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AUXILIAR DE MANUTENÇÃO GERAL
NÍVEL MÉDIO COMPLETO
Leia atentamente as instruções abaixo
1.Desligue os aparelhos eletrônicos e deposite seus pertences no local indicado pelo Fiscal de Sala.
2.Identifique-se na parte inferior desta capa.
3.Este Caderno possui 14 páginas com 60 questões de múltipla escolha, assim distribuídas: de 01 a 20
- Português; de 21 a 30 - Matemática; de 31 a 50 - Conhecimentos Específicos; e de 51 a 60 Atualidades (Conhecimentos Gerais).
4.Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta.
5.Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura.
Detectado algum problema, comunique-o imediatamente ao fiscal.
6.Não destaque nenhuma folha.
7.Você dispõe de, no máximo, 3 (três) horas para completar a prova. Portanto, reserve os últimos 30
(trinta) minutos para preencher a Folha de Respostas.
8.O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.
9.Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao fiscal este Caderno e a Folha de Respostas.
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Assinatura:
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PORTUGUÊS
01. O tema central do texto é:
a) a descoberta dos livros e da leitura na
infância do enunciador do texto.
b) as recordações da infância do enunciador
do texto.
c) o poder transformador dos livros na vida
familiar do enunciador do texto.
d) o livro marcante da infância do enunciador
do texto.
e) as primeiras experiências escolares do
enunciador do texto.

Com base na leitura do Texto I, responda
às questões de 01 a 07.
TEXTO I
A LÍNGUA ABSOLVIDA
Alguns meses depois de meu ingresso
na escola, aconteceu algo solene e excitante
que determinou toda a minha vida futura.
Meu pai me trouxe um livro. Levou-me para
um quarto dos fundos, onde as crianças
costumavam dormir, e o explicou para mim.
Tratava-se de The Arabian Nights, As Mil e
Uma Noites, numa edição para crianças. Na
capa havia uma ilustração colorida, creio que
de Aladim com a lâmpada maravilhosa.
Falou-me, de forