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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AUDITOR GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

QUALQUER ÁREA DE FORMAÇÃO
INSTRUÇÕES GERAIS
•

Você recebeu do fiscal:
o Um caderno de questões contendo 60 (sessenta) questões de múltipla escolha da Prova Objetiva;
o Um cartão de respostas personalizado para a Prova Objetiva;

• É responsabilidade do candidato certificar-se de que o código e o nome do cargo informado nesta capa de prova corresponde
ao código e ao nome do cargo informado em seu cartão de respostas;
• Ao ser autorizado o início da prova verifique, no caderno de questões, se a numeração das questões e a paginação estão corretas;
• Você dispõe de 4:00h (quatro horas) para fazer a Prova Objetiva. Faça-a com tranqüilidade, mas controle o seu tempo. Este
tempo inclui a marcação do seu cartão de resposta;
• Após o início da prova, será efetuada a coleta da impressão digital de cada candidato (Edital 001/2006 – Item 9.12 alínea a);
• Não será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no cartão de respostas (Edital 001/2006 – 9.12 alínea e);
• Somente depois de decorrida uma hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu cartão de respostas e retirar-se
da sala de prova (Edital 001/2006 – Item 9.12 alínea c);
• Somente será permitido levar seu caderno de questões faltando 30 (trinta) minutos para o término da prova, desde que o
candidato permaneça em sua sala até este momento (Edital 001/2006 – Item 9.12 alínea d);
• Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o cartão de respostas devidamente assinado;
• Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos;
• Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do responsável pelo local.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de
Aplicação de Prova;
• Leia atentamente cada questão e assinale no cartão de respostas a alternativa que mais adequadamente a responde;
• O cartão de respostas NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais
destinados às respostas;
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul
ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:

A

C

D

E

CRONOGRAMA PREVISTO
Atividade
Divulgação do gabarito
Interposição de recursos contra o gabarito

Divulgação do resultado preliminar da Prova Objetiva

Data

Local

22/05/2006

www.nce.ufrj.br/concursos

23 e 24/05/2006

Através do site
www.nce.ufrj.br/concursos

07/06/2006

www.nce.ufrj.br/concursos

DEMAIS ATIVIDADES CONSULTAR O SITE www.nce.ufrj.br/concursos
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2 - A designação “chupeta eletrônica” contém a idéia básica
para o texto de:

LÍNGUA PORTUGUESA

(A) infantilidade;
(B) dependência;
(C) tecnologia;
(D) alienação;
(E) conformismo.

TEXTO – NEM ANJO NEM DEMÔNIO
Miriam Scavone
Desde que a TV surgiu, nos anos 40, fala-se do seu
poder de causar dependência. Os educadores dos anos 60
bradaram palavras acusando-a de “chupeta eletrônica”. Os
militantes políticos creditavam a ela a alienação dos povos.
Era um demônio que precisava ser destruído. Continuou a
existir, e quem cresceu vendo desenhos animados,
enlatados americanos e novelas globais não foi mais
imbecilizado – ao menos não por esse motivo. Ponto para
a televisão, que provou ser também informativa, educativa
e (por que não) um ótimo entretenimento. Com exceção da
qualidade da programação dos canais abertos, tudo
melhorou. Mas começaram as preocupações em relação
aos telespectadores que não conseguem dormir sem o
barulho eletrônico ao fundo. Ou aos que deixam de ler, sair
com amigos e até de namorar para dedicar todo o tempo
livre a ela, ainda que seja pulando de um programa para o
outro. “Nada nem ninguém me faz sair da frente da TV
quando volto do trabalho”, afirma a administradora de
empresas Vânia Sganzerla.
Muitos telespectadores assumem esse
comportamento. Tanto que um grupo de estudiosos da
Universidade de Rutgers, nos Estados Unidos, por meio
de experimentos e pesquisas, concluiu que a velha história
do vício na TV não é só uma metáfora. “Todo comportamento
compulsivo ao qual a pessoa se apega para buscar alívio,
se fugir do controle pode ser caracterizado como
dependência”, explica Robert Kubey, diretor do Centro de
Estudos da Mídia da Universidade de Rutgers.
Os efeitos da televisão sobre o sono variam muito.
“Quando tenho um dia estressante, agitado, não durmo sem
ela”, comenta Maurício Valim, diretor de programas
especiais da TV Cultura e criador do site Tudo sobre TV.
Outros, como Martin Jaccard, sonorizador de ambientes,
reconhecem que demoram a pegar no sono após uma
overdose televisiva. “Sinto uma certa irritação, até raiva,
por não ter lido um bom livro, namorado ou ouvido uma
música, mas ainda assim não me arrependo de ver tanta
TV, não. Gosto demais”. É uma das mais prosaicas facetas
desse tipo de dependência, segundo a pesquisa do Centro
de Estudos da Mídia. As pessoas admitem que deveriam
maneirar, mas não se incomodam a ponto de querer mudar
o hábito. Sinal de que tanto mal assim também não faz.

