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1.
CONHECIMENTOS GERAIS
Português
Atenção:

A discórdia na Conferência de Copenhague ocorreu,
fundamentalmente, por conta
(A)

da posição dos países emergentes, que queriam
incluir os países pobres num plano de cumprimento
de metas.

(B)

da insatisfação de delegados dos países que se
sentiram prejudicados em suas cotas no subsídio de
US$ 30 bilhões.

(C)

de desastrosas iniciativas dos chefes de estado que
em vão tentaram aparar as arestas da conferência.

(D)

de um documento político firmado por poucos
países, no qual se previam cortes de emissão de
gases estufa.

(E)

da exigência de metas obrigatórias, feita aos países
emergentes pelas nações desenvolvidas.

As questões de números 1 a 10 referem-se ao texto
seguinte.
Discórdia em Copenhague
a

Frustrou-se redondamente quem esperava, na 15
Conferência

sobre

Mudança

Climática

(COP-15),

em

Copenhague, um acordo capaz de orquestrar compromissos de
países pobres, emergentes e ricos contra os efeitos do aumento
da temperatura no planeta. Após duas semanas de muitos
debates e negociações, o encontro convocado pelas Nações
Unidas teve um final dramático no dia 18 de dezembro de 2009,
com chefes de estado tentando, em vão, aparar arestas mesmo
depois do encerramento oficial da conferência. O resultado final
foi um documento político genérico, firmado só pelos Estados

_________________________________________________________

2.

Unidos, China, Brasil e África do Sul, que prevê metas para

Atente para as seguintes afirmações:

I. No 1o parágrafo, informa-se que o número modesto

cortes de emissão de gases estufa apenas para 2050, mesmo

de signatários do documento final de Copenhague
contrastava com a alta ambição das metas pretendidas.

assim sem estabelecer compromissos obrigatórios capazes de
impedir a elevação da temperatura em mais do que 2 graus
Celsius, meta que Copenhague buscava atingir.

II. No 2o parágrafo, a declaração de Yvo de Bôer, com
uma ponta de otimismo, não expressa qualquer
sentimento de frustração com os resultados da
COP-15.

Também foi proposta uma ajuda de US$ 30 bilhões aos
países pobres, no próximos três anos, embora sem estabelecer
parâmetros sobre quem estará apto a receber o dinheiro e quais

III. No 3o parágrafo, depreende-se que a crise econô-

instrumentos serão usados para distribuí-lo. Faltou-lhe aval dos

mica que os Estados Unidos atravessam teve peso
na decisão de não se disporem a cumprir sequer as
metas mais modestas.

delegados de países como Sudão, Cuba, Nicarágua, Bolívia e
Venezuela, inconformados por terem sido escanteados nas
conversas finais. “O que temos de alcançar no México é tudo o

Em relação ao texto, está correto o que se afirma em

que deveríamos ter alcançado aqui”, disse Yvo de Bôer,
(A)

secretário-executivo da conferência, remetendo as esperanças

(B)

para a COP-16, que vai acontecer em 2010, na Cidade do

(C)

México.

(D)
(E)

O impasse principal girou em torno de um jogo de
empurra sobre as responsabilidades dos países ricos e pobres.
As nações desenvolvidas queriam que os países emergentes
tivessem metas obrigatórias, o que não foi aceito pela China,
país que mais emite carbono na atmosfera, atualmente. Os

_________________________________________________________

3.

Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o
sentido de um segmento em:
(A)

políticas de mitigação (3o parágrafo) = estratégias de
arrefecimento.

(B)

A tese foi rechaçada (3o parágrafo) = obliterou-se a
hipótese.

(C)

capaz de orquestrar compromissos (1o parágrafo) =
hábil na ressonância compromissada.

(D)

sem estabelecer parâmetros (2o parágrafo) = à
revelia da proposição de metas.

(E)

Faltou-lhe aval (2o parágrafo) = Urgiu o beneplácito.

Estados Unidos, vivendo a maior crise econômica desde 1929,
não se dispunham a cumprir sequer metas modestas. Outra
questão fundamental na conferência foi o financiamento para

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

políticas de mitigação das emissões para os países pobres. Os
países desenvolvidos exigiam que os emergentes ajudassem a
financiar os menos desenvolvidos. A tese foi rechaçada pelos
emergentes, que esperavam obter ajuda externa para suas
políticas de combate ao aquecimento global.
(Adaptado de Fabrício Marques, Revista Pesquisa Fapesp, no 167)
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4.

No primeiro parágrafo, dois segmentos que remetem a
causas da frustração de quem esperava muito da COP-15
são:
(A)

capaz de orquestrar compromissos // cortes de
emissão de gases estufa apenas para 2050.

(B)

sem estabelecer compromissos
impedir a elevação da temperatura.

(C)

capaz de orquestrar compromissos // um documento
político genérico.

(D)

cortes de emissão de gases estufa apenas para
2050 // sem estabelecer compromissos obrigatórios.

(E)

contra os efeitos do aumento da temperatura //
encontro convocado pelas Nações Unidas.

obrigatórios

8.

//

Está plenamente adequada a correlação entre tempos e
modos verbais na frase:
(A)

Caso não se estabelecerem parâmetros para a ajuda de US$ 30 bilhões, essa iniciativa sequer terá
recebido o aval da maioria dos países.

(B)

A exigência de metas obrigatórias, que as nações
desenvolvidas impuseram às emergentes, terá sido
uma das razões da discórdia.

(C)

Se alguém esperava um bom acordo na COP-15,
frustrar-se-ia redondamente.

(D)

Não houve acordo capaz de orquestrar os interesses
de que nenhum dos países abrisse mão.

