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lÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 4.
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A injustiça social possui duas facetas (ainda que
estreitamente ligadas), uma econômica e outra cultural.
Isso significa que a luta contra a injustiça inclui tanto a
reivindicação pela redistribuição da riqueza como pelo
reconhecimento das múltiplas expressões culturais dos
grupos marginalizados: o reconhecimento do valor da
experiência e da manifestação desta experiência por
trabalhadores, mulheres, negros, índios, homossexuais,
deficientes. A literatura é um espaço privilegiado para tal
manifestação, pela legitimidade social que ela retém.
Ao abrir um romance, o leitor busca, de alguma
maneira, conectar-se a outras experiências de vida. Pode
querer encontrar ali alguém como ele, em situações que
viverá um dia ou que espera jamais viver. Mas pode ainda
querer entender o que é ser um outro, morar em terras
longínquas, falar uma língua estranha, ter outro sexo, um
modo diferente de enxergar o mundo. O romance, como
gênero, promete tudo isso a seus leitores – que podem
ser leitoras –, de cores, idades, crenças, instrução, contas
bancárias, perspectivas sociais muito diferentes entre
si. Reconhecer-se em uma representação artística, ou
reconhecer o outro dentro dela, faz parte de um processo de
representação de identidades, ainda que sejam múltiplas.
Daí o estranhamento quando determinados grupos sociais
desaparecem dentro de uma expressão artística que se
fundaria exatamente na pluralidade de perspectivas.
O que se coloca hoje não é mais simplesmente o fato
de que a literatura fornece determinadas representações
da realidade, mas, sim, que essas representações não são
representativas do conjunto das perspectivas sociais.
Regina Dalcastagné. A personagem do romance brasileiro
contemporâneo: 1990-2004. Internet: www.cronopios.com.br.
Acesso em 21/3/2010 (com adaptações).

Questão 1
Acerca das ideias do texto, julgue os itens abaixo como
Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a
opção correta.
I

– Ao abordar a literatura como espaço de representação
e formação de identidade, a autora ressalta a exclusão
de determinados grupos sociais dessa expressão
artística como uma das facetas da injustiça social.
II – Segundo o texto, ao ler um romance, o leitor se
reconhece.
III – De acordo com o texto, a faceta econômica da
injustiça social traduz-se na falta de isonomia na
distribuição dos bens culturais.
IV – A autora demonstra que determinados grupos sociais
não têm acesso às expressões artísticas em razão de
dificuldades econômicas.
A sequência correta é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
3

V, F, F, V.
V, F, F, F.
V, V, F, V.
F, V, V, V.
F, F, V, F.

Questão 2
A respeito da pontuação empregada no texto, assinale a
opção correta.
(A) A inserção de uma vírgula logo após “expressão
artística” (linha 25) não acarretaria erro gramatical
nem alteração semântica ao texto.
(B) Na linha 2, acarretaria prejuízo gramatical e semântico
a substituição da vírgula pelo sinal de dois-pontos.
(C) Acarretaria erro gramatical e prejuízo semântico caso
fosse retirada a vírgula imediatamente após “mas”
(linha 29).
(D) Nas linhas 1 e 2, os parênteses são utilizados para
apresentar uma observação da autora e, portanto,
poderiam ser substituídos por travessões, sem
acarretar erro gramatical ou alteração de sentido,
desde que fosse retirada a vírgula subsequente.
(E) Os dois-pontos na linha 6 introduzem uma ideia
restritiva e, portanto, poderiam ser substituídos por
vírgula.

Questão 3
Quanto ao emprego das classes de palavras no texto,
assinale a opção correta.
(A) As formas verbais “conectar-se” (linha 12) e
“Reconhecer-se” (linha 21) denotam uma ação reflexiva
em que o agente da ação é também paciente.
(B) Na linha 20, as palavras “bancárias”, “perspectivas” e
“diferentes” têm função adjetiva e estão no plural para
concordar com os substantivos a que se referem.
(C) No primeiro parágrafo, os vocábulos “duas” (linha 1) e
“uma” (linha 2) são numerais e concordam em gênero
e número com os substantivos a que se referem.
(D) O termo “que”, na linha 18, exerce a função de
pronome relativo e pode ser substituído por as quais
por referir-se a “leitoras” (linha 19).
(E) O vocábulo “como”, na linha 13, tem valor comparativo
e pode ser substituído por tanto quanto sem causar
prejuízo ao texto.

Questão 4
Na construção dos sentidos de um texto estão
envolvidos diversos recursos de linguagem, entre eles
o emprego de elementos gramaticais para promover a
articulação entre as partes que o compõem. A respeito
dos elementos gramaticais utilizados pela autora na
organização das ideias do texto, assinale a opção
correta.
(A) Na linha 10, o pronome “ela” é empregado como
recurso de coesão textual, pois retoma o vocábulo
“manifestação”, evitando, assim, sua repetição.
(B) Na linha 11, a partícula “Ao” tem valor adverbial e
expressa a noção de finalidade.
(C) Na linha 24, o conectivo “Daí” estabelece uma relação
semântica de causa e consequência com a ideia
expressa anteriormente, o que permite sua substituição
por Entretanto.
(D) No último parágrafo, a expressão “não é mais
simplesmente” denota a noção de oposição.
(E) No primeiro parágrafo do texto, o pronome
demonstrativo “Isso” (linha 3) é empregado para
antecipar o que vai ser referido em seguida.
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Questão 5

Questão 6

Considerando as regras de regência que implicam
o emprego do acento indicativo de crase, leia o texto
abaixo e assinale a opção que preenche corretamente
as lacunas.
___ memória, como fundamento mesmo da tradição
de uma cultura, como produto social, liga-se ___ reprodução
da sociedade, organiza e reproduz consciências, repetições.
Confere um sentido de permanência e de unidade no tempo,
de identidades ___ grupos específicos ou ___ sociedade
como um todo.
Norberto Guarinello. Memória coletiva e história científica.
In: RBH, ANOUH, São Paulo, 1997 (com adaptações).

A sequência correta é:

A respeito dos aspectos linguísticos do texto, assinale a
opção correta.
(A) A oração “em que se deliciam nossos sentidos”
(linhas 6 e 7) está na voz passiva sintética.
(B) Na linha 2, a conjunção “quando” está empregada com
função adverbial e indica tempo.
(C) Na linha 9, o emprego da forma verbal na primeira
pessoa do plural é um recurso de linguagem que
provoca a inclusão do autor na argumentação do texto,
mas exclui o leitor.
(D) Nas linhas 15 a 17, as expressões “de sabor tão
brasileiro”, “de casamento de gente com animais” e
“de compadrismo ou amor entre homens e bichos”
exercem a mesma função sintática em relação ao
termo “histórias”.
(E) O sujeito de “indicam” (linha 14) é composto e está
anteposto ao verbo.

Questão 7

(A) À / à / à / a.
(B) À / a / à / à.

Quanto à significação das palavras no texto, assinale a
opção correta.

(C) A / a / a / à.
(D) A / à / à / a.
(E) A / à / a / à.

Leia o texto abaixo para responder às questões de 6 a 8.

1

Todo brasileiro, mesmo o alvo, de cabelo louro, traz
na alma, quando não na alma e no corpo, a sombra, ou
pelo menos a pinta, do indígena ou do negro. No litoral,
do Maranhão ao Rio Grande do Sul, e em Minas Gerais,

5

principalmente do negro.
Na ternura, na mímica excessiva, no catolicismo em
que se deliciam nossos sentidos, na música, no andar, na
fala, no canto de ninar menino pequeno, em tudo que é
expressão sincera da vida, trazemos quase todos a marca

10

da influência negra.
Do indígena ficou no brasileiro, especialmente quando
menino, uma atitude totêmica e animista em face das
plantas e dos animais. É o folclore, são os contos populares,
as superstições, as tradições que o indicam. São as muitas

15

histórias, de sabor tão brasileiro, de casamento de gente
com animais, de compadrismo ou amor entre homens e
bichos.
A verdade é que no Brasil a cultura primitiva – tanto a
ameríndia quanto a africana – não se vem isolando em bolões

20

duros, secos, indigestos, inassimiláveis ao sistema social

(A) A palavra “alvo” (linha 1), empregada no texto com
sentido figurado, também pode significar candura.
(B) A palavra “sabor” (linha 15) está empregada com
sentido figurado e refere-se a paladar.
(C) Na linha 12, estão empregadas com sentido denotativo
as palavras “totêmica” e “animista”.
(D) Na linha 2, o termo “sombra” está empregado com
sentido denotativo.
(E) Na linha 20, a palavra “indigestos” está empregada em
sentido literal.