3 - A palavra “alienação” deve ser compreendida no contexto
como:
(A) afastamento, alheamento;
(B) transferência de bens para outra pessoa;
(C) indiferença às questões políticas ou sociais;
(D) perturbação mental;
(E) negação de valores cristãos.
4 - Como sabemos, num texto há muitas vozes; a afirmativa
INADEQUADA em relação à presença de vozes no texto
lido é:
(A) nesse texto, uma voz privilegiada é da autora, Miriam
Scavone;
(B) outra voz presente no texto é a dos leitores, que
interagem com o que é afirmado;
(C) os militantes políticos também têm voz no texto;
(D) na forma “fala-se”, na primeira linha do texto, há uma
voz não identificada;
(E) as aspas podem marcar a presença de vozes diferentes
da do autor.
5 - No primeiro parágrafo do texto o autor incluiu uma
pergunta entre parênteses: (por que não?); essa pergunta
tem a função textual de:
(A) reafirmar algo que muitas pessoas podem negar;
(B) confirmar o que todos sabem;
(C) questionar o leitor sobre o seu posicionamento;
(D) perguntar sobre algo que é evidente;
(E) discutir algo que não tem resposta adequada.
6 - “Com exceção da qualidade da programação dos canais
abertos, tudo melhorou”; a forma de reescrever-se essa
mesma frase com alteração de seu sentido inicial é:
(A) Tudo melhorou, com exceção da qualidade da
programação dos canais abertos;
(B) Salvo a qualidade da programação dos canais abertos,
tudo melhorou;
(C) Com exceção da qualidade dos canais abertos, no que
tange à sua programação, tudo melhorou;
(D) Todo o demais melhorou, exceto a qualidade da
programação dos canais abertos;
(E) Apesar de a qualidade da programação dos canais
abertos ter piorado, todo o resto melhorou.

1 - A alternativa abaixo que confirma o título do texto é:
(A) “Os efeitos da televisão sobre o sono variam muito”;
(B) “fala-se do seu poder de causar dependência”;
(C) “Era um demônio que precisava ser destruído”;
(D) “Os educadores dos anos 60 bradaram palavras
acusando-a de ‘chupeta eletrônica’ “;
(E) “As pessoas admitem que deveriam maneirar, mas não
se incomodam a ponto de querer mudar o hábito”.
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7 - A citação “Todo comportamento compulsivo ao qual a
pessoa se apega para buscar alívio, se fugir do controle
pode ser caracterizado como dependência” tem a função
textual de:

12 - “a velha história do vício da TV não é só uma metáfora”;
a frase em que NÃO há uma construção metafórica é:
(A) “overdose televisiva”;
(B) “chupeta eletrônica”;
(C) “Era um demônio”;
(D) “vendo desenhos animados”;
(E) “nem anjo nem demônio”.

(A) dar autoridade e credibilidade ao texto;
(B) indicar a fonte onde se apóia o autor do texto;
(C) demonstrar a falsidade de alguns argumentos da mídia;
(D) explicar uma idéia a ser futuramente expressa;
(E) exemplificar algo que foi citado anteriormente.

13 - No texto aparecem duas palavras grafadas em itálico:
site e overdose. Sobre esses termos pode-se afirmar que:

8 - “Muitos telespectadores assumem esse comportamento.
Tanto que um grupo de estudiosos da Universidade de
Rutgers”; a expressão sublinhada tem valor textual de:

(A) são estrangeirismos perfeitamente adaptados ao uso
diário de língua portuguesa;
(B) correspondem a realidades para as quais ainda não
temos substitutos em língua portuguesa;
(C) mostram que os americanismos estão sendo relegados
a segundo plano;
(D) indicam a presença da linguagem da informática em
nossa língua;
(E) comprovam a submissão cultural dos Estados Unidos
ao Brasil.

(A) intensidade;
(B) conseqüência;
(C) explicação;
(D) conclusão;
(E) causa.
9 - A alternativa em que o termo sublinhado – todos do
primeiro parágrafo do texto - NÃO tem seu referente
identificado como a televisão é:

14 - “Sinto uma certa irritação, até raiva...”; considerando
as duas palavras finais desse segmento, pode-se afirmar
que:

(A) “Desde que a TV surgiu, nos anos 40, fala-se do seu
poder de causar dependência”;
(B) “Os educadores dos anos 60 bradaram palavras
acusando-a de ‘chupeta eletrônica’ “;
(C) “Era um demônio que precisava ser destruído”;
(D) “Ponto para a televisão, que provou também ser
informativa...”;
(E) “Os militantes políticos creditaram a ela a alienação
dos povos”.