(E)

Somente alguns países chegariam a firmar um acordo, pelo qual se previra os cortes de emissão que
deveram ser efetuados.

_________________________________________________________

5.

A informação negativa do segmento chefes de estado
tentando, em vão, aparar arestas deve-se, sobretudo, ao
elemento sublinhado. O mesmo ocorre em:
(A)

O resultado final foi um documento político genérico
(...)

(B)

A tese foi rechaçada pelos emergentes, que
esperavam obter ajuda (...)

(C)

(...) não se dispunham a cumprir sequer metas
modestas.

(D)

(...) mesmo assim sem estabelecer compromissos
obrigatórios (...)

(E)

(...) inconformados por terem sido escanteados nas
conversas finais.

_________________________________________________________

9.

_________________________________________________________

6.

(A)

Tem-se notado os interesses que movem as nações
mais desenvolvidas, em função dos quais ficam
difíceis de firmar-se quaisquer acordos quanto a um
meio ambiente melhor controlado.

(B)

Como já está tornando rotina, mais uma vez as nações não chegaram a um acordo, sobre as pungentes questões ambientais, tanto assim que nenhuma
delas abre mão de seus interesses particulares.

(C)

Quando se dedicam às questões ambientais, costuma imperar-se a regra egoísta dos interesses
privados, ao passo que se deveria de contemplar os
interesses públicos.

(D)

É bem possível de que ainda venham a haver muitas
conferências como a da COP-15, sem que os resultados que se espera sejam minimamente satisfatórios para o bem comum.

(E)

A maior parte das conferências dedicadas às questões do meio ambiente têm sido frustradas, quase
sempre, pela falta de desprendimento de muitas
nações, sobretudo as desenvolvidas.

Ao se reconstruir uma frase do texto, houve deslize
quanto à concordância verbal em:
(A)

(B)

Deveram-se às manobras de desconversas, na
definição das tarefas dos países, o impasse final das
negociações entabuladas em Copenhague.
Sequer foi possível, na COP-15, estabelecer um financiamento para os países pobres a quem coubesse adotar políticas de mitigação das emissões.

(C)

Se todos esperávamos um bom acordo na COP-15,
frustrou-nos o que dela acabou resultando.

(D)

Acabou culminando num final dramático, naquele 18
de dezembro de 2009, o período de duas semanas
de acaloradas discussões.

(E)

_________________________________________________________

Às nações pobres propôs-se uma ajuda de
US$ 30 bilhões, medida a que não deu aval nenhum
dos países insatisfeitos com as conversas finais.

_________________________________________________________

7.

Está clara e correta a redação deste livre comentário
sobre o texto:

"O que temos de alcançar no México é tudo o que deveríamos ter alcançado aqui."
Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, as
formas sublinhadas devem ser substituídas, na ordem
dada, por:
(A)

tem de alcançar-se

- deverá alcançar-se

(B)

teremos alcançado

- devia ser alcançado

(C)

tem de ser alcançado - deveria ter sido alcançado

(D)

será alcançado

(E)

tinha de ser alcançado - deveria ser alcançado
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- devia ser alcançado

10.

Houve muitas discussões sobre medidas para se minimizar o aquecimento global, já que todos consideram o
aquecimento global uma questão crucial para a humanidade, embora poucos tomem medidas concretas para
reduzir o aquecimento global, não havendo sequer consenso quanto às verbas necessárias para mitigar os
efeitos do aquecimento global.
Evitam-se as viciosas repetições do período acima substituindo-se os elementos sublinhados, na ordem dada, por:
(A)

o consideram

- reduzir-lhe - mitigar-lhe os efeitos

(B)

consideram-lhe - o reduzir

- mitigar-lhe seus efeitos

(C)

lhe consideram - reduzi-lo

- mitigá-los aos efeitos

(D)

o consideram

- mitigar-lhe os efeitos

(E)

consideram-no - reduzir-lhe - mitigar-lhes os efeitos

- reduzi-lo

3

Caderno de Prova ’A’, Tipo 003
Atenção:

As questões de números 11 a 20 referem-se ao
texto seguinte.

12.

O advento das comunicações de massa
Algumas vezes nos perguntamos como sobrevivíamos
antes da internet, telefones celulares e outros equipamentos
que nos parecem hoje absolutamente indispensáveis.
Lembremos que essas tecnologias, assim como a do rádio e a
da televisão, já profundamente enraizadas em nossas práticas
individuais e coletivas, são aquisições recentíssimas da
humanidade.
O interesse cada vez maior pela tecnologia é um dos
traços da modernidade que se organiza com o fim da Idade
Média, substituindo o apego à tradição pela crescente
importância da razão e da ciência, vinculando conhecimento
técnico a progresso.
A atração por meios eletrônicos de comunicação está
diretamente associada às telecomunicações por ondas, que
remontam ao século XIX. Os Estados Unidos, já no século XX,
se destacaram rapidamente no uso do rádio. Um fato que se
tornou clássico foi protagonizado em 1938 pelo cineasta Orson
Welles, então um jovem e desconhecido radialista. Ele leu
trechos da obra ficcional A guerra dos mundos como se
estivesse transmitindo um relato real de invasão de
extraterrestres. Utilizando surpreendentes recursos do jornalismo radiofônico, levou pânico aos norte-americanos que, por
alguns instantes, agiram como se estivessem na iminência de
um ataque catastrófico.
Nos dias atuais, a tecnologia associada à produção
virtual interpela o cotidiano de forma cada vez mais
contundente. Já no início da década de 1970 surge o
microprocessador, ocasionando uma verdadeira revolução no
mundo da eletrônica. Na segunda metade da década de 90, um
novo sistema de comunicação eletrônica começou a ser
formado com a fusão da mídia de massa personalizada,
globalizada, com a comunicação mediada por computadores − a
multimídia, que estende o âmbito da comunicação eletrônica
para todos os domínios da vida, inserindo-se no cotidiano da
vida pública e privada, introduzindo-nos num universo de novas
percepções.
As técnicas não determinam nada, em si mesmas.
Dependem de interpretações e usos conduzidos por grupos ou
indivíduos que delas se apropriam. Por isso, a história dos
meios de comunicação nos ajuda a entender e interpretar
relações de poder político, cultural e econômico, bem como a
configuração da subjetividade contemporânea.
(Adaptado de Leituras da História, número 04, 2007)

11.