Questão 8
Com base nas ideias explícitas e implícitas do texto,
julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção
correta.
I

– No trecho “em tudo que é expressão sincera da vida,
trazemos quase todos a marca da influência negra”
(linhas 8 a 10), está implícita a noção de cultura como
conjunto dos modos de ser, viver, pensar e falar de
uma dada formação social.
II – Infere-se do texto a hegemonia da influência
ameríndia na formação da cultura material e moral
brasileira.
III – De acordo com o texto, as influências do negro e do
índio no modo de vida brasileiro estão circunscritas
principalmente ao universo infantil.
IV – Segundo o texto, diversos traços de vida elementar,
primitiva, subsistem na cultura brasileira.

do europeu. Muito menos estratificando-se em arcaísmos
e curiosidades etnográficas. Faz-se sentir na presença
viva, útil, ativa, e não apenas pitoresca, de elementos com
atuação criadora no desenvolvimento nacional.
Gilberto Freyre. Casa-Grande & Senzala: formação da
família brasileira sob o regime de economia patriarcal.
Rio de Janeiro: José Olympio, 1975 (com adaptações).
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Estão certos apenas os itens
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II.
I e IV.
II e IV.
II e III.
III e IV.
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Questão 9

Questão 11

Considere que os fragmentos de texto a seguir formam
um texto completo, porém desordenado. Disponha-os
conforme a sequência numérica de 1 a 5, a fim de obter
um texto coeso; em seguida, assinale a opção correta.
(

(

(
(
(

) Por analogia, o termo foi empregado para designar
outros tipos de cuidados, como o cuidado com a
criança, ou puericultura, o cuidado com os deuses, ou
culto etc.
) Para a manutenção desse cuidado, eram necessárias
a preservação da memória e a transmissão de como
deveria se processar esse cuidado, daí o vínculo com a
educação e o cultivo do espírito.
) Cultura era então o cuidado com tudo que dissesse
respeito aos interesses do homem, quer fosse material
ou simbólico.
) O termo cultura vem do verbo latino colere, que
originalmente era utilizado para designar o cultivo ou
cuidado com a planta.
) O homem culto teria, portanto, uma interioridade
cultivada para a verdade e a beleza, inseparáveis da
natureza e do sagrado.
(Itens adaptados de Marilena Chauí. Conformismo e resistência:
aspectos da cultura popular no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1994.)

A sequência correta é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1,
2,
2,
4,
4,

4,
4,
4,
1,
3,

3,
3,
5,
3,
2,

2,
1,
1,
2,
1,

5.
5.
3.
5.
5.

Considere a situação hipotética a seguir para responder
às questões de 10 a 13, tendo por referência o Manual de
Redação da Presidência da República.
Um analista administrativo do Ministério de Estado
da Cultura foi encarregado de elaborar correspondência
oficial com informações a respeito da realização da III
Conferência Nacional de Cultura. A referida correspondência
deverá ser assinada pelo Ministro de Estado e encaminhada
aos seguintes destinatários: governadores dos estados,
secretários de cultura dos estados, reitores das universidades
federais e membros dos conselhos estaduais de cultura.

Questão 10
A respeito das formas de tratamento e dos fechos a
serem empregados na referida correspondência, julgue
os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.
I

– Para os reitores, podem ser usados dois vocativos:
Senhor(a) Reitor(a) ou Magnífico(a) Reitor(a); por
conseguinte, devem ser usados os pronomes Vossa
Eminência ou Vossa Magnificência, respectivamente.
II – Para os governadores dos estados, o pronome
adequado será Vossa Excelência e, para os secretários
de cultura dos estados, Vossa Senhoria, sendo os
vocativos correspondentes Senhor(a) Governador(a)
e Senhor(a) Secretário(a).
III – Tendo em vista serem particulares e não autoridades,
os membros dos conselhos estaduais de cultura
recebem o tratamento de Vossa Senhoria ou de
Ilustríssimo(a) Senhor(a).
IV – O fecho na correspondência para governadores dos
estados deverá ser Respeitosamente, e, para as
demais autoridades, Atenciosamente.
V – Ao se referir ao Ministro de Estado da Cultura, o
analista deverá usar o vocativo Excelentíssimo
Senhor Ministro.
A quantidade de itens certos é igual a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
5

0.
1.
2.
3.
4.

Em relação à natureza da correspondência a ser enviada,
assinale a opção correta.
(A) A correspondência adequada será o aviso, que é
expedido exclusivamente por Ministros de Estado,
para tratamento de assuntos oficiais com autoridades
de hierarquia inferior.
(B) Deve ser encaminhado ofício – modalidade de
comunicação oficial cuja finalidade é o tratamento de
assuntos oficiais entre os órgãos da Administração
Pública e com particulares –, observando-se as
diferenças de tratamento a ser atribuído a cada
destinatário.
(C) Deve-se enviar uma exposição de motivos, da
qual necessariamente constará a justificativa para a
realização do evento, bem como data, local, horário de
sua realização. Opcionalmente, pode-se encaminhar o
cronograma de atividades do evento.
(D) Para as autoridades governamentais, deve ser
encaminhado ofício e, para os demais destinatários,
deve-se enviar carta.
(E) Por se tratar de correspondência entre unidades
administrativas governamentais, deve-se encaminhar
memorando
–
modalidade
de
comunicação
oficial utilizada entre órgãos que podem estar
hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis
diferentes.

Questão 12
Quanto às partes do documento e à forma de
diagramação da correspondência oficial a ser enviada
pelo analista administrativo, assinale a opção correta.
(A) A fonte deve ser do tipo Verdana, de corpo 12, no
texto geral.
(B) Deve conter o local e a data em que foi assinada, por
extenso, com alinhamento à esquerda.
(C) Devem constar do cabeçalho ou do rodapé as seguintes
informações do remetente: nome do órgão ou setor;
endereço postal; telefone para contato e endereço de
correio eletrônico.
(D) É obrigatório constar, a partir da primeira página, a
numeração de página.
(E) Pode ser impressa em papel de tamanho do tipo A4 ou
A5.

Questão 13
De acordo com o Manual de Redação da Presidência
da República, são atributos da redação oficial:
impessoalidade,
clareza,
concisão,
formalidade,
uniformidade e uso do padrão culto de linguagem.
Assinale a opção que apresenta a introdução da referida
correspondência que será mais adequada a esses
atributos.
(A) “Em nome do Ministério da Cultura servimo-nos do
presente, para informar-lhe sobre a realização da
III Conferência Nacional de Cultura, a realizar-se no
período de 4 a 7 de julho do corrente ano.”
(B) “Formulamos a presente a fim de informar-lhe sobre a
realização da III Conferência Nacional de Cultura.”
(C) “O Ministério da Cultura informa acerca da realização
da III Conferência Nacional de Cultura.”
(D) “O Ministério da Cultura, por meio desta, tem a honra
de levar ao seu conhecimento a realização da III
Conferência Nacional de Cultura.”
(E) “Por intermédio desta, o Ministério da Cultura,
tem o prazer de apresentar-lhe o convite para sua
participação na III Conferência Nacional de Cultura.”
Concurso Público do MinC/2010
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Leia o texto abaixo para responder às questões 14 e 15.
1

5

10

15

Ouça um bom conselho
Que eu lhe dou de graça
Inútil dormir que a dor não passa
Espere sentado
Ou você se cansa
Está provado, quem espera nunca alcança
Venha, meu amigo
Deixe esse regaço
Brinque com meu fogo
Venha se queimar
Faça como eu digo
Faça como eu faço
Aja duas vezes antes de pensar

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Considere as seguintes informações para responder às
questões de 16 a 20.
Todos os programas citados estão em português e
configuração-padrão. Considere também que o mouse está
configurado para pessoas destras e que informações como
clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques
com o botão esquerdo do mouse.
Não há restrições de proteção, funcionamento e/ou
uso em relação a programas, arquivos, diretórios, recursos
e equipamentos mencionados.

Questão 16
Para encontrar alguns arquivos no Windows XP, podese usar o Search Companion. Considere uma pesquisa com
as seguintes opções preenchidas.