(A) a segunda traz mais intensidade que a primeira;
(B) a primeira é mais coloquial que a segunda;
(C) a segunda é mais erudita que a primeira;
(D) a segunda tem ponto de vista positivo, ao contrário da
primeira;
(E) as duas são sinônimas, sem diferenças semânticas.
15 - “Sinto uma certa irritação, até raiva, por não ter lido um
bom livro, namorado ou ouvido uma música, mas ainda
assim não me arrependo de ver tanta TV”; esta declaração
mostra, argumentativamente falando:

10 - “(A TV) Continuou a existir, e quem cresceu vendo
desenhos animados, enlatados americanos e novelas
globais não foi mais imbecilizado – ao menos por esse
motivo”; pode-se inferir desse segmento do texto que:

(A) troca da causa pelo efeito;
(B) certa ilogicidade entre os termos;
(C) a causa seguida da conseqüência;
(D) a fuga do assunto;
(E) a negação da evidência.

(A) a geração da TV está totalmente imbecilizada;
(B) os desenhos animados não provinham dos Estados
Unidos;
(C) as novelas globais eram acusadas de imbecilizarem o
público;
(D) hoje menor número de pessoas é imbecilizado pela
TV;
(E) outros motivos causam menor imbecilização do público.

16 - Se o texto apresentasse a declaração “ver muita TV
faz mal”, poderíamos afirmar que seu conteúdo:
(A) representaria uma idéia do domínio público;
(B) resumiria a idéia da autora do texto sobre a TV;
(C) pertenceria aos argumentos favoráveis à TV;
(D) estaria mais para anjo que para demônio;
(E) esclareceria o autor do pensamento veiculado.

11 - “Ponto para a televisão que provou também ser
informativa, educativa”; sobre os adjetivos “informativa,
educativa”, pode-se dizer corretamente que:
(A) são sinônimos perfeitos;
(B) o segundo adjetivo supõe maior valor da informação
prestada;
(C) o primeiro adjetivo supõe maior durabilidade no tempo;
(D) apresentam valores semânticos opostos;
(E) o segundo explica o primeiro.

17 - A alternativa que mostra um adjetivo de caráter subjetivo
é:
(A) “um ótimo entretenimento”;
(B) “chupeta eletrônica”;
(C) um dia estressante”;
(D) “canais abertos”;
(E) “programas especiais”.
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18 - A alternativa que mostra um vocábulo ERRADAMENTE
grafado com SC é:

(C) articulado pela Sociedade dos Zelosos da Independência,
o movimento tinha, inicialmente, objetivos políticos
moderados, mas assumiu um caráter violento na
medida em que grupos radicais exigiam a expulsão
dos portugueses;
(D) obteve grande apoio das camadas médias urbanas e da
burguesia manufatureira que, influenciadas pelo liberalismo,
defendiam a imediata proclamação da República;
(E) refletiu a ação do Partido Brasileiro, pois os proprietários
rurais de Mato Grosso defendiam o fortalecimento do
poder imperial, contrariando a orientação federalista do
Nordeste.

(A) fascismo / adolescência;
(B) fosforescente / crescente;
(C) piscina / ascensão;
(D) prescisão / ascendente;
(E) luminescente / ascese.
19 - O vocábulo que apresenta acentuação gráfica errada é:
(A) ínterim;
(B) boêmia;
(C) rúbrica;
(D) estratégia;
(E) egoísmo.

22 - “... uma das grandes tarefas assumidas por todos os
governos republicanos, desde a Proclamação, foi a de produzir
a unificação territorial e cultural do país e de seu povo...
Assim, um verdadeiro arsenal de políticas públicas foi sendo
mobilizado, ao longo do período republicano, para que o
arquipélago se transformasse em continente ou, como
queriam alguns, para que o Brasil efetivamente deixasse
de ser um gigante adormecido, e acordasse para o futuro.”

20 - “Desde que a TV surgiu, nos anos 40, fala-se do seu
poder de causar dependência”; a forma de reescrever-se
essa mesma frase que ALTERA o seu sentido original é:

(FREIRE, A. et al.(coord.), A República no Brasil.

(A) Nos anos 40, desde que a TV surgiu, fala-se do seu
poder de causar dependência;
(B) Desde que a TV surgiu, nos anos 40, o seu poder de
causar dependência é citado;
(C) Fala-se do poder da TV de causar dependência desde
que ela surgiu, nos anos 40;
(D) Fala-se do poder da TV de causar dependência desde
que, nos anos 40, ela surgiu;
(E) Desde que surgiu a TV, nos anos 40, fala-se do seu
poder de causar dependência.

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002.)

Uma das políticas públicas republicanas empreendidas com
o objetivo de promover a integração e o desenvolvimento do
estado de Mato Grosso foi:
(A) a formação de várias colônias de imigrantes na parte
norte do estado com o objetivo de absorver o grande
contingente de japoneses chegados ao Brasil no período
pós-Segunda Guerra;
(B) a criação de várias empresas de navegação fluvial,
subvencionadas pelo Governo Federal, com o objetivo
de promover a integração do estado com o resto do
país, conforme previsto no Plano de Metas elaborado
para o Governo Juscelino Kubitscheck;
(C) a instalação de um pólo siderúrgico no extremo norte,
com ampla participação do capital estadunidense, para
promover o desenvolvimento da indústria de base no
país, meta prioritária do Governo de Getúlio Vargas;
(D) a aplicação, na década de 70, de uma política de
ocupação e desenvolvimento através da instalação de
núcleos de colonos à beira de rodovias conforme previa
o Plano de Integração Nacional;
(E) a desapropriação, na década de 40, de antigas fazendas
de cana-de-açúcar, para promover a reforma agrária
através da concessão de lotes de terra aos retirantes
nordestinos, que deveriam desenvolver uma agricultura
alimentar voltada para o mercado externo.