4

Encontram-se articulados no texto os seguintes aspectos
do tema comunicações de massa:

O específico episódio que Orson Welles protagonizou
pode servir como exemplificação para o fato de que
(A)

manifestações de pânico coletivo são intrínsecas à
ação da multimídia.

(B)

produções virtuais banalizaram-se no cotidiano
pessoal ou público.

(C)

os meios eletrônicos nos parecem hoje absolutamente indispensáveis.

(D)

a tecnologia já começava a interpelar o cotidiano de
forma contundente.

(E)

a multimídia estende a comunicação para todos os
domínios da vida.

_________________________________________________________

13.

Atente para as seguintes afirmações:

I. O fato de a moderna tecnologia trazer consigo
indiscutíveis vantagens faz com que percamos a
memória de tempos que já foram melhores para a
humanidade.

II. Uma obra como A guerra dos mundos mostra, por
si mesma, o poder da literatura de ficção sobre seu
público, exercendo efeito imediato em seu comportamento.

III. O surgimento do microprocessador e a expansão
da multimídia foram duas revoluções no universo
das comunicações, refletindo-se no modo de ser do
homem contemporâneo.
Em relação ao texto, está correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

_________________________________________________________

14.

As técnicas não determinam nada, em si mesmas.
Dependem de interpretações e usos conduzidos por
grupos ou indivíduos que delas se apropriam.
A ideia central do trecho acima está resumida de forma
clara e correta nesta frase:
(A)

O que as técnicas podem determinar não está nelas
mesmas, mas no uso que delas faz quem as
controla.

resenha histórica da informática; crítica ao poder
abusivo da mídia eletrônica; ingerência da multimídia
nas decisões do cidadão.

(B)

Como dependem de seu uso, não são as técnicas
que se deixam conduzir por quem delas se aproprie.

(C)

obsolescência atual do rádio; pequeno histórico da
mídia eletrônica; a valorização dos ganhos tecnológicos.

(C)

Uma vez que dependam de seu uso, as técnicas em
nada se determinam por si mesmas.

(D)

resumo da história das comunicações; a dissociação
entre tecnologia e vida cotidiana; o rádio como
principal mobilizador das massas.

(D)

Não é por elas, em si, mas pelo uso que delas se dá
que as técnicas acabam por alcançar sua própria
determinação.

(E)

origens das comunicações modernas; poder da mídia e influência sobre as massas; processos e
desdobramentos da multimídia.

(E)

É o controle exercido pelas técnicas que dá a quem
as administra o poder de vir a determinar tudo.

(A)

síntese dos processos da multimídia; impulso inicial
da modernização tecnológica; o esgotamento do
jornalismo radiofônico.

(B)
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15.

NÃO haverá prejuízo para a correção e o sentido do
segmento do texto com a substituição do elemento
sublinhado pelo indicado entre parênteses em:
(A)

(...) inserindo-se no cotidiano da vida pública e
privada (...) (emergindo no dia a dia)

(B)

(...) nos ajuda a entender (...) a configuração da
subjetividade contemporânea. (formação da veleidade íntima)

(C)

Algumas vezes nos perguntamos como sobrevivíamos antes da internet (...). (Ocorre-nos, por vezes,
indagar)

(D)

Lembremos que essas tecnologias (...) são aquisições recentíssimas da humanidade. (conquistas
açodadas)

(E)

18.

Constituem uma causa e seu efeito, nessa ordem, os
segmentos:
(A)

Na segunda metade da década de 90, um novo
sistema de comunicação eletrônica começou a ser
formado // com a fusão da mídia de massa.

(B)

Utilizando surpreendentes recursos do jornalismo
radiofônico // levou pânico aos norte-americanos.

(C)

Algumas vezes nos perguntamos // como sobrevivíamos antes da internet.

(D)

Um fato que se tornou clássico // foi protagonizado
em 1938 pelo cineasta Orson Welles.

(E)

O interesse cada vez maior pela tecnologia // é um
dos traços da modernidade.

_________________________________________________________

19.

(...) agiram como se estivessem na iminência de um
ataque catastrófico. (tal fosse prestes a sofrerem)

Está correto o emprego do elemento sublinhado em:
(A)

A segunda metade da década de 90, aonde se consolidou a multimídia, foi um marco na vida contemporânea.

(B)

O homem do nosso tempo, diante dos admiráveis
recursos nos quais jamais sonhou alcançar, é por
vezes um deslumbrado.

(C)

A obra de ficção A guerra dos mundos, em cuja
Orson Welles se baseou, ganhou dramática
adaptação radiofônica.

(D)

A tecnologia de ponta, sobre a qual por vezes pairam
desconfianças, leva-nos apenas aonde queremos ir.

(E)

O cotidiano contemporâneo deixa-se afetar pelas
conquistas técnicas, de cujas muita gente alimenta
sérias desconfianças.

_________________________________________________________

16.

O verbo indicado entre parênteses deverá adotar uma
forma do plural para preencher de modo correto a lacuna
da frase:
(A)

Orson Welles talvez não imaginasse o risco da
tragédia que
......
(poder) provocar as
dramatizações de sua transmissão radiofônica.