Corro atrás do tempo
Vim de não sei onde
Devagar é que não se vai longe
Eu semeio o vento
Na minha cidade
Vou pra rua e bebo a tempestade
(Chico Buarque. Bom Conselho)

Questão 14
A respeito das ideias e estruturas linguísticas do texto,
julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção
correta.
I

– Cada estrofe traz provérbios bastante conhecidos
na cultura brasileira, apresentando-os, entretanto,
em inversões semânticas que negam os conceitos
tradicionalmente veiculados por eles.
II – No texto há uma voz conservadora, de incentivo à
passividade e à resignação.
III – A composição corresponde a uma paródia.
IV – Há um aspecto jocoso no texto, na medida em que,
dos conselhos popularmente conhecidos, surge o
inusitado.
Estão certos apenas os itens
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, II e IV.
I, III e IV.
II e III.
II e IV.
III e IV.

Questão 15
Acerca das estruturas linguísticas do texto, assinale a
opção INCORRETA.
(A) As palavras “nunca” (verso 6) e “atrás” (verso 14) são
advérbios.
(B) Na primeira estrofe, as palavras “bom” e “Inútil” têm
valor adjetivo.
(C) No segundo verso, os pronomes referem-se,
respectivamente, a quem dá e a quem recebe o
conselho.
(D) O emprego do modo imperativo, como em “Ouça”
(verso 1), “Espere” (verso 4) e “Venha” (verso 7),
reforça a ideia de conselho expressa no título da
canção.
(E) O vocábulo “regaço” (verso 8) tem valor semântico de
“regalia”.
Concurso Público do MinC/2010

Considerando essas informações, é correto afirmar que,
no resultado da pesquisa, serão listados
(A) todos os arquivos não ocultos, com a extensão “.doc”,
que contenham a palavra “Cultura” no seu conteúdo
e estejam localizados na pasta “Meus Documentos” e
em suas subpastas.
(B) todos os arquivos do Microsoft Word localizados na
pasta “C:\” e em suas subpastas.
(C) todos os arquivos e pastas não ocultos que contenham
a palavra “cultura” no seu conteúdo e estejam
localizados na pasta “Meus Documentos”.
(D) todos os arquivos não ocultos com o nome Cultura.doc
na pasta “Meus Documentos”.
(E) todos os arquivos não ocultos de planilhas do Excel
localizados na pasta “C:\”.
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Questão 17
Considere que uma analista administrativa é responsável por acompanhar os relatórios dos projetos e ações desenvolvidos
pelo Ministério da Cultura e, trimestralmente, deve fornecer um relatório gerencial consolidado para a diretoria. Ela está
trabalhando em uma planilha em que já inseriu os dados das metas físicas e financeiras dos projetos, conforme a figura abaixo,
que apresenta uma janela do Microsoft Excel 2003. Agora, é preciso calcular os índices de realização financeira dessas ações e
projetos. O índice de realização é a relação entre o realizado e o previsto financeiramente para o período.

Ministério da Cultura. Relatório de Avaliação Ano Base 2008, Plano Plurianual 2008-2011 (com adaptações).

Considerando o texto e a planilha apresentados acima, assinale a opção que indica os passos a serem seguidos para
realizar o cálculo de todos os índices de realização financeira.
(A) Clicar sobre a célula G3;
Digitar a fórmula “=média(C3:B3)”;
Clicar sobre a célula G3, com o botão direito, e escolher “Formatar Células”;
Indicar o intervalo G4:G8 e clicar sobre o botão OK.
(B) Clicar sobre a célula G3;
Digitar a fórmula “=média(F$3:E$3)”;
Clicar sobre o canto direito inferior da célula G3 e arrastar até a linha 8.
(C) Clicar sobre a célula G3;
Digitar a fórmula “=ÍNDICE($E$3:$F$8;1;1)”.
(D) Clicar sobre a célula G3;
Digitar a fórmula “=média(C3:B8)”;
Clicar sobre o canto direito inferior da célula G3 e arrastar até a linha 8.
(E) Clicar sobre a célula G3;
Digitar a fórmula “=$F3/$E3”;
Clicar sobre o canto direito inferior da célula G3 e arrastar até a linha 8.

Questão 18
	Um usuário deseja que o site da organização em que ele trabalha seja acessado sempre que ele abrir o Internet Explorer.
Nesse site, são encontrados os sistemas que ele mais utiliza, e essa configuração lhe pouparia tempo, pois não seria necessário
digitar o endereço do site toda vez que iniciasse o navegador.
Considerando que o usuário abriu o Internet Explorer 6 e acessou o site da organização, assinale a opção que indica
os passos a serem seguidos para realizar a configuração desejada.
(A) Clicar sobre o botão

(B) Clicar sobre o botão

e, posteriormente, sobre o botão Site Inicial.

, marcar a opção Site Inicial e clicar sobre o botão OK.

(C) Clicar sobre o menu Ferramentas, escolher a opção Opções da Internet e, na aba Conteúdo, adicionar o endereço do
site no campo Site inicial.
(D) Clicar sobre o menu Favoritos, escolher a opção Adicionar como Favorito e marcar a opção Página Inicial.
(E) Clicar sobre o menu Ferramentas, escolher a opção Opções da Internet e, no campo Página Inicial, clicar sobre o
botão Usar Atual; em seguida, clicar sobre o botão OK.
7
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Questão 19

Read the text below to answer questions 21 and 22.
1

Considere um documento no Microsoft Word 2003
configurado para folhas tamanho A4 e orientação Retrato.
Em uma página deste documento, existe uma tabela

5

muito larga para a página configurada, e será necessário
configurar somente aquela página para usar a orientação
Paisagem.

10

Assinale a opção que indica as funcionalidades do
Microsoft Word 2003 que são necessárias para realizar a
configuração desejada.

15

(A) Colunas e Seções
(B) Configurações de Página e Modos de exibição

20

(C) Configurações de Página e Margens
(D) Modos de exibição, Estilos de Formatação e Quebras
de Página

25

(E) Seções e Configurações de Página

Questão 20
30

Acerca do sistema operacional Linux, julgue os itens
abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida,
assinale a opção correta.

Placing culture at the heart of development policy
constitutes an essential investment in the world’s future
and a pre-condition to successful globalization processes
that take into account the principles of cultural diversity.
As demonstrated by the failure of certain projects
underway since the 1970s, development is not synonymous
with economic growth alone. It is a means to achieve a
more satisfactory intellectual, emotional, moral and spiritual
existence. As such, development is inseparable from culture.
Strengthening the contribution of culture to sustainable
development is a goal that was launched in connection with
the World Decade for Cultural Development (1988-1998).
Ever since, progress has been made thanks to a corpus
of standard-setting instruments and demonstration tools
such as cultural statistics, inventories, regional and national
mapping of cultural resources.
In this regard, the major challenge is to convince
political decision-makers and local, national and international
social actors to integrate the principles of cultural diversity
and the values of cultural pluralism into all public policies,
mechanisms and practices, particularly through public/
private partnerships.
This strategy will aim, on the one hand, at
incorporating culture into all development policies, be
they related to education, science, communication,
health, environment or tourism and, on the other hand, at
supporting the development of the cultural sector through
creative industries. By contributing in this way to poverty
alleviation, culture offers important benefits in terms of
social cohesion.
Internet: http://portal.unesco.org. Accessed on 13/3/2010 (with adaptations).

Questão 21
According to the text, choose the correct option.

I

– O Linux, apesar de ter licença de uso gratuita, é
um sistema operacional cujo kernel possui código
fechado, impedindo, assim, sua livre distribuição e
manutenção.

II

– Ao digitar o comando rm –f TEXTO.TXT o arquivo
TEXTO.TXT será apagado.

III – Todos os aplicativos disponíveis para execução em
linux devem ser open source.
IV – Ao digitar o comando mkdir CULTURA, o arquivo de

(A) In line 9, “As such” has the same meaning of in spite
of that.
(B) In line 17, “In this regard” means notwithstanding.
(C) The phrase “Ever since” (line 13) can be substituted by
Since that time.
(D) The phrase “poverty alleviation” (lines 28 and 29)
conveys the same idea as poverty hindrance.
(E) The word “alone” (line 7) can be substituted by at all
with no change in meaning.

Questão 22
According to the text:

nome CULTURA será movido para o diretório raiz.