CONHECIMENTOS GERAIS
21 -

“Viva a Constituição brasileira
Viva D. Pedro II
Morram os bicudos pés de chumbo”
Os gritos dos revoltosos ecoavam pelas ruas.... “Na
escuridão da noite apenas se ouvia o barulho dos
machados e das alavancas arrombando portas...”

Os trechos acima fazem referência à “Rusga”, movimento
político-social que eclodiu em 30 de maio de 1834, em
Cuiabá.
Assinale a alternativa que caracteriza corretamente essa
rebelião:

23 - O crescimento urbano desordenado, em várias cidades
de Mato Grosso, tem causado uma série de impactos
ambientais. Entre eles destacam-se:

(A) liderada por negros libertos e brancos pobres,
influenciada pelo ideário positivista, a revolta exigia a
imediata abolição da escravidão e o congelamento dos
preços de aluguéis e alimentos;
(B) representou os interesses dos partidários da Junta
Governativa de Vila Bela que promoveram a separação
da região do resto do Brasil, pois não aceitavam a
independência proclamada por D. Pedro I;

(A) assoreamento dos rios e poluição do lençol freático;
(B) aumento do número de animais silvestres e poluição visual;
(C) aumento da biodiversidade e redução do numero de
insetos;
(D) intemperismo das rochas e aumento da lixiviação;
(E) percolação das águas das chuvas e aumento do número
de roedores.
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24 - O turismo é uma atividade que vem se desenvolvendo
bastante em Mato Grosso, nos últimos anos. Duas áreas
que têm se destacado nessa atividade econômica são:

28 - Numa empresa há 200 funcionários, sendo 150 mulheres.
Levantou-se a informação de todos os salários e verificou-se
que o salário médio entre as mulheres é de R$ 800,00, enquanto
que o salário médio entre os homens é de R$ 1200,00. O salário
médio dos funcionários dessa empresa é de:

(A) Sorriso e Rondonópolis;
(B) Sinop e Cáceres;
(C) Pantanal e Chapada dos Guimarães;
(D) Chapada dos Parecis e Rio Cuiabá;
(E) Barão de Melgaço e Serra do Roncador.

(A) R$ 900,00;
(B) R$ 950,00;
(C) R$ 1000,00;
(D) R$ 1050,00;
(E) R$ 1100,00.

25 - Manoel teve seu salário reajustado em 20%, passando
a receber R$ 1500,00. O salário de Manoel antes do reajuste
era de:

29 - De acordo com o estatuto dos servidores da
Administração Direta, autárquica e fundacional do estado
do Mato Grosso, analise as afirmativas a seguir:

(A) R$ 1200,00
(B) R$ 1250,00
(C) R$ 1350,00
(D) R$ 1650,00
(E) R$ 1800,00

I. A criação de cargos públicos será feita por lei
complementar.
II. O servidor deverá entrar em exercício no prazo de 30
dias contados da posse.
III. O retorno ao serviço ativo do servidor aposentado por
invalidez quando cessam as causas que deram origem
a sua aposentadoria denomina-se recondução.

26 - Uma fábrica de camisas comprometeu-se a entregar
1000 camisas de um certo tipo para uma rede de lojas.
Sabe-se que para fabricar 100 destas camisas, 10
costureiras levam 2 dias. Nos dois primeiros dias de preparo
desta encomenda, 8 costureiras trabalharam, nos demais
dias, somente 4. O número total de dias que levaram para
fabricar todas as camisas foi:

São verdadeiras somente as afirmativas:
(A) I e II;
(B) I e III;
(C) II e III;
(D) I, II e III;
(E) nenhuma.

(A) 25
(B) 46
(C) 48
(D) 50
(E) 80

30 - Sobre os princípios e diretrizes da Administração
Pública do Estado, analise as afirmativas a seguir:

27 - A tabela a seguir informa a distribuição de freqüências
de 500 empréstimos solicitados a uma financeira num
período de 30 dias, segundo a faixa de valor do empréstimo.
Faixa de valor
do empréstimo
(em R$)

Freqüência
absoluta

I. A concessão de serviços é um dos instrumentos de
descentralização administrativa.
II. A desconcentração administrativa é feita com a criação
de entidades que integram a Administração Indireta.
III. A delegação de competências administrativas será feita
entre níveis hierárquicos da mesma entidade ou órgão.