(B)

Quaisquer que sejam as técnicas, não lhes ......
(caber) determinar por si mesmas o sentido que
ganhará sua aplicação.

(C)

(D)

(E)

Muito do que se ...... (prever) nos usos de uma
nova técnica depende, para realizar-se, do que se
chama “vontade política”.

_________________________________________________________

20.

Nenhuma das vantagens que ...... (oferecer) a
tecnologia mais ousada é capaz de satisfazer as
aspirações humanas.
Quando não se ...... (reconhecer) nas ciências o
bem que elas nos trazem, as saídas místicas
surgem como solução.

_________________________________________________________

17.

A pontuação está plenamente adequada na seguinte
frase:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Tanto o microprocessador, como a fusão das mídias
desempenharam, pelos efeitos que geraram, um
papel decisivo na configuração não apenas, da vida
cotidiana, como da subjetividade mesma do homem
contemporâneo.
Tanto o microprocessador, como a fusão das mídias
desempenharam, pelos efeitos que geraram, um
papel decisivo, na configuração não apenas da vida
cotidiana, como da subjetividade, mesma do homem
contemporâneo.
Tanto o microprocessador, como a fusão das mídias,
desempenharam, pelos efeitos que geraram, um
papel decisivo na configuração, não apenas da vida
cotidiana como da subjetividade mesma do homem
contemporâneo.
Tanto o microprocessador como a fusão das mídias
desempenharam, pelos efeitos que geraram, um
papel decisivo na configuração, não apenas, da vida
cotidiana, como da subjetividade mesma, do homem
contemporâneo.
Tanto o microprocessador como a fusão das mídias
desempenharam, pelos efeitos que geraram, um
papel decisivo na configuração não apenas da vida
cotidiana como da subjetividade mesma do homem
contemporâneo.
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É preciso corrigir, pela má estruturação que apresenta, a
seguinte frase:
(A)

Os muito jovens não fazem ideia de como foram velozes as transformações que sofreu o nosso cotidiano, nas últimas décadas, por causa das inovações tecnológicas.

(B)

Ao que tudo indica, os próximos passos da tecnologia eletrônica serão dados na direção de uma
ainda maior integração entre as diversas mídias.

(C)

Com o advento dos meios de comunicação de
massa, sobretudo os eletrônicos, nem por isso o
progresso tecnológico deixa de ser contestado.

(D)

A globalização está diretamente ligada à propagação
e ao aperfeiçoamento dos meios de comunicação de
massa, que encurtam distâncias e aproximam as
pessoas.

(E)

Quem não se deixa seduzir pelos atrativos e novidades
da tecnologia de ponta costuma defender as vantagens
da simplicidade e da naturalidade em nossa vida.

_________________________________________________________

Noções de Direito Administrativo
21.

No que diz respeito ao atributo da tipicidade do ato
administrativo, é certo que
(A)

trata-se de um atributo que pode criar obrigações,
unilateralmente, aos administrados.

(B)

um dos fundamentos desse atributo é a necessidade da Administração em exercer com agilidade
suas atribuições.

(C)

tal qualidade permite a prática de ato totalmente discricionário ou de atos inominados.

(D)

esse atributo existe nos contratos porque há imposição de vontade da Administração.

(E)

essa tipicidade só existe em relação aos atos unilaterais.
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22.

Em relação aos atos administrativos negociais, é certo
que
(A)

podem ser discricionários ou precários, dependendo
de sua espécie, mas nunca vinculados ou definitivos.

(B)

podem ser considerados desta espécie as autorizações, as apostilas e os atestados.

(C)

não produzem quaisquer efeitos concretos e individuais para os administrados.

(D)

não são contratos, mas sim manifestações unilaterais de vontade da Administração coincidentes com
a pretensão do particular.

(E)

Noções de Direito Constitucional
26.

NÃO é assegurado pela Constituição Federal aos servidores públicos o direito
(A)

à remuneração, que somente poderá ser alterada
por lei específica.

(B)

à livre associação sindical.

(C)

de greve, desde que exercido nos termos e nos
limites definidos em lei.

(D)

de cômputo de acréscimos pecuniários percebidos,
para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

(E)

de convocação do servidor aprovado em concurso
público com prioridade sobre novos concursados
para assumir cargo ou emprego, na carreira.

são dotados, como os demais atos, de imperatividade ou coercitividade.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

23.

A investidura em cargo público ocorrerá com a

27.

É correto afirmar que os Deputados e Senadores são
invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos e, desde a expedição do diploma,
serão submetidos a julgamento perante o

(A)

ascensão.

(B)

promoção.

(A)

Supremo Tribunal Federal.

(C)

posse.

(B)

Tribunal Regional Federal.

(D)

nomeação.

(C)

Tribunal Regional Eleitoral.

(E)

transferência.

(D)

Superior Tribunal de Justiça.

(E) Tribunal Superior Eleitoral.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
24.

A reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente
ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação,
quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens, é
(A)

a recondução.

(B)

o aproveitamento.

(C)

a reversão.

(D)

a readaptação.

(E)

a reintegração.

28.

A Constituição poderá ser emendada mediante proposta
de, no mínimo,
(A)

metade dos membros da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal.

(B)

um terço dos membros da Câmara dos Deputados
ou do Senado Federal.

(C)

cinco dos membros da Câmara dos Deputados.

(D)

dois terços dos membros da Câmara dos Deputados
ou do Senado Federal.

(E)

três quintos dos membros da
Deputados e do Senado Federal.

Câmara

dos

__________________________________________________________________________________________________________________

25.