A sequência correta é:

(A) F, V, V, V.
(B) F, V, F, F.
(C) F, F, V, F.
(D) V, F, V, V.
(E) V, V, F, V.
Concurso Público do MinC/2010

(A) a corpus of standard-setting instruments determines
economic growth.
(B) culture contributes to poverty alleviation and social
cohesion.
(C) economic growth hampers the contribution of culture
to sustainable development.
(D) progress depends basically on cultural statistics,
inventories, regional and national mapping of cultural
resources.
(E) the principles of cultural diversity and the values of
cultural pluralism have been integrated into all public
policies, mechanisms and practices.
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Read the text below to answer questions 23 to 25.

Questão 23
Analyze the following statements as True (T) or

1

“Culture must go hand in hand with humanitarian

False (F) and choose the correct option.

aid. It must be present in Haiti’s reconstruction strategies
because culture and development are closely linked”,

I

– The Director-General of Unesco believes that culture
and humanitarian aid cannot be considered separately

stressed Irina Bokova, Director-General of United Nations
5

she ended her official visit to Haiti yesterday.
On her second and last day in Haiti, Ms Bokova met with
the Minister of Culture and Communication, and the Director
of ISPAN, institute for safeguarding national heritage. She
10

from each other.

Education, Scientific and Cutural Organization (Unesco), as
II

– Some 9000 people left Camp-Perrin in order to
escape from the earthquakes.

III – Jacmel, a city in the southeast of Haiti, integrates
Unesco’s World Heritage List to be reconstructed.
IV – Minustah, the UN’s mission in Haiti, is suspected of

then went to Jacmel, city in the southeast that is on Haiti’s

vandalism and illicit trade in art objects.

Tentative List of properties to be proposed for inscription
on Unesco’s World Heritage List. The city suffered severe
damage during the 12 January earthquake.
The Director-General reiterated Unesco’s commitment
15

to safeguarding heritage in the colonial city, founded in the

The correct sequence is:
(A) F, T, F, T.
(B) F, F, T, T.
(C) T, T, F, F.

late 17th century, where numerous buildings are in ruins. In

(D) T, F, T, F.

her discussion with the mayor, Ms Bokova underlined the

(E) T, F, F, F.

vital role – social as well as economic – of craftsmanship in
local life and the need to preserve it. “We are aware that
20

emergency humanitarian aid is not the only appropriate
response to the country’s needs and that your know-how
and your traditions must be taken into account in the

Questão 24
According to the text, choose the correct option.
(A) In line 17, the word “discussion” can be substituted by

reconstruction effort”, said Ms Bokova.
Ms Bokova, emphasizing that Port-au-Prince was not
25

argument without a change in meaning.
(B) In line 22, the word “must” expresses a possibility.

the only part of Haiti to be stricken by the earthquake, then

(C) The phrase “streamed into” (line 28) means left.

went to Camp-Perrin in the south. According to a Unesco

(D) The phrase “this result” (line 35) refers to the right to
live in a secure house.

consultant of Haiti’s state university, some 9000 people
streamed into the small town following the disaster, 30% of

(E) In line 4, the word “stressed” works as an adjective
qualifying Irina Bokova.

them school-age children.
30

Ms Bokova visited workshops in Camp-Perrin where

Questão 25

masons are learning techniques for building earthquake
resistant structures. “In an exposed region such as Haiti,

Based on the ideas of the text, choose the correct

everyone has the right to live in a secure house”, declared

option.

the Director-General. “Preventive measures must be taken
35

to ensure this result and I hope experience acquired here
can spread to other parts of the country.”
Back in Port-au-Prince, the Director-General met
with the European Union’s chargé d’affaire and the
spanish ambassador. At her next meeting with the Special

40

Representative for the United Nations Secretary General,
she asked for assistance from Minustah, the UN’s mission in
Haiti, to protect the country’s historical sites and monuments
from the threat of vandalism and illicit trade in art objects
and other cultural property.

(A) Although the role of craftsmanship is essential in
order to safeguard heritage in Haiti, it is still being
disregarded by humanitarian aid.
(B) Earthquake resistant structures constitute preventive
measures against the threat of vandalism and illicit
trade.
(C) Emergency humanitarian aid is not prepared to respond
to Haiti’s needs.
(D) The

Director-General

of

Unesco

supports

that

techniques for building earthquake resistant structures
learned in Camp-Perrin should spread to other parts of
the country.
(E) Haiti’s historical sites and monuments have already

Culture must be an integral part of reconstruction. Internet:
http://portal.unesco.org. Accessed on 13/3/2010 (with adaptations).
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been suffering from vandalism and illicit trade in art
objects and other cultural property.
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CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 28

Questão 26
Para a concretização dos interesses públicos, os
administradores detêm poderes e deveres juridicamente

Contrato administrativo é o contrato que a
Administração Pública, agindo nessa qualidade, firma
com o particular ou outra entidade administrativa para a
consecução de objetivos de interesse público, nas condições
estabelecidas pela própria Administração.

institucionalizados.
Acerca desses poderes e deveres, julgue os itens abaixo
e, em seguida, assinale a opção correta.
I

– O excesso de poder ocorre quando o agente atua
dentro de sua competência, mas se afasta do
interesse público.

II

– O poder está sempre vinculado a uma vontade e a
uma capacidade: aquele que detém essa capacidade
deve ter condições legais de aplicar e fazer valer a
sua vontade.

III – O dever de probidade, quando descumprido pelo
agente público, acarretar-lhe-á a perda da função
pública e dos direitos políticos.
IV – O dever do agente público de prestar contas alcança
a

Administração

centralizada,

excluindo-se

as

entidades a ela vinculadas.
Estão certos apenas os itens
(A) I e II.
(B) I e III.
(C) II e III.
(D) II e IV.
(E) III e IV.

Questão 27
Um dos pressupostos dos atos administrativos é que
estes sejam emanados de agente competente. Em
relação a esse assunto, julgue os itens abaixo como
Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a
opção correta.
I

– Configuram-se como de natureza material os atos

II

– No que se refere à competência para validar o

administrativos emanados do Poder Executivo.
ato administrativo, o princípio da especialidade é
inerente ao fato de que a competência dos agentes
está vinculada ao respectivo poder de atuação.
III – Produzirão efeitos os atos administrativos emanados
de agente de fato desde que sejam ratificados por
agente de direito.
A sequência correta é:
(A) V, F, F.
(B) V, F, V.
(C) F, V, V.
(D) F, V, F.
(E) F, F, V.
Concurso Público do MinC/2010

A respeito da alteração das cláusulas de execução,
julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos
(F) e, em seguida, assinale a opção correta.
I

– Inerente à Administração, a alteração unilateral pode
ser feita ainda que não esteja prevista expressamente
em lei ou consignada em cláusula contratual.
II –	Em casos extremos, em que a execução do contrato
se torna inútil ou prejudicial à comunidade, ainda
que sem culpa do contratado, a variação do interesse
público autoriza a sua alteração e até mesmo a sua
extinção.
III – O direito do contratado restringe-se à composição
dos prejuízos que a alteração ou a rescisão unilateral
do ajuste lhe acarretar.
A sequência correta é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F, V, V.
F, F, F.
V, V, V.
V, V, F.
V, F, V.

