Público redige atos normativos e sentenças;
D) o Poder Público redige leis;
E) a iniciativa privada redige comunicações.

38. Aredação oficial deve caracterizar-se pela:

A) pessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, clareza,
concisão, formalidade e uniformidade;

B) impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem,
clareza, concisão, informalidade e uniformidade;

C) impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem,
clareza, concisão, formalidade e uniformidade;

D) impessoalidade, uso do padrão obsoleto de linguagem,
clareza, concisão, formalidade e uniformidade;

E) impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem,
obscuridade, concisão, formalidade e uniformidade.

39. NÃO se concebe que um ato normativo de qualquer
natureza seja redigido:

A) de forma clara;
B) usando a linguagem formal;
C) de forma que possibilite a compreensão;
D) de forma obscura;
E) com concisão.

42. À luz da Constituição vigente, é correta a seguinte
afirmação:

A) a República Federativa do Brasil, formada pela união
dissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito.

B) são Poderes da União, dependentes e harmônicos entre
si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

C) a República Federativa do Brasil rege-se nas suas
relações internacionais somente pelo princípio da defesa
da paz.

D) a República Federativa do Brasil tem como fundamentos:
a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana,
os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o
pluralismo político.

E) todo poder emana do Poder Público, por meio de
representantes eleitos indiretamente.

43. O alistamento eleitoral e o voto são:

A) facultativos para os maiores de dezoito anos;
B) obrigatórios para os analfabetos;
C) facultativos para os maiores de dezesseis e menores de

dezoito anos;
D) obrigatórios para os maiores de dezesseis e menores de

dezoito anos;
E) obrigatórios para os maiores de setenta anos.

36. Segundo o Manual de Redação, há três tipos de
expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que
pela forma:

A) o ofício, o resumo e a carta;
B) o resumo, o memorando e a carta;
C) o ofício, o aviso e o memorando;
D) o aviso, o memorando e o resumo;
E) a carta, o ofício, e o aviso.
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40. A necessidade de empregar determinado nível de
linguagem nos atos e expedientes oficiais decorre, de um
lado, do próprio caráter público desses atos e comunicações;
de outro, de sua finalidade. É correto afirmar que:

A) a língua falada e a escrita estão muito próximas, ambas
incorporam as transformações com muita lentidão;

B) os textos oficiais, por seu caráter pessoal, requerem o uso
do padrão culto da língua;

C) o padrão culto implica somente o emprego de linguagem
rebuscada;

D) a língua falada compreende diferentes níveis, de acordo
com o uso que dela se faça, o que não ocorre com a língua
escrita;

E) não há dúvida de que um texto marcado por expressões
de circulação restrita, como a gíria, os regionalismos
vocabulares ou o jargão técnico, tem sua compreensão
dificultada.

41. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua condição social:

A) décimo terceiro salário com base na remuneração parcial;
B) redutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção

ou acordo coletivo;
C) jornada de oito horas para o trabalho realizado em turnos

ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva;
D) gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos,

cinqüenta por cento a mais do que o salário normal;
E) garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que

recebem remuneração variável.

44. São bens da União os abaixo relacionados, EXCETO:

A) somente as ilhas oceânicas e as costeiras que
contenham a sede de municípios;

B) as terras devolutas indispensáveis à defesa das
fronteiras, das fortificações e construções militares, das
vias federais de comunicação e à preservação ambiental,
definidas em lei;

C) os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos
de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado,
sirvam de limites com outros países, ou se estendam a
território estrangeiro ou dele provenham, bem como os
terrenos marginais e as praias fluviais;

D) o mar territorial;
E) os terrenos de marinha e seus acrescidos.

45. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:

A) desapropriação;
B) regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima,

aérea e aeroespacial;
C) produção e consumo;
D) comércio exterior e interestadual;
E) diretrizes da política nacional de transportes.
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46. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios NÃO obedecerá ao princípio da:

A) legalidade;
B) impessoalidade;
C) moralidade;
D) publicidade;
E) eficácia.

47. A razão entre a base e altura de um retângulo é 10/3, e a
soma é 13.Abase do retângulo é:

A) 10;
B) 9;
C) 11;
D) 20;
E) 22.

48. Seis operários fazem um serviço em 15 dias. Se fossem
contratados mais três operários, o serviço seria feito em:

A) 22 dias;
B) 9 dias;
C) 8 dias;
D) 11 dias;
E) 10 dias.

49.Ataxa percentual que 10 representa de 2 é:

A) 100%;
B) 300%;
C) 400%;
D) 200%;
E) 500%.