No âmbito do regime disciplinar do servidor público
federal,
(A)

(B)

6

a destituição de cargo em comissão exercido por
ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de advertência.
é o servidor proibido de participar de gerência ou
administração de sociedade privada, personificada
ou não personificada, exercer o comércio, exceto na
qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

(C)

a ação disciplinar prescreverá, dentre outras hipóteses, em 2 (dois) anos, quanto à suspensão.

(D)

a acumulação de cargos, ainda que lícita, não fica
condicionada à comprovação da compatibilidade de
horários.

(E)

29.

a proibição de acumular não se estende a funções
em autarquias, fundações públicas e empresas públicas, salvo sociedades de economia mista da
União e dos Estados.

O Presidente da República poderá delegar a atribuição de
conceder indulto e comutar penas, com audiência, se
necessário, dos órgãos instituídos em lei, ao
(A)

Advogado-Geral da União.

(B)

Presidente do Supremo Tribunal Federal.

(C)

Presidente da Câmara dos Deputados.

(D)

Presidente do Tribunal de Justiça.

(E)

Presidente do Senado Federal.

_________________________________________________________

30.

Os Tribunais poderão declarar a inconstitucionalidade de
lei ou ato normativo do Poder Público somente pelo voto
(A)

de dois quintos, no mínimo, de seus membros ou
dos membros do respectivo órgão especial.

(B)

de dois quintos, no mínimo, de seus membros e dos
membros do respectivo órgão especial.

(C)

da maioria absoluta de seus membros ou dos
membros do respectivo órgão especial.

(D)

de um terço, no mínimo, de seus membros ou dos
membros do respectivo órgão especial.

(E)

de um terço, no mínimo, de seus membros e dos
membros do respectivo órgão especial.
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34.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31.

Analise:

Na gestão por processo, o conjunto de várias especialidades executadas em uma única operação com a finalidade de resolver problemas, de caráter temporário ou
provisório, pois não agregam valor nenhum e consomem
recursos variáveis, é denominada atividade
(A)

secundária.

(B)

crítica.

(C)

principal.

(D)

transversal.

(E)

não crítica.

O gerenciamento do escopo de um projeto refere-se à
definição de todas as atividades do projeto.

I. O gerenciamento do escopo do projeto compreende
tanto o escopo do produto quanto o escopo do
projeto.

II. O escopo do produto refere-se às características do
produto ou serviço e o escopo do projeto envolve a
administração da sua execução.

III. O conteúdo do processo de iniciação do escopo do
projeto é a base para a fase seguinte, denominada
verificação do escopo.

IV. A descrição detalhada dos requisitos do produto do
projeto é delineada na fase de controle de mudanças do escopo do projeto.

_________________________________________________________

32.

V. Durante o processo de iniciação do projeto deve-se

Os processos-chave de negócio estão diretamente relacionados às atividades-fim e são críticos para o sucesso
organizacional.

considerar o plano estratégico da empresa.
É correto o que consta APENAS em

Analise, com relação a tais processos:

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

I. Seus resultados produzem alto impacto para os
fornecedores.

II. Falhas nesses processos comprometem o desempenho parcial do sistema.

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

_________________________________________________________

III. Não são críticos para a execução da estratégia da
35.

organização.

IV. É preciso haver convergência do esforço organizacional de modo a minimizar riscos, tempo e desperdícios de recursos e maximizar sinergia.

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

V. Todos os processos das unidades de negócios
devem estar integrados no sistema de gestão.
É correto o que consta APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

Unidade de negócio é um conjunto de pessoas, processos
e tecnologias que se unem para processar energia e
conhecimentos com o objetivo de gerar produtos ou
serviços para a sociedade. Trata-se de uma unidade
organizacional

36.

37.

presa.

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

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

TRF4R-Anal.Jud.-Administrativa-A

O conjunto de fases coletivas atravessadas pelo projeto é
denominado
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

III. que contribui para a realização da missão da em-

É correto o que consta APENAS em

gráfico de Pareto.
diagrama de dispersão.
histograma.
diagrama de causa e efeito.
carta de controle.

_________________________________________________________

II. com responsabilidade sobre resultados.

V. com autoridade sobre os processos meios.

Na gestão da qualidade, a ferramenta que auxilia o gestor
a visualizar a alteração sofrida por uma variável quando
outra se modifica é denominada
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I. com hierarquia.

IV. que possui relação de poder limitada.

verificação.
ação corretiva.
planejamento e controle.
execução.
verificação e controle.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

33.

Na aplicação do conceito do ciclo PDCA, a ação de
monitoramento e medição dos processos e produtos em
relação às políticas, objetivos e requisitos para o produto e
registro dos resultados, é denominada de

saída de fase.
análise de passagem.
ciclo de vida do projeto.
ponto de encerramento.
passagem de estágio.

_________________________________________________________

38.

Na administração pública, a ação referente ao desempenho perene e sistemático, legal e técnico dos serviços
próprios do Estado ou por ele assumidos em benefício da
coletividade, é denominada
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

conceitual.
interpessoal.
funcional.
institucional.
operacional.
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39.

42.

O princípio que norteia a gestão pública em que, qualquer
atividade pública deve ser dirigida a todos os cidadãos,
sem a determinação de pessoa ou discriminação de qualquer natureza, é o princípio da
(A)

continuidade.

(B)

impessoalidade.

(C)

legalidade.

(D)

moralidade.

(E)

igualdade.

Índice de Liquidez Corrente (Ativo Circulante/Passivo Circulante)............................
Lucro Líquido do Exercício..............................
Taxa de rentabilidade sobre o Capital
Próprio ...........................................................
Passivo Não Circulante...................................
Ativo Circulante...............................................

2
R$ 200.000,00
25%
R$ 320.000,00
R$ 260.000,00

O índice de endividamento da companhia, definido como a
razão entre o total do Passivo e o total do Ativo, em
percentagem, é igual a

_________________________________________________________

40.

São dadas as informações abaixo relativas às demonstrações contábeis da Cia. Horizonte Azul, relativas
ao exercício encerrado em 31/12/2009:

(A)

28.

(B)

36.

(C)

22.

(D)

30.

(E)

25.

Analise:

I. Administração pública é a execução sistemática do
Direito Público.

II. Administração pública é a parte da ciência da
administração que se refere ao governo, e se
ocupa, principalmente, dos Poderes Executivo e
Legislativo.

_________________________________________________________

43.

III. Administração pública é a gestão dos bens e
interesses qualificados da comunidade, nos
âmbitos federal, estadual ou municipal, segundo os
preceitos do direito e da moral, visando o bem
único do governante.

São dadas as informações abaixo sobre o balanço
patrimonial de uma companhia, em R$, relativas ao
exercício findo em 31/12/2009:
Ativo Circulante.................................................... 320.000,00
Passivo Circulante ............................................... 250.000,00
Patrimônio Líquido ............................................... 220.000,00

IV. Em sentido lato, administrar é gerir interesses

Sabendo-se que o valor do Ativo Não Circulante é 50%
maior que o do Passivo Não Circulante, o valor desse
último corresponde, em R$, a

segundo a lei, a moral e a finalidade dos bens
entregues à guarda e à conservação e, se são
coletivos, realiza-se administração pública.

(A)

450.000,00.

(B)

150.000,00.

(C)

300.000,00.

(D)

330.000,00.

(E)

770.000,00.

V. Administração pública é a organização e a gerência
de homens e materiais para a consecução dos
propósitos de um governo.

É correto o que consta APENAS em
(A)

I, IV e V.

(B)

I, III e IV.

(C)

I e II.

(D)

III e IV.

(E)

II, IV e V.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

41.

8

Na gestão pública, o ato que contém uma ordem ou
decisão coativa da Administração para o administrado é
denominado de
(A)

julgamento.

(B)

instauração.

(C)

gestão.

(D)

expediente.

(E)

império.

44.

O saldo inicial da conta de Prejuízos Acumulados da Cia.
Maringá em 01/01/2009 era R$ 80.000,00. No exercício de
2009, foram registrados os seguintes valores na escrituração contábil da empresa, em R$:
Aumento de capital em dinheiro........................... 130.000,00
Aumento de capital com incorporação
de reservas .......................................................... 150.000,00
Lucro Líquido do Exercício................................... 240.000,00
Dividendos Obrigatórios Propostos ...................... 90.000,00

Sabendo-se que o saldo final da conta de Lucros
Acumulados em 31/12/2009 era nulo, foram constituídas
reservas de lucros no valor, em R$, de
(A)

110.000,00.

(B)

90.000,00.

(C)

180.000,00.

(D)

160.000,00.

(E)

70.000,00.
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45.

A Lei Orçamentária Anual conterá
(A)

o anexo de Riscos Fiscais.

(B)

o anexo de Metas Fiscais.

(C)

os critérios e a forma de limitação de empenho para
os casos em que a realização da receita poderá não
comportar o cumprimento das metas de resultado
primário ou nominal.

(D)

(E)

49.

as normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados
com recursos dos orçamentos.
a reserva de contingência, cuja forma de utilização e
montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.

Uma duplicata é descontada em um banco 40 dias antes
de seu vencimento, segundo uma operação de desconto
comercial simples. O valor atual desta duplicata é igual a
97% de seu valor nominal. Considerando a convenção do
ano comercial, tem-se que a taxa anual de desconto
utilizada foi de
(A)

27%.

(B)

24%.

(C)

21%.

(D)

18%.

(E)

15%.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

46.

50.

O princípio orçamentário da exclusividade estabelece que
(A)

(B)

a lei orçamentária não conterá qualquer dispositivo
estranho à estimativa de receita ou fixação de despesa, ressalvadas as exceções previstas na Constituição Federal.
é vedada a vinculação de impostos a órgão, fundo ou
despesa.

(C) a lei orçamentária não consignará dotações globais
de despesas.
(D) o orçamento deve equilibrar as receitas com as
despesas.
(E)

todas as receitas e despesas constarão da lei do
orçamento pelos seus valores brutos, vedadas
quaisquer deduções.

51.

Sobre os créditos adicionais, é correto afirmar:
(A)

Os créditos adicionais não utilizados em um exercício não poderão ser reabertos para o exercício seguinte, salvo se expressamente autorizados por
Decreto do Poder Executivo.

(B)

Nenhum dos tipos de créditos adicionais prescinde
da autorização do Poder Legislativo para sua abertura.

(C)

O orçamento poderá conter autorização para abertura de créditos suplementares.

(D)

Créditos especiais são aqueles destinados a reforço
de dotação orçamentária já existente.

(E)

Os créditos suplementares destinam-se a atender
despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade
pública.

A demonstração contábil prevista na Lei no 4.320/1964,
onde os Restos a Pagar do exercício serão computados
na receita extraorçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária, é
(A)

o Balanço Financeiro.

(B)

o Balanço Patrimonial.

(C)

o Balanço Orçamentário.

(D)

a Demonstração das Variações Patrimoniais.

(E)

a Demonstração das Contas de Compensação.

TRF4R-Anal.Jud.-Administrativa-A

R$ 21.000,00.

(B)

R$ 18.000,00.

(C)

R$ 15.000,00.

(D)

R$ 12.000,00.

(E)

R$ 9.000,00.

Oito trabalhadores, trabalhando com desempenhos constantes e iguais, são contratados para realizar uma tarefa
no prazo estabelecido de 10 dias. Decorridos 6 dias, como
apenas 40% da tarefa havia sido concluída, decidiu-se
o
contratar mais trabalhadores a partir do 7 dia, com as
mesmas características dos anteriores, para concluir a
tarefa no prazo inicialmente estabelecido. A quantidade de
o
trabalhadores contratados a mais, a partir do 7 dia, foi de
(A)

18.

(B)

12.

(C)

10.

(D)

8.

(E)

6.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

48.

(A)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

47.

Um prêmio em dinheiro é repartido entre 3 pessoas em
partes inversamente proporcionais às suas idades, ou
seja, 24, 36 e 48 anos. Se a pessoa mais nova recebeu
R$ 9.000,00 a mais que a mais velha, então a pessoa que
tem 36 anos recebeu

52.

Considere uma aplicação referente a um capital no valor
de R$ 15.000,00, durante 2 anos, a uma taxa de juros
compostos de 10% ao ano. Este mesmo capital aplicado a
uma taxa de juros simples de 18% ao ano, durante um
certo período, apresenta o mesmo valor de juros que o da
primeira aplicação. O tempo de aplicação a que se refere
o regime de capitalização simples é de, em meses,
(A)

20.

(B)

18.

(C)

16.

(D)

15.

(E)

14.
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53.

56.

A média dos salários dos funcionários em uma repartição
pública é igual a R$ 1.800,00, com um coeficiente de
variação igual a 10%. Um reajuste de 20% em todos os
salários implica que, após o reajuste, o valor

O número de televisores vendidos diariamente em uma
loja apresenta a seguinte distribuição de probabilidades de
venda:
o

(A)

N de televisores
Probabilidades

do novo desvio padrão fica igual a R$ 198,00.

(B)

da nova variância fica igual a 39.204 (R$)2.

(C)

da nova variância fica igual a 32.400 (R$)2.

(D)

do novo desvio padrão fica igual a R$ 324,00.

(E)

da nova variância fica igual a 46.656 (R$)2.

1

2

3

4

5

x

3y

z

z

2y

x

A probabilidade de que, em um determinado dia, não seja
vendido nenhum televisor é igual a 10% e de que seja
vendido mais que 3 é igual a 30%. Então, a probabilidade
de que em um determinado dia sejam vendidos 2 televisores é de

_________________________________________________________

(A)

10%.

54.

(B)

12%.

(C)

15%.

(D)

18%.

(E)

20%.

Um levantamento realizado em um setor de um órgão
público, durante 250 dias úteis, forneceu a distribuição dos
números de processos analisados apresentada no gráfico
abaixo. No eixo horizontal constam as quantidades
detectadas de processos e as colunas representam as
respectivas quantidades de dias.
Quantidade
de dias

0

_________________________________________________________

57.

80
70
60

O processo que produz um estado de mudança no conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes de cada
trabalhador é denominado
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

50
40
30

gestão por competência.
cognição ativa.
avaliação de desempenho.
treinamento.
rotatividade operacional.

_________________________________________________________

20

58.

10

1

2

3

4

5

6

A teoria que define que os líderes diretivos inteligentes e
com experiência relevante nas funções serão mais
eficazes se estiverem em ambientes livres de estresse,
com subordinados que os apóiem, é a Teoria

Número de processos

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

Com relação a este levantamento, a média aritmética
(número de processos por dia), a mediana e a moda são
iguais, respectivamente, a
(A)

3,48; 3,50

e 4,00.

(B)

3,48; 4,00

e 4,00.

(C)

4,35; 3,50

e 3,50.

(D)

4,35; 3,50

e 4,00.

(E)

4,00; 4,00

e 4,00.

_________________________________________________________

59.

10

Em uma empresa, a quantidade de empregados do sexo
masculino supera em 100 a quantidade de empregados do
sexo feminino. A média dos salários dos homens é igual a
R$ 2.000,00 e a das mulheres R$ 1.800,00. Se a média
dos salários de todos os empregados é igual a
R$ 1.920,00, então a quantidade de empregados do sexo
masculino é igual a
(A)

600.

(B)

500.

(C)

400.

(D)

300.

(E)

200.

O modelo de liderança em que, à medida que aumenta a
maturidade do seguidor, um líder deve adotar mais o
comportamento orientado ao relacionamento e menos o
orientado à tarefa, é donominado de Liderança
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

55.

da Motivação-Higiene.
dos Traços.
do Recurso Cognitivo.
da Efetividade Funcional.
da Liderança Diretiva.

de Resultados.
Participativa.
Diretiva.
de Apoio.
Situacional.

_________________________________________________________

60.

O processo resultante de uma pessoa (ou grupo de pessoas) perceber que outra pessoa ou grupo está impedindo, ou se encontra em vias de impedir, que uma ação
importante ou meta seja concretizada adequadamente, é
denominado
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

conflito.
chantagem funcional.
competição.
dissonância cognitiva.
coação.
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61.

No processo de avaliação do desempenho humano, o
efeito consciente em que o avaliador força sua avaliação
num ponto da escala, para não se comprometer ou
explicitar os motivos que subsidiaram sua decisão, é
denominado efeito
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Instruções: Para responder às questões de números 65 a 68,
o
considere a Lei n 8.666/1993.
65. A critério da autoridade competente, em cada caso, e
desde que prevista no instrumento convocatório, poderá
ser exigida prestação de garantia nas contratações de
obras, serviços e compras.
Analise:

do incidente crítico.
da escala gráfica.
halo.
da tendência central.
da escolha forçada.

I. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes
modalidades de garantia: caução em dinheiro ou títulos
da dívida pública; seguro-garantia; fiança bancária.