Questão 29
Em relação aos Poderes da República Federativa do
Brasil, assinale a opção correta.
(A) A garantia da vitaliciedade assegura que os juízes
somente perderão o cargo com a morte, sendo certo
que, exceto se estiverem em disponibilidade, aos
magistrados é vedado o exercício de outro cargo ou
função, salvo uma de magistério.
(B) Além das funções relacionadas à substituição do
Presidente da República, o Vice-Presidente exercerá as
atribuições que lhe forem conferidas em lei ordinária,
estando proibido, pela Constituição Federal, de ocupar
cargo de Ministro de Estado, exceto se renunciar à
Vice-Presidência.
(C) Ao Poder Legislativo incumbe a tarefa de legislar,
não exercendo, sequer atipicamente, as funções
de administrar e julgar, uma vez que essas foram
entregues pelo legislador constituinte aos Poderes
Executivo e Judiciário, respectivamente.
(D) As Comissões Parlamentares de Inquérito são formadas
a partir de requerimento de parcela dos integrantes da
Casa Legislativa, no entanto, a falta de indicação de
integrantes para compor a CPI pelos líderes partidários
não afronta direito público subjetivo das minorias
legislativas de ver instaurado o inquérito parlamentar.
(E) Os trabalhos do Congresso Nacional desenvolvem-se
ao longo da legislatura, que compreende o período
de quatro anos, cujo término impede, por exemplo,
a continuidade das Comissões Parlamentares de
Inquérito porventura em curso.
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Questão 30
No que se refere aos atos administrativos e aos
requisitos para o provimento de cargos públicos, assinale
a opção correta.
(A) Os elementos intrínsecos do ato administrativo são:
a ação ou a abstenção humanas, consubstanciadas
em atos comissivos ou omissivos; a forma, que é
a declaração de vontade do Estado; e o objeto ou
conteúdo, que é a matéria de interesse público, ou
seja, a relação jurídica administrativa sobre o que o
ato administrativo se refere.
(B) Os elementos extrínsecos do ato administrativo são: o
agente público, que, em nome do Estado, declara sua
vontade normativa; o tempo e o lugar, sem os quais
não há nem fato jurídico; e a autoexecutoriedade,
segundo a qual a realização do ato administrativo não
se sujeita à participação de outros Poderes.
(C) Um cientista britânico, em 2009, estabeleceu
residência no Brasil, onde pretende ocupar cargo
público de provimento mediante concurso. Nessa
situação, a pretensão do estrangeiro revela-se
juridicamente inviável, na medida em que os cargos
públicos somente são acessíveis aos brasileiros natos
ou naturalizados.
(D) Um servidor do Ministério da Cultura sofreu acidente
vascular cerebral e foi julgado incapaz para o serviço
público. Nessa hipótese, ele deverá ser submetido a
procedimento de readaptação para outro cargo de
atribuições e responsabilidades compatíveis com a
limitação que tenha sofrido em sua capacidade física e
mental.
(E) Um ex-Agente do Departamento de Polícia Federal,
após ocupar esse cargo por trinta anos, aposentou-se
voluntariamente em 2008, quando contava 60 anos
de idade. Nessa situação, mesmo que haja cargo
vago e interesse por parte da administração, não há
amparo legal para eventual pedido de reversão desse
servidor.

Questão 31
Acerca dos direitos e deveres funcionais e do Código
de Ética do Servidor Público Federal, assinale a opção
correta.
(A) Um servidor ocupa o cargo de professor em instituição
do ensino fundamental, pertencente à rede pública
federal, em uma pequena cidade, sendo bastante
admirado naquela instituição pela sua competência e
responsabilidade. No entanto, constantemente é visto
embriagado em casas de prostituição locais. Nessa
situação, o servidor, por sua conduta privada, não
poderá ser punido, na medida em que não cometeu
nenhuma penalidade administrativa.
(B) Um servidor do Ministério da Cultura sofreu penalidade
de suspensão pelo prazo de 60 dias. Nesse caso,
desde que haja conveniência para o serviço, a referida
penalidade poderá ser convertida em multa, na base de
50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o
servidor obrigado a permanecer em serviço.
(C) Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a
título de remuneração, importância superior à soma
dos valores percebidos como remuneração, em espécie,
inclusive a título de adicional noturno, no âmbito
dos respectivos Poderes, pelos Ministros de Estado,
por membros do Congresso Nacional e Ministros do
Supremo Tribunal Federal.
(D) Um servidor público federal recebeu, durante 15
meses, valores decorrentes de antecipação de tutela
deferida no bojo de ação ordinária. No entanto, após a
sentença de mérito que julgou improcedente o pedido
principal, a medida antecipatória foi revogada. Nesse
caso, a devolução dos valores recebidos precariamente
deverá ocorrer em uma única parcela.
(E) Não é vedado ao servidor público federal deixar de
utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance
ou do seu conhecimento para atendimento do seu
mister, desde que se mantenha a eficiência do serviço
prestado e não haja prejuízo para a população.
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Questão 32
Quanto à administração direta e à indireta, assinale a
opção correta.
(A) A exploração de atividade econômica é restrita,
no ordenamento jurídico brasileiro, às hipóteses
de segurança nacional, sujeitando-se as empresas
estatais que se enquadram nesse modelo ao regime
próprio das empresas privadas, exceto no que se
refere às relações trabalhistas e tributárias.
(B) As agências reguladoras são criadas sob a forma de
autarquia em regime especial, cujos dirigentes têm
mandato fixo, sendo certo que suas decisões não
se caracterizam pela definitividade, uma vez que
são sujeitas à revisão por parte do ministério a que
estejam vinculadas, estando imunes às regras de
controle finalístico ou de resultados.
(C) As autarquias são pessoas públicas administrativas
criadas por decreto do Poder Executivo, dotadas de
personalidade jurídica, de capacidade política de criar
seu próprio direito e de competência genérica no
âmbito de suas áreas de atuação.
(D) Os ministérios são órgãos centrais, de competência
genérica, que exercem suas atribuições em todo o
território de sua jurisdição. Há ministérios típicos,
que devem existir em qualquer estrutura políticoadministrativa racional, e atípicos, criados de acordo
com a conveniência político-administrativa de cada
país.
(E) O instituto da concentração ou centralização é
uma forma de execução dos serviços públicos;
desconcentração ou descentralização, de prestação
dos serviços, de acordo com a doutrina majoritária.

Questão 33
A respeito do poder de polícia e dos princípios da
administração pública, assinale a opção correta.
(A) De acordo com o princípio da publicidade, deve
haver divulgação oficial dos atos administrativos que
produzam consequências jurídicas fora dos órgãos que
os emitem, sendo certo que todo ato administrativo
deve ser publicado.
(B) Entre as sanções impostas aos particulares pela
aplicação do poder de polícia, não se encontram as de
natureza penal, na medida em que o descumprimento
de certa determinação administrativa poderá acarretar,
no máximo, a imposição de multa.
(C) O poder de polícia caracteriza-se, geralmente,
como uma atividade predominantemente negativa
(non facere), ou de abstenção, em confronto com a
noção de atividade de prestação de serviços públicos.
(D) O princípio da impessoalidade não está expressamente
previsto no texto constitucional, mas é de observância
obrigatória por parte da administração, que não
pode agir motivada por interesses particulares ou de
grupos.
(E) Pelo princípio da discricionariedade administrativa,
o administrador tem liberdade para apreciar
determinadas situações e, segundo critérios de
oportunidade e conveniência, escolher, entre duas
ou mais soluções, aquela que melhor atenda aos
interesses da administração, ainda que sem respaldo
legal.
Concurso Público do MinC/2010
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Questão 34
A respeito da modalidade de licitação pregão, julgue os
itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.
I

– O pregão é uma modalidade de licitação para
aquisição de bens e serviços comuns, para a qual
são estabelecidos limites rígidos para o valor de
contratação, em que a disputa pelo fornecimento
é feita em sessão pública, por meio de propostas
preferencialmente escritas, para classificação e
habilitação do licitante com a proposta de menor
preço.
II – A ordem de abertura de envelopes, no pregão, é a
seguinte: primeiro se conhece o valor ofertado e depois
se verifica se o interessado (ou seus representantes)
oferece condições econômica, financeira, jurídica e
regularidade fiscal.
III – O pregão poderá ser realizado na forma presencial
e, nesse caso, a disputa pelo fornecimento de
bens ou prestação de serviços comuns é feita em
sessão pública por meio de propostas de preços
escritas, apresentadas em envelopes lacrados, e
eventualmente por lances verbais.
IV – No pregão eletrônico, a disputa pelo fornecimento de
bens ou prestação de serviços comuns à Administração
Pública é feita a distância, em sessão pública, por
meio de propostas de preços e lances apresentados
pela internet.
Estão certos apenas os itens
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II.
I e IV.
II e III.
II e IV.
III e IV.

Questão 35
Em relação às licitações e aos contratos administrativos,
assinale a opção correta.
(A) A Lei n.º 8.666/1993 traz o conceito de administração
contratada, que se refere ao regime de execução
indireta consistente na contratação excepcional da
execução da obra ou do serviço mediante o reembolso
de todas as despesas incorridas para sua execução
e ao pagamento da remuneração ajustada para os
trabalhos de administração.
(B) É dispensável a licitação na contratação de
remanescente de obra, serviço ou fornecimento,
em consequência de rescisão contratual, desde que
atendida a ordem de classificação da licitação anterior
e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante
vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente
corrigido.
(C) Nas hipóteses de dispensabilidade de licitação, não
há possibilidade de competição, uma vez que só
haverá um objeto ou uma pessoa que atenderá
ao que, justificadamente, a administração deseja
contratar, inviabilizando o certame. Nas situações de
inexigibilidade, há a possibilidade de competição, e a
sua não realização é uma faculdade da administração.
(D) Nos
contratos
celebrados
pela
administração
pública com pessoas físicas ou jurídicas, exceto
aquelas domiciliadas no exterior, deverá constar
necessariamente cláusula que declare competente o
foro do domicílio ou da sede da contratada para dirimir
qualquer questão contratual.
(E) Nos pregões, na forma eletrônica, após a divulgação
do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão
encaminhar proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço e, se for o caso, o respectivo anexo,
até a data e hora marcadas para abertura da sessão,
preferencialmente por meio do sistema eletrônico,
quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a
fase de recebimento de propostas.
Concurso Público do MinC/2010

Questão 36
Em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO),
julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção
correta.
I

– Cabe à LDO dispor acerca das normas para o
controle de custos e avaliação dos resultados dos
programas financiados com recursos orçamentários
(como instrumento intermediário do sistema de
planejamento e orçamento).
II – A Constituição Federal de 1988 estabelece que
compete à LDO dispor sobre alterações na legislação
tributária.
III – Compete à LDO estabelecer as diretrizes, os objetivos
e as metas que se pretende alcançar no período de
vigência orçamentária a cada programa.
IV – A LDO é o elo entre o Plano Plurianual (PPA) e a Lei
Orçamentária Anual (LOA).
Estão certos os itens
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, II, III e IV.
I, II e III, apenas.
I, II e IV, apenas.
I, III e IV, apenas.
II, III e IV, apenas.

Questão 37
O Plano Plurianual (PPA) compõe-se basicamente
de dois grandes módulos: a base estratégica e os
programas. Julgue os itens abaixo quanto à composição
dos programas e, em seguida, assinale a opção correta.
I

– Conjunto de ações que deverão ser empreendidas
para alcançar os objetivos estabelecidos.
II – Análise da situação econômica e social.
III – Previsão dos recursos orçamentários e sua distribuição
entre os setores.
IV – Diretrizes, objetivos e prioridades do governo
propostas pelo chefe do Poder Executivo e aprovadas
pelo Poder Legislativo.
V – Diretrizes, objetivos e prioridades dos órgãos
setoriais, compatíveis com a estratégia de governo.
A quantidade de itens certos é igual a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1.
2.
3.
4.
5.

Questão 38
Os princípios orçamentários visam estabelecer as
regras para elaboração e controle do orçamento. Nesse
contexto, assinale a opção que diz respeito ao princípio
da universalidade.
(A) As estimativas de receitas e despesas devem referir-se
a um período limitado de tempo, que, em geral, é de
um ano.
(B) O orçamento deve conter todas as receitas e despesas
referentes aos poderes que integram a esfera de
governo, inclusive seus fundos, órgãos e unidades da
Administração Direta e Indireta.
(C) O
orçamento
deve
conter
apenas
matérias
orçamentárias, não incluindo em seu projeto de lei
assuntos estranhos.
(D) O conteúdo orçamentário deve ser divulgado por
meio dos veículos de comunicação para conhecimento
público e para eficácia de sua validade como ato oficial
de autorização de arrecadação de receitas e execução
de despesas.
(E) Todas as parcelas de receitas e despesas devem
constar do orçamento em seus valores brutos, sem
qualquer tipo de dedução.
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Questão 39
As categorias econômicas constituem a classificação
por natureza da receita. Esta classificação busca a melhor
identificação da origem do recurso segundo seu fator
gerador. Porém, as diversas vinculações da receita criaram
a necessidade de se realizar uma classificação também
segundo a destinação legal.
Considerando as categorias econômicas, julgue os itens
abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.
I

– O sistema de classificação de receitas segundo
a categoria econômica propõe a distribuição em
receitas correntes e receitas de capital.
II – A receita tributária é uma receita originária.
III – As receitas de capital não são consideradas receitas
secundárias.
IV – As receitas de capital são provenientes, entre outros,
da realização de recursos oriundos da contração de
dívidas.
V – As receitas infraorçamentárias ocorrem entre órgãos
integrantes do orçamento fiscal e da seguridade
social.

Questão 41
O controle da gestão pública realiza-se mediante
adoção de amplo conjunto de mecanismos jurídicos e
administrativos, por meio dos quais se exerce o poder
de fiscalização. No tocante aos tipos de fiscalização,
relacione a primeira coluna à segunda e, em seguida,
assinale a opção correta.
I
II
III
IV
V
(

(
(
(

Estão certos apenas os itens
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, II e V.
I, III e IV.
I, IV e V.
II, III e V.
III, IV e V.

Questão 40
Quanto à dedução e à restituição de receitas
orçamentárias, considerando que o critério de registro da
receita orçamentária é o do ingresso de disponibilidades,
julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F)
e, em seguida, assinale a opção correta.
I

– Para efetuar o registro de dedução, deve ser utilizado
o conceito de conta redutora de receita, e não de
despesas, de forma a ficar evidenciado o fluxo de
recursos da receita bruta até a líquida, em função de
suas operações econômicas e sociais.
II – Conforme previsto na Lei Complementar n.º 101/2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal), a metodologia de
dedução de receita deve ser utilizada de forma a
demonstrar contabilmente a renúncia de receitas.
III – Poderá ser efetuada a restituição de receitas
orçamentárias arrecadadas em exercícios anteriores
mediante dedução da receita arrecadada no exercício
corrente, mesmo havendo descontinuidade de
arrecadação da respectiva origem ou natureza da
receita.
IV – Poderá ser feita a restituição da receita orçamentária
recebida no exercício por estorno da receita
arrecadada, de forma a evidenciar os valores brutos
arrecadados e os restituídos.
A sequência correta é:

(

–
–
–
–
–

Operacional
Financeira
Patrimonial
Contábil
Orçamentária

) Diz respeito à fiscalização da ação dos gestores
públicos quanto ao cumprimento de suas atribuições
e ao alcance dos objetivos e do meio de organização,
bem como ao princípio da eficiência.
) Refere-se à fiscalização do ingresso e da saída de
recursos financeiros dos cofres públicos.
) Trata da avaliação da execução do orçamento, com
foco na legalidade da aplicação dos recursos sob o
aspecto orçamentário.
) Recai sobre os bens que integram o patrimônio do
setor público, como os bens imóveis e móveis; a
participação no capital de empresas, organismos
internacionais ou outras entidades; os créditos junto
a terceiros e qualquer tipo de ativo sob administração
do gestor público, inclusive os bens de consumo e
almoxarifado.
) Realiza-se por intermédio da análise e da
interpretação
dos
balanços
e
demonstrativos
contábeis, compreendendo os resultados, as variações
patrimoniais e todas as avaliações propiciadas por tais
peças.

A sequência correta é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, II, V, III, IV.
I, III, V, II, IV.
II, I, III, V, IV.
II, I, IV, III, V.
III, IV, I, V, II.

Questão 42
O ordenamento institucional estabelecido pela Lei
de Responsabilidade Fiscal apoia-se em quatro
eixos:
planejamento,
transparência,
controle
e
responsabilização. Acerca desse assunto, relacione a
primeira coluna à segunda e, em seguida, assinale a
opção correta.
I
II
III
IV
(

(
(
(

–
–
–
–

Controle
Planejamento
Transparência
Responsabilização

) Aprimorou-se com o estabelecimento de metas fiscais,
limites e condições para renúncia de receitas e geração
de despesas, inclusive com pessoal e seguridade para
assunção de dívidas, realização de operações de
crédito e concessão de garantias.
) Exige ação fiscalizadora mais efetiva e contínua dos
Tribunais de Contas e estabelecimento de prazo para
atendimento dos limites fixados.
) Realiza-se mediante divulgação ampla, inclusive pela
internet, de relatórios de acompanhamento da gestão
fiscal, que permitem identificar receitas e despesas.
) Exige identificação e responsabilização dos agentes
sempre que houver descumprimento de regras.

A sequência correta é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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F, V, F, V.
F, F, V, F.
V, F, F, F.
V, F, F, V.
V, V, F, F.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, II, III, IV.
I, II, IV, III.
II, I, III, IV.
II, I, IV, III.
II, III, I, IV.
Concurso Público do MinC/2010
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CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

Questão 43
As despesas orçamentárias são classificadas como
despesas correntes e despesas de capital. Quanto
às despesas que fazem parte do grupo de despesas
correntes, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale
a opção correta.
I
II
III
IV
V

–
–
–
–
–

Pessoal e encargos sociais
Investimentos
Juros e encargos de dívida
Inversões financeiras
Amortização da dívida

A quantidade de itens certos é igual a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1.
2.
3.
4.
5.

Questão 44
O Sistema de Planejamento e Orçamento Federal
(SPOF) compreende o conjunto de estruturas com funções
próprias que atuam de forma integrada na Administração
Pública Federal no sentido de viabilizar o desenvolvimento
de ações e a tomada de decisões relativas a atividades
de elaboração, acompanhamento e avaliação de planos,
programas e orçamentos, e de realizar estudos e pesquisas
socioeconômicas.
A respeito das finalidades do SPOF, julgue os itens abaixo
como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida,
assinale a opção correta.
I
II

– Formular o planejamento estratégico nacional.
– Formular planos nacionais, setoriais e regionais de
desenvolvimento econômico e social.
III – Formular
o
plano
plurianual,
as
diretrizes
orçamentárias e os orçamentos anuais.
IV – Gerenciar o processo de planejamento e orçamento
federal.
V – Promover a articulação da União com os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios, visando à
compatibilização de normas e tarefas afins aos
diversos sistemas.
A sequência correta é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F, F, V, F, V.
V, F, F, V, F.
V, V, V, F, F.
V, V, V, V, V.
F, V, F, V, V.

Questão 45
O controle externo é realizado pelo Poder Legislativo
com o auxílio das Cortes de Contas, compreendendo
também um conjunto de atividades, planos, métodos e
procedimentos estruturados e integrados. No tocante às
atribuições dos Tribunais de Contas, assinale a opção
que corresponde à função consultiva.
(A) Consiste na emissão de parecer prévio sobre as contas
dos chefes dos Poderes e do Ministério Público, com a
finalidade de subsidiar o julgamento a cargo do Poder
Legislativo.
(B) Diz respeito à competência das Cortes de Contas
para orientar e informar acerca de procedimentos e
melhores práticas de gestão.
(C) Refere-se à realização de levantamentos, inspeções,
auditorias, acompanhamento e monitoramento da
atividade de órgãos e entidades da Administração.
(D) Refere-se ao fornecimento de informações ao Poder
Legislativo, assim como à sociedade.
(E) Trata da fixação de prazos, para órgãos ou entidades,
para adoção de medidas necessárias ao cumprimento
dos preceitos legais e normativos, assim como sustação
de ato impugnado.
Concurso Público do MinC/2010

Questão 46
A Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 evidencia a importância do Setor Cultura no
cenário nacional ao referir-se a ele em diversos títulos
e capítulos, tal como ao tratar das competências dos
entes federativos. Nesse contexto, é correto afirmar que
é competência concorrente da União, dos Estados e do
Distrito Federal:
(A) impedir a evasão, a destruição e a descaracterização
de obras de arte e de outros bens de valor histórico,
artístico ou cultural.
(B) legislar sobre educação, cultura, ensino e desporto.
(C) proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação
e à ciência.
(D) proteger os documentos, as obras e outros bens de
valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as
paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos.
(E) zelar pela guarda da Constituição, das leis e das
instituições democráticas e conservar o patrimônio
público.

Questão 47
Quanto às competências dos Municípios, expressas na
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,
no que concerne à cultura, julgue os itens abaixo como
Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a
opção correta.
I

– Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural
local, observada a legislação e a ação fiscalizadora
federal e estadual.
II – Legislar sobre proteção ao patrimônio histórico,
cultural, artístico, turístico e paisagístico.
III – Fomentar as criações científicas, artísticas e
tecnológicas regionais.
IV – Legislar sobre responsabilidade por dano ao meio
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.
A sequência correta é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F, F, F, F.
F, V, V, V.
V, V, F, V.
V, F, F, F.
V, F, V, V.

Questão 48
Por definição constitucional, o Estado garantirá a
todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso
às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará
a valorização e a difusão das manifestações culturais.
Com esse escopo e à vista dos objetivos estabelecidos
para o Plano Nacional de Cultura, é correto afirmar que
as ações do Poder Público conduzirão a
(A) definição, nas Unidades da Federação, de espaços
territoriais e seus componentes, a serem especialmente
protegidos.
(B) defesa e valorização do patrimônio cultural universal.
(C) formação de pessoal qualificado para a gestão da
cultura em suas múltiplas dimensões.
(D) produção, promoção, difusão e comercialização de
bens culturais.
(E) valorização da diversidade étnica internacional.
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Questão 49
Assinale a opção que indica corretamente uma
Representação Regional do Ministério da Cultura e a
cidade onde se localiza, conforme define a estrutura
organizacional do Ministério da Cultura.
(A) Representação Regional do Sul, em Porto Alegre.
(B) Representação Regional do Sudeste, no Rio de
Janeiro.
(C) Representação Regional do Norte, em Manaus.
(D) Representação Regional do Centro-Oeste, em Brasília.
(E) Representação Regional do Nordeste, em Fortaleza.

Questão 50
O legislador constituinte definiu que compõem o
patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza
material e imaterial, tomados individualmente ou em
conjunto, portadores de referência à identidade, à
ação e à memória dos diferentes grupos formadores da
sociedade brasileira, nos quais NÃO se incluem:
(A) criações científicas, artísticas e tecnológicas.
(B) formas de expressão.
(C) obras, objetos, documentos, edificações e demais
espaços comerciais destinados às manifestações
artístico-culturais.
(D) modos de criar, fazer e viver.
(E) conjuntos urbanos e sítios de valor histórico,
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e científico.

Questão 51
Promover e apoiar as atividades de incentivo à
diversidade e ao intercâmbio cultural como meios de
promoção da cidadania, a cargo do Ministério, são
competências:
(A)
(B)
(C)
(D)

da Fundação Cultural Palmares.
do Observatório da Diversidade Cultural.
do Observatório Afro-Latino.
da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial.
(E) da Secretaria da Identidade e da Diversidade
Cultural.

Questão 52
A estrutura organizacional do Ministério da Cultura
abrange órgãos de diversas naturezas, além de
fundações e autarquias. Considerando as entidades
vinculadas ao Ministério da Cultura, julgue os itens
abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.
I
II
III
IV
V

–
–
–
–
–

Fundação Joaquim Nabuco
Fundação Biblioteca Nacional
Agência Nacional do Cinema
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
Fundação Casa de Rui Barbosa

A quantidade de itens certos é igual a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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1.
2.
3.
4.
5.

Questão 53
Assinale a opção que identifica a qual Secretaria, na
estrutura organizacional do Ministério da Cultura,
compete formular diretrizes gerais e dar publicidade
aos critérios de alocação e de uso dos mecanismos de
financiamento e incentivo à cultura, de recursos de
fundos de investimento cultural e artístico e do Fundo
Nacional da Cultura, em conjunto com as outras unidades
do Ministério da Cultura.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria

de
de
de
de
de

Cidadania Cultural
Fomento e Incentivo à Cultura
Gestão Estratégica
Políticas Culturais
Articulação Institucional

Questão 54
Em relação à Lei n.º 8.313/1991, que instituiu o
Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) com o
objetivo de incentivar as atividades culturais, assinale a
opção correta.
(A) As doações e os patrocínios na produção cultural
destinados a incentivo de projetos culturais atenderão,
entre outros segmentos, a música erudita ou popular e
exposições de artes visuais.
(B) A União facultará às pessoas físicas ou jurídicas a opção
pela aplicação de parcelas do Imposto sobre a Renda,
a título de doações ou patrocínios, tanto no apoio
direto a projetos culturais apresentados por pessoas
físicas ou por pessoas jurídicas de natureza cultural,
como através de contribuições ao Fundo Nacional da
Cultura.
(C) Os incentivos criados pela Lei n.º 8.313/1991
somente serão concedidos a projetos culturais que
visem a exibição, utilização e circulação públicas dos
bens culturais deles resultantes, vedada a concessão
de incentivo a obras, produtos, eventos ou outros
decorrentes, destinados ou circunscritos a circuitos
privados ou a coleções particulares.
(D) Os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda
devido as quantias a serem despendidas nos projetos
previamente aprovados pelo Ministério da Cultura, nos
limites e nas condições estabelecidos na legislação
do imposto de renda vigente, na forma de doações e
patrocínios.
(E) Os projetos culturais contemplados pelo Pronac
e relacionados com produção cinematográfica,
videográfica, fotográfica, discográfica e congêneres
deverão beneficiar, única e exclusivamente, produções
independentes.