53. Segundo a Lei nº 8.666/93, é correto afirmar que:

A) ela estabelece normas gerais sobre licitações e contratos
administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de
publicidade, compras, alienações e locações, somente
no âmbito dos poderes da União e dos Estados;

B) a licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais
vantajosa para aAdministração;

C) a licitação será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
pessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da improbidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento
objetivo e dos que lhes são correlatos;

D) o procedimento licitatório previsto nesta lei caracteriza ato
administrativo informal, seja ele praticado em qualquer
esfera daAdministração Pública;

E) é permitido aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou
tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições
que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter
competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em
razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes
ou de qualquer outra circunstância impertinente ou
irrelevante para o específico objeto do contrato.

54. Para os fins da Lei nº 8.666/93, considera-se obra:

A) toda atividade destinada a obter determinada utilidade de
interesse para a Administração, tais como demolição,
conser to , ins ta lação, montagem, operação,
conservação, reparação, adaptação, manutenção,
transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou
trabalhos técnico-profissionais;

B) toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou
ampliação, realizada por execução direta ou indireta;

C) toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de
uma só vez ou parceladamente;

D) toda transferência de domínio de bens a terceiros;
E) o seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações

assumidas por empresas em licitações e contratos.
50. Calcule: - X + Y/3 = 2

2X + Y = 1

O valor de X é:

A) 2;
B) -1;
C) -2;
D) 1/2;
E) -1/2.

55. De acordo com a Lei nº 8.666/93, o prazo mínimo até o
recebimento das propostas ou da realização do evento será
de cinco dias úteis para:

A) concurso;
B) concorrência;
C) tomada de preços;
D) convite;
E) leilão.

56. “É a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar,
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação
exigidos no edital para execução de seu objeto”. Trata-se da
definição de:

A) convite;
B) leilão;
C) tomada de preços;
D) concurso;
E) concorrência.

52. No lançamento de um dado, a probabilidade de ocorrer
um número maior que 4 é:

A) 1/2;
B) 1/3;
C) 0;
D) 3/6;
E) 4/5.

51. Uma firma atacadista de açúcar comprou 20% do seu
estoque em São Paulo, 36% no Rio de Janeiro e as restantes
17.600 sacas, no Rio Grande do Sul. O total de sacas
compradas foi:

A) 51.800;
B) 42.000;
C) 5.400;
D) 40.000;
E) 38.000.



57. Considere a seguinte afirmação: “O emprego de métodos
quantitativos leva os gerentes a se preocuparem
principalmente com a parte técnica da decisão e a deixar de
lado as questões éticas.” Com relação à ética, podem ser
feitas as afirmações abaixo, EXCETO que:

A) é o estudo dos direitos e deveres das pessoas, das regras
morais que as pessoas aplicam ao tomar decisões e da
natureza das relações entre as pessoas;

B) é um termo mais genérico, que envolve tanto os
relacionamentos internos quanto os externos, e pode ser
definida como o estudo do modo pelo qual nossas
decisões afetam as outras pessoas;

C) é a falta de responsabilidade social por parte das
organizações;

D) os esforços teóricos consolidados com a introdução da
matéria ética no currículo das escolas de formação de
administradores são mais eficazes quando reforçados
por um sólido ambiente ético nas organizações;

E) como toda decisão empresarial tem um componente
ético, os administradores eficazes devem acrescentar os
preceitos da ética ao comportamento organizacional.

58. Há três elementos principais a serem considerados na
classificação de documentos públicos. São eles:

A) a ação a que os documentos se referem, a estrutura do
órgão que os produz e o assunto dos documentos;

B) a destinação dos documentos, o assunto dos
documentos e a descrição dos documentos;

C) a ação a que os documentos se referem, a estrutura do
órgão que os produz e a publicação;

D) a ação a que os documentos se referem, o assunto dos
documentos e a descrição dos documentos;

E) a estrutura do órgão que os produz, a descrição dos
documentos e a publicação.

59. Com relação aos arquivos correntes, analise as
afirmativas a seguir.

I. A administração dos arquivos correntes oficiais tem por
objetivo fazer com que os documentos sirvam às
finalidades para as quais foram criados.

II. O aspecto mais importante da administração de arquivos
correntes relaciona-se com o uso dos documentos no
curso das operações governamentais.

III. Pouco se faz dentro de uma repartição que se torne
objeto de documento.

Sobre as afirmativas acima, pode-se dizer que:

A) somente a afirmativa III está incorreta;
B) somente a afirmativa II está incorreta;
C) somente a afirmativa I está incorreta;
D) todas estão corretas;
E) todas estão incorretas.

60. Leia as proposições abaixo, acerca dos Princípios de
Classificação:

I. Somente em casos excepcionais os documentos públicos
devem ser classificados em relação aos assuntos que se
originam da análise de determinado campo de
conhecimento;

II. Os documentos públicos podem ser classificados em
relação à organização;

III. Os documentos públicos geralmente devem ser
classificados em relação à função.

Sobre as proposições acima, pode-se afirmar que:

A) somente I é verdadeira;
B) somente II é verdadeira;
C) somente III é verdadeira;
D) somente I e II são verdadeiras;
E) todas são verdadeiras.
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