Freqüência Freqüência
relativa
relativa
acumulada

[200,500)

(I)

0,20

0,20

[500,1000)

175

(II)

(III)

[1000,1500)

(IV)

(V)

0,85

Maior ou
igual a 1500

(VI)

(VII)

(VIII)

Total

500

1,00

-

São verdadeiras somente as afirmativas:
(A) I e II;
(B) I e III;
(C) II e III;
(D) I, II e III;
(E) nenhuma.

Com base nessa tabela, é correto afirmar que:
(A) o valor de (II) é 0,30;
(B) o valor de (III) é 0,35;
(C) o valor de (IV) é 425;
(D) o valor de (V) é 0,85;
(E) o valor de (VII) é 0,15.
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(A) o prefeito agiu de forma intempestiva ferindo o princípio
da moralidade administrativa, devendo ser anulado o
contrato;
(B) a atitude coloca em questão o princípio da probidade
administrativa pela falta da licitação e o prefeito deve
responder judicialmente pela contratação;
(C) a prefeitura agiu dentro da lei, pois em casos de
calamidade pública e emergência é prevista, por lei, a
dispensa da licitação;
(D) o contrato poderia ser firmado regularmente, mas a obra
deveria ser feita por funcionários da prefeitura
contratados pela empresa por não ter havido licitação;
(E) a contratação é permitida por lei quando ocorre
calamidade pública, porém o caso fortuito ou força
maior excluem essa possibilidade, cabendo a licitação
prévia.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31 - Quanto à investidura do agente público em cargo ou
emprego público, é correto afirmar:
(A) depende de aprovação prévia em concurso público de
provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza
e a complexidade do cargo ou emprego, na forma
prevista em lei;
(B) para cargo em comissão, declarado em lei de livre
nomeação e exoneração, serão efetivados após
concurso público de títulos;
(C) representa o conjunto de classes funcionais em que
seus integrantes vão percorrendo os patamares da
progressão funcional;
(D) ocorre nos casos de remoção e de redistribuição em
que o servidor é deslocado no âmbito do mesmo quadro
ou para quadro diverso;
(E) representa a prerrogativa especial de permanência no
serviço público, conferida a agentes públicos de
determinadas categorias funcionais, titulares de cargos
vitalícios.

35 - O pressuposto característico básico da responsabilidade
objetiva por atos administrativos é:
(A) o fato do príncipe;
(B) a teoria do risco integral diante da comprovação do fato
do príncipe;
(C) a irresponsabilidade do Estado pelos atos danosos
causados pelos seus agentes quando agirem nessa
qualidade;
(D) a desnecessidade de comprovação da existência de
culpa de quem praticou o evento danoso;
(E) a necessidade de comprovação da existência de culpa
de quem praticou o evento danoso.

32 - No tocante às espécies dos atos administrativos, é
INCORRETO afirmar que:
(A) a licença é o ato por meio do qual a Administração
confere ao interessado consentimento para o
desempenho de certa atividade;
(B) a tredestinação é ato discricionário e precário pelo qual
a Administração consente que o particular execute
serviço de utilidade pública ou utilize privativamente bem
público;
(C) autorização é o ato pelo qual a Administração consente
que o particular exerça atividade ou utilize bem público
no seu próprio interesse;
(D) admissão é o ato que confere ao indivíduo, desde que
preencha os requisitos legais, o direito de receber o
serviço público desenvolvido em determinado
estabelecimento oficial;
(E) a aprovação, a homologação e o visto pressupõem a
existência de outro ato administrativo.

36 - O servidor público titular de cargo efetivo do Estado,
em geral, será aposentado voluntariamente:
(A) com 60 anos de idade e 35 de contribuição, para homens
e mulheres;
(B) com 60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade,
se mulher, e 30 de contribuição para homens e mulheres;
(C) com 60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade,
se mulher, e 35 de contribuição para homens e mulheres;
(D) com 55 anos de idade e 35 de contribuição, se homem,
e 50 anos de idade e 30 de contribuição, se mulher;
(E) com 60 anos de idade e 35 de contribuição, se homem,
e 55 anos de idade e 30 de contribuição, se mulher.

33 - A Administração Pública, ao exercer a fiscalização da
execução de um contrato firmado com determinada
empresa, caracteriza a denominada:

37 - São direitos e garantias fundamentais previstos na
Constituição Federal, EXCETO:

(A) cláusula de privilégio;
(B) teoria da imprevisão;
(C) inexecução culposa;
(D) alteração na equação econômico-financeira;
(E) teoria do fato do príncipe.

(A) ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei;
(B) é assegurado o direito de resposta, proporcional ao
agravo, além da indenização por dano material, moral
ou à imagem;
(C) é livre a expressão da atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação, independentemente de
censura e mediante licença;
(D) é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, atendidas as qualificações profissionais que
a lei estabelecer;
(E) é assegurado a todos o acesso à informação e
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao
exercício profissional.