Questão 55
A renúncia fiscal é atualmente o principal mecanismo de
incentivo a projetos culturais, segundo o qual parte do
imposto de renda devido por pessoas físicas ou jurídicas
pode ser utilizada para financiamento de atividades
culturais. Entretanto, a distribuição dessas aplicações
tem exibido uma concentração significativa na Região
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Nordeste.
Norte.
Sudeste.
Centro-Oeste.
Sul.
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Questão 56

Questão 58

Sabendo que é de competência do Instituto Brasileiro de
Museus (Ibram) exercer, em nome da União, o direito
de preferência na aquisição de bens culturais móveis,
e respeitar a organização do patrimônio histórico e
artístico nacional, assinale a opção correta.
(A) Em face da alienação onerosa de bens tombados,
pertencentes a pessoas físicas ou a pessoas jurídicas
de direito privado, a União, os Estados e os Municípios
terão, nesta ordem, o direito de preferência.
(B) A alienação não será permitida sem que previamente
os bens sejam oferecidos, pelo mesmo preço, à União,
ao Estado e ao Município em que se encontrarem,
cabendo ao proprietário notificar os titulares do direito
de preferência a usá-lo, dentro do prazo estabelecido
pela autoridade local, sob pena de perdê-lo.
(C) É nula alienação realizada sem que previamente
sejam os bens oferecidos, pelo mesmo preço, à União,
ao Estado e ao Município em que se encontrarem,
ficando

qualquer

dos

titulares

do

direito

de

preferência habilitado a sequestrar a coisa e a impor
a multa estipulada pela autoridade local, seu valor ao

Quanto às formas de utilização dos recursos do Fundo
Nacional da Cultura (FNC), de acordo com o Decreto n.º
5.761/2006 e observado o disposto no plano anual do
Pronac, assinale a opção correta.
(A) Recursos não reembolsáveis, para utilização em
programas, projetos e ações culturais de pessoas físicas
ou de pessoas jurídicas privadas, com fins lucrativos,
por meio de agentes financeiros credenciados pelo
Ministério da Cultura.
(B) Financiamentos reembolsáveis, para utilização em
programas, projetos e ações culturais de pessoas
jurídicas públicas ou privadas sem fins lucrativos.
(C) Concessão de bolsas de estudo, de pesquisa e de
trabalho, para realização de cursos ou desenvolvimento
de projetos nas capitais do Brasil.
(D) Transferência a Estados, Municípios e Distrito Federal
ou ao exterior para desenvolvimento de programas,
projetos e ações culturais, mediante instrumento
jurídico que defina direitos e deveres mútuos.
(E) Custeio de passagens e ajuda de custos para
intercâmbio cultural, no Brasil ou no exterior.

Questão 59

transmitente, que será por ela responsável.
(D) O direito de preferência inibe o proprietário de gravar
livremente a coisa tombada, de penhor, anticrese ou
hipoteca.
(E) O direito de remissão por parte da União, do Estado
e do Município em que os bens se encontrarem
poderá ser exercido a partir da assinatura do auto da
arrematação ou da sentença de adjudicação.

Questão 57
Considerando a Estrutura Regimental do Ministério da
Cultura, aprovada pelo Decreto n.º 6.835/2009, assinale
a opção correta quanto às competências da Secretaria
de Políticas Culturais.
(A) Elaborar, instituir, executar e avaliar programas,
projetos e ações estratégicos necessários à promoção
da cidadania cultural e à renovação da política
cultural.
(B) Planejar,

coordenar

e

executar

as

atividades

relativas a recepção, análise, controle, aprovação,
acompanhamento e avaliação de projetos culturais
estratégicos necessários à renovação da cidadania

A respeito das competências atribuídas à CoordenaçãoGeral de Pesquisa e Editoração pelo Estatuto da Fundação
Biblioteca Nacional (BN), aprovado pelo Decreto
n.º 5.038/2004, assinale a opção correta.
(A) Promover estudos e pesquisas multidisciplinares, com
base no acervo bibliográfico e documental da Fundação
Biblioteca Nacional.
(B) Incentivar projetos de concessão de bolsas e prêmios
a escritores brasileiros.
(C) Incentivar a tradução do livro brasileiro no exterior,
por meio de bolsas a editores estrangeiros.
(D) Desenvolver pesquisas de autores brasileiros com
obras em domínio público.
(E) Realizar e estimular pesquisas que possam subsidiar
as ações públicas de promoção do livro e da leitura.

Questão 60
O Decreto n.º 5.220/2005 dispõe sobre a composição
e o funcionamento do Conselho Nacional de Política
Cultural (CNPC), órgão colegiado integrante da estrutura
básica do Ministério da Cultura e integrado por diversos
entes, entre eles o Plenário. Acerca das competências do
Plenário do CNPC, assinale a opção correta.

cultural.
(C) Instituir programas de fomento às atividades de
incentivo à diversidade e ao intercâmbio cultural
como meios de promoção da cidadania, a cargo do
Ministério.
(D) Gerir as políticas de direito autoral e subsidiar o
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan) na política sobre conhecimentos e expressões
culturais tradicionais no país.
(E) Promover

a

consolidação

articulação
do

Sistema

federativa
Nacional

visando
de

à

Cultura,

necessária à execução e à integração dos programas,
projetos e ações culturais do Governo Federal.
Concurso Público do MinC/2010

(A) Aprovar o regimento interno do Conselho Nacional de
Política Cultural (CNPC).
(B) Apoiar os acordos e pactos entre os entes federados
para implementação do Sistema Federal de Cultura
(SFC).
(C) Acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos do
Fundo Nacional de Cultura.
(D) Estabelecer orientações e diretrizes, bem como propor
moções pertinentes aos objetivos e às atribuições do
Sistema Federal de Cultura (SFC).
(E) Estabelecer as diretrizes gerais para aplicação dos
recursos do Fundo Nacional de Cultura, no que
concerne à sua distribuição regional.
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PROVA DISCURSIVA
Nesta prova, faça o que se pede, usando o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida,
transcreva o texto para a Folha de Texto Definitivo, no local apropriado, respeitando o limite máximo de 30 linhas.
Qualquer fragmento escrito além desse limite será desconsiderado. A prova discursiva deverá ser feita à mão, em
letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta e não deverá ter título.
A Folha de Texto Definitivo é o único documento válido para a avaliação da prova discursiva. Não serão
distribuídas folhas suplementares para rascunho nem para texto definitivo. Na Folha de Texto Definitivo, identifiquese apenas no local apropriado.
______________________________________________________________________________________________________

O Plano Nacional de Cultura tem por finalidade o planejamento e a implementação
de políticas públicas de longo prazo para proteção e promoção da diversidade cultural
brasileira.
O PNC engloba as linguagens artísticas consolidadas e as múltiplas identidades e
expressões culturais até então desconsideradas pela ação pública. A ampliação desse campo
pressupõe a extensão do papel e da responsabilidade do Estado. Mas, para que a gestão
pública ultrapasse o alcance tradicional e restritivo das belas-artes e dos produtos da indústria
cultural, são exigidas diretrizes que garantam o pluralismo, maior igualdade de oportunidades
e a valorização da diversidade.
Internet: http://www.cultura.gov.br/site/pnc/introducao/valores.
Acesso em 15/4/2010 (com adaptações).

Considerando os diversos conflitos de interesse na sociedade quanto ao fomento
e à priorização das atividades culturais, redija um texto dissertativo analisando as
estratégias que o Ministério da Cultura e os poderes Executivo e Legislativo vêm
utilizando para sistematizar as diretrizes do PNC, abordando, necessariamente, os
seguintes aspectos:
I – os objetivos do PNC;
II – o processo de elaboração adotado e os mecanismos utilizados;
III – as instâncias e os segmentos sociais envolvidos.
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