II. A garantia prestada pelo contratado não será libera-

_________________________________________________________

da ou restituída após a execução do contrato, e,
quando em dinheiro, não será atualizada monetariamente.

Instruções: Para responder às questões de números 62 e 63,
o
considere a Lei n 9.784/1999.

III. Nos casos de contratos que importem entrega de
62.

Conforme art. 49 da Lei, concluída a instrução do
processo administrativo, a Administração tem, para
decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada, o prazo de até
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

bens pela Administração, dos quais o contratado
ficará depositário, ao valor da garantia não será
necessário acrescer o valor desses bens.

IV. A garantia não excederá a cinco por cento do valor
do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas
condições daquele, ressalvado o previsto no paráo
grafo 3 . do art.56 da Lei.

180 dias.
90 dias.
60 dias.
45 dias.
30 dias.

V. Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto
envolvendo alta complexidade técnica e riscos
financeiros consideráveis, demonstrados através de
parecer tecnicamente aprovado pela autoridade
competente, o limite de garantia previsto poderá ser
elevado para até dez por cento do valor do contrato.
De acordo com a Lei, é correto o que consta APENAS em

_________________________________________________________

63.

De acordo com a Lei, os atos do processo administrativo
não dependem de forma determinada senão quando a lei
expressamente assim exigir.

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

Analise:

I. Os atos do processo devem ser produzidos por
escrito, em vernáculo, com a data e o local de sua
realização e a assinatura da autoridade responsável.

_________________________________________________________

II. Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma
somente será exigido quando houver dúvida de
autenticidade.

66.

De acordo com a Lei, analise:

I. O instrumento de contrato não é obrigatório nos
casos de concorrência e de tomada de preços, bem
como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços
estejam compreendidos nos limites dessas duas
modalidades de licitação.

III. A autenticação de documentos exigidos em cópia
não poderá ser feita pelo órgão administrativo.

IV. O processo não necessita ter suas páginas nume-

II. O instrumento de contrato é facultativo nos casos
em que a Administração puder substituí-lo por
outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de
compra ou ordem de execução de serviço.

radas sequencialmente ou rubricadas.

V. Serão concluídos depois do horário normal os atos
já iniciados, cujo adiamento prejudique o curso
regular do procedimento ou cause dano ao interessado ou à Administração.

III. O instrumento de contrato deve estabelecer com
clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os
direitos, obrigações e responsabilidade das partes,
com conformidade com os termos da licitação e da
proposta a que se vinculam.

É correto o que consta APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

IV. A duração dos contratos ficará adstrita à vigência
dos respectivos créditos orçamentários, exceto
quanto aos relativos aos projetos contemplados nas
metas do Plano Plurianual; à prestação de serviço
de forma contínua; ao aluguel de equipamentos e à
utilização de programas de informática.

_________________________________________________________

64.

Na concorrência para a venda de bens imóveis, a fase de
habilitação limitar-se-á à comprovação do recolhimento de
quantia da avaliação, correspondente a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

15 %.
3 %.
6 %.
8,5 %.
5 %.
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I e II.
II, III.
I, IV e V.
III, IV e V.
I, III e V.

V. Os contratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação não precisam atender aos termos
do ato que os autorizou e da respectiva proposta.
É correto o que consta APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II e V.
I e IV.
I, II e III.
III, IV e V.
II, III e IV.
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67.

É dispensável a licitação

I. na contratação de instituição brasileira incumbida, regimental ou estatutariamente, de pesquisa, do ensino ou do
desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha
inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos.

II. na contratação de associação de portadores de deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, por
órgãos ou entidades da Administração Pública, para prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra, desde que o
preço contratado seja compatível com o praticado no mercado.

III. para as organizações industriais da Administração Federal direta, em face de suas peculiaridades e cujos materiais sejam
aplicados exclusivamente na manutenção, reparo ou fabricação de meios operacionais de infraestrutura.

IV. na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista com suas subsidiárias e controladas, para
a aquisição ou alienação de bens, prestação ou obtenção de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com
o praticado no mercado.

V. na compra de bens de natureza divisível e desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo, com vistas à
ampliação da competitividade, podendo o edital fixar quantitativo mínimo para preservar a economia de escala.
Conforme a Lei, é correto o que consta APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
68.

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

Os contratos regidos pela Lei poderão ser alterados, unilateralmente pela administração, com as devidas justificativas, quando

I. houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos.
II. for necessária a modificação de valor contratual em decorrência de acréscimos ou diminuição quantitativa de seu objeto,
nos limites permitidos pela Lei.
for conveniente a substituição da garantia de execução.

III.
IV. for necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor

V.

inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contra-prestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço.
for necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de
verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários.

É correto o que consta APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

Instruções: Para responder às questões de números 69 e 70, considere a Lei n 10.520/2002.
69.

A fase preparatória do pregão observará o seguinte:

I. A autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de
habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive
com fixação dos prazos para fornecimento.

II. A definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, não sendo vedadas especificações que, por excessivas,
irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição.

III. Dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas e os indispensáveis elementos técnicos
sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação dos
bens ou serviços a serem licitados.

IV. A autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, apenas o pregoeiro.
V. A equipe de apoio não deverá ser integrada por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração.
De acordo com a Lei, é correto o que consta APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
70.

A respeito da modalidade pregão, o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso,
não será inferior a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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I e III.
III e V.
II, III e IV.
IV e V.
I, II e V.

30 dias úteis.
15 dias úteis.
10 dias úteis.
8 dias úteis.
20 dias úteis.
TRF4R-Anal.Jud.-Administrativa-A