34 - A prefeitura de determinado município sofreu graves danos
com chuvas ocorridas durante o verão, com sérios prejuízos
aos moradores de uma região, a mais atingida pelas chuvas.
O prefeito decidiu construir abrigos para moradores que
perderam suas casas e não tinham onde morar. O contrato
para tal obra foi firmado com empresa privada sem prévia
licitação para construção imediata e conclusão em 120 dias.
Face o exposto, é correto afirmar que:
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38 - Para que um Estado seja desmembrado para formar
novo Estado, é necessário:

43 - É correto afirmar que a personalidade civil da pessoa
começa:

(A) aprovação, através de votação, por maioria simples de
voto dos eleitores nacionais;
(B) aprovação da população diretamente interessada, através
de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei
complementar;
(C) iniciativa de lei federal por parte do Presidente da
República;
(D) indicação por maioria dos municípios do Estado
respectivo, através de suas câmaras de vereadores;
(E) criação por lei, após aprovação pela Assembléia
Legislativa e sanção do governador do Estado
respectivo.

(A) desde a concepção;
(B) do nascimento com vida;
(C) do nascimento, mesmo que natimorto;
(D) a partir dos dezoito anos de idade;
(E) a partir dos dezesseis anos de idade.
44 - São incapazes, relativamente a certos atos, ou à
maneira de os exercer:
(A) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;
(B) os ébrios habituais;
(C) os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo;
(D) os pródigos;
(E) os que por deficiência mental não tiverem o necessário
discernimento para a prática desses atos.

39 - Caracterizam ato de improbidade administrativa
importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de
vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de
cargo, mandato, função, emprego ou atividade na
Administração Pública. Os atos de improbidade importarão,
EXCETO:

45 - Para ser considerado válido, todo negócio jurídico requer,
EXCETO:
(A) agente capaz;
(B) objeto lícito e possível;
(C) objeto determinado ou indeterminável;
(D) escritura pública;
(E) forma prescrita ou não defesa em lei.

(A) a suspensão dos direitos políticos;
(B) a perda da função pública;
(C) a indisponibilidade dos bens;
(D) a redução proporcional dos vencimentos;
(E) o ressarcimento ao erário.

46 - Quanto à prescrição, é correto afirmar que:
40 - São princípios gerais da atividade econômica, EXCETO:
(A) violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a
qual se extingue, pela prescrição;
(B) a exceção prescreve no mesmo prazo em que a
pretensão;
(C) os prazos de prescrição não podem ser alterados por
acordo de partes;
(D) o juiz não pode suprir, de ofício, a alegação de
prescrição, salvo se favorecer a absolutamente incapaz;
(E) iniciada contra uma pessoa, deixa de correr contra o
seu sucessor, em caso de morte.

(A) defesa do consumidor;
(B) redução das desigualdades regionais e sociais;
(C) busca do pleno emprego;
(D) propriedade pública;
(E) livre concorrência.
41 - A União poderá instituir empréstimos compulsórios,
mediante lei complementar para fins específicos, EXCETO:
(A) para atender a despesas extraordinárias decorrentes
de calamidade pública;
(B) para atender a despesas extraordinárias decorrentes
de guerra externa atual;
(C) para atender a despesas extraordinárias decorrentes
de guerra externa iminente;
(D) no caso de investimento público de caráter urgente e
de relevante interesse nacional;
(E) no caso de investimento público que vise melhorias
para a população em geral.

47 - Quanto às modalidades das obrigações, é INCORRETO
afirmar que:
(A) a obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios
dela embora não mencionados, salvo se o contrário
resultar do título ou das circunstâncias do caso;
(B) nas obrigações de dar coisa incerta, antes da escolha
não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da
coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito;
(C) nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao credor,
se outra coisa não se estipulou;
(D) extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem
culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do
ato, que se obriga a não praticar;
(E) nas obrigações solidárias a solidariedade não se
presume; resulta da lei ou da vontade das partes.

42 - Os servidores nomeados para cargo de provimento
efetivo em virtude de concurso público são estáveis:
(A) após três anos de efetivo exercício;
(B) após dois anos de efetivo exercício, prorrogável uma
vez, por igual período;
(C) realizado o período de estágio probatório de seis meses;
(D) realizado o período de estágio probatório de dois anos;
(E) após aprovação em concurso público de provas e títulos,
independentemente de prazo.
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48 - No tocante à responsabilidade civil e à obrigação de
indenizar, é correto afirmar que:

(C) uma das principais vantagens do sistema de quantidade
fixa, ou Sistema Q, está na individualização da
freqüência de revisão do estoque com base no
comportamento da demanda;
(D) por meio de um sistema de periodicidade fixa, ou
Sistema P, pode-se concentrar a entrega de vários
materiais, com grandes economias operacionais;
(E) o Sistema Q é mais adequado que o Sistema P para
controlar estoques de produtos perecíveis.

(A) o incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as
pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação
de fazê-lo não obstante dispuserem de meios suficientes;
(B) haverá obrigação de reparar o dano, independentemente
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a
atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem;
(C) os empresários individuais e as empresas respondem
comprovação de culpa pelos danos causados pelos
produtos postos em circulação, ressalvados outros
casos previstos em lei especial;
(D) a responsabilidade civil é independente da criminal,
podendo se questionar sobre a existência do fato, ou
sobre quem seja o seu autor, embora estas questões
se acharem decididas no juízo criminal;
(E) o dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este
causado, independente de culpa da vítima ou força maior.

51 - Ao chegar a seu escritório para mais um dia de
trabalho, Bruno Miguez, superintendente da Dibob
Promoções, encontra duas cartas em sua mesa, ambas
contendo reclamações de consumidores sobre as atividades
de telemarketing mantidas pela empresa. As duas cartas,
escritas por pessoas diferentes, queixam-se principalmente
da agressividade comercial apresentada por um mesmo
operador de telemarketing da Dibob com relação à
insistência para que os consumidores adquiram os produtos
da empresa. Depois de reler as cartas e refletir sobre o
conteúdo de suas mensagens, a primeira atitude de Bruno
com relação a este caso deve ser:

49 - O empresário Donato Rodrigues, proprietário da Juju
Café Ltda., tomou a decisão de exportar seu produto para
o inexplorado mercado do Amarguistão, uma minúscula
república da Europa Oriental. Para viabilizar este
empreendimento, Donato encomendou a Felipe Bernardini,
gerente de planejamento da empresa, que se valesse do
auxílio do clássico modelo SWOT para produzir uma relação
de forças, fraquezas, ameaças e oportunidades envolvidas
neste novo negócio. Infelizmente, em função de sua baixa
familiaridade com a análise SWOT, Bernardini elaborou uma
lista repleta de equívocos, em que somente a seguinte
alternativa está correta:

(A) demitir prontamente o operador de telemarketing
denunciado pelos dois consumidores queixosos;
(B) demitir sumariamente o supervisor de telemarketing da
empresa, por ter falhado em sua principal atribuição;
(C) demitir imediatamente sua própria secretária, por ter
colocado as cartas na mesa do superintendente da
companhia ao invés de encaminhá-las ao gerente de
relacionamento com os clientes;
(D) solicitar uma mudança imediata nos métodos de
treinamento utilizados na capacitação dos operadores
de telemarketing e reorientar as atribuições da
supervisão;
(E) requisitar um programa de avaliação de desempenho
para o setor de telemarketing da empresa, com ênfase
nos resultados obtidos por funcionário.

(A) a competência estratégica da empresa em cumprir
prazos de entrega em transações de exportação
caracteriza uma força;
(B) a predileção dos habitantes do Amarguistão por bebidas
quentes e o interesse daquele povo pela cultura
brasileira podem ser forças ou fraquezas, dependendo
da aceitação do mercado pelo novo produto;
(C) os preços elevados do café brasileiro devido aos altos
custos de transporte para o Amarguistão constituem
uma ameaça, mas a baixa sensibilidade a preços
naquele mercado torna-se uma força;
(D) a ampla experiência da empresa em exportar café para
os tigres asiáticos propicia uma vantagem competitiva
que constitui uma oportunidade;
(E) a tradição milenar de beber chá de papoula, cultivada
pelos habitantes da região montanhosa que
compreende um terço do território do Amarguistão, é
uma fraqueza significativa.

52 - Jaqueline Figueroa, gerente de produção da Gráfica
Folha Verde, decidiu adquirir um novo maquinário para
propiciar mais eficiência às operações da empresa e, por
conseguinte, favorecer o atendimento às necessidades
cada vez mais requintadas de seus clientes. A executiva
estima que a compra do maquinário irá envolver uma soma
considerável de recursos, o que significa que a saúde
financeira da empresa poderá ficar seriamente comprometida
caso a transação traga mais problemas que soluções.
Dentre os requisitos necessários para o cadastramento de
um possível fornecedor para as máquinas que Jaqueline
pretende comprar, apenas um dos itens abaixo NÃO
PRECISA necessariamente ser considerado:

50 - A respeito dos sistemas tradicionais de controle de
estoques, é INCORRETO afirmar que:

(A) responsabilidade, transparência e conduta dentro dos
padrões éticos adequados;
(B) experiência de pelo menos 15 anos na fabricação do
bem procurado;
(C) estabilidade das operações e atuação consolidada no
mercado;
(D) preços compatíveis com a média praticada pela indústria;
(E) catálogo atualizado de materiais, com flexibilidade para
adaptar o produto à demanda.

(A) em um sistema de reposição contínua, os ciclos mais
curtos reduzem a necessidade de grandes estoques
de segurança;
(B) um sistema de reposição periódica permite programar
adequadamente as entregas dos itens aos usuários
dos materiais;
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56 - Um dos instrumentos de planejamento governamental
é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tem diversas
finalidades, entre as quais NÃO se aplica:

53 - Com uma única exceção, as empresas abaixo
relacionadas exemplificam adequadamente os princípios
fundamentais da abordagem sistêmica das organizações,
a qual se baseia na idéia de sistema aberto e na integração
entre as partes para o cumprimento dos objetivos do todo.
Assinale a alternativa em que NÃO prevalece uma visão
sistêmica da gestão:

(A) orientar a elaboração da lei orçamentária anual;
(B) dispor sobre alterações na legislação tributária;
(C) estabelecer de forma regionalizada objetivos e metas
da administração pública para as despesas de capital;
(D) dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas;
(E) dispor sobre normas relativas ao controle de custos.

(A) a refinaria Omega foi contemplada com um prêmio de
responsabilidade social corporativa em função de ter
criado um programa de alfabetização para os moradores
carentes das cidades circunvizinhas;
(B) as montadoras Alfa e Beta, que concorrem no mercado
automobilístico, mantêm projetos conjuntos de
pesquisa e desenvolvimento, além de compartilharem
uma plataforma para lançamento de novos produtos;
(C) a metalúrgica Delta confia exclusivamente na eficiência
de seu núcleo operacional e na perfeita distinção entre
planejamento e execução para maximizar sua produção;
(D) a cadeia de lanchonetes McGama investe no bem-estar
das famílias de seus empregados, chegando a contratar
uma frota de ônibus para levar os filhos dos funcionários
ao colégio;
(E) a clínica Orto nasceu a partir de uma cooperativa de
médicos, os quais também se valem da empresa recémcriada para negociar melhores preços com fornecedores
de material cirúrgico.

57 - Ao longo da evolução do orçamento público, diversas
técnicas têm sido utilizadas para a sua elaboração, entre
as quais podem ser observadas as técnicas do orçamento:
(A) Participativo, Programa, Alocativo;
(B) Base Zero, Programa, de Diretrizes;
(C) Alocativo, Participativo, Base Zero;
(D) Base Zero, Participativo, Tradicional;
(E) Tradicional, de Diretrizes, Programa.
58 - No orçamento público, as receitas classificadas
segundo a categoria econômica dividem-se em receitas
correntes e receitas de capital. É correto afirmar que são
classificadas como receitas de capital:
(A) Operações de Crédito, Industrial, Valores Mobiliários;
(B) Patrimonial, Alienação de Bens, Operações de Crédito;
(C) Alienação de Bens, Operações de Crédito, Amortização
de Empréstimos;
(D) Dívida Ativa não Tributária, Indenizações, Operações
de Crédito;
(E) Alienação de Bens, Valores Mobiliários, Contribuições
Econômicas.

54 - Ao deparar-se com a necessidade de contratar um
novo gerente regional de vendas, para substituir um
executivo que havia sido convocado de volta à matriz
britânica, o diretor de recursos humanos da Black
Engenharia, Robson Valdênio, optou por um processo de
recrutamento interno para selecionar o novo ocupante do
cargo. Com relação ao recrutamento de internos, é correto
afirmar que:

59 - De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64, poderão ser
apropriadas como despesas de exercícios anteriores:
(A) os restos a pagar não processados;
(B) as despesas de exercícios encerrados que não tenham
sido processadas na época devido à inexistência de
dotação suficiente;
(C) as despesas extra-orçamentárias;
(D) as despesas provenientes de créditos especiais;
(E) os compromissos reconhecidos após o encerramento
do exercício correspondente.

(A) pode significar tanto promoção quanto simples
transferência de pessoal;
(B) costuma desmotivar os funcionários, mesmo quando
existem políticas claras para o recrutamento;
(C) sempre desconsidera interesses grupais refletidos em
conflitos internos por poder;
(D) é ideal para situações em que o contato prévio com a
cultura da empresa é perfeitamente dispensável;
(E) costuma produzir a escassez de mão-de-obra
desqualificada em outras áreas da empresa.

60 - A Lei Federal nº 4.320/64 estabeleceu diversas disposições
referentes à contabilidade da União, dos Estados, do DF e
dos Municípios, sendo correto afirmar que:

55 - A Constituição Federal de 1988, ao definir que a lei
orçamentária compreenderá o orçamento fiscal referente
aos poderes públicos, seus fundos, órgãos e entidades da
administração direta e indireta, inclusive fundações, e ainda
o orçamento de investimentos das empresas e o orçamento
da seguridade social, tratou como regra constitucional o
princípio orçamentário:

(A) a prestação de contas dos agentes responsáveis por
bens ou dinheiro público deverá ser realizada pelos
serviços de contabilidade;
(B) a contabilidade deverá evidenciar fatos ligados à
administração orçamentária, financeira, patrimonial e
industrial;
(C) o controle de direitos e obrigações oriundos de contratos
em que a Administração Pública for parte deverá ser
extra-contábil;
(D) o registro contábil das receitas e despesas deverá ser
efetuado de acordo com as especificações constantes
da Lei de Diretrizes Orçamentárias;
(E) não devem ser realizadas reavaliações de bens móveis
para fins de avaliação dos elementos patrimoniais.

(A) clareza;
(B) orçamento bruto;
(C) discriminação;
(D) publicidade;
(E) unidade.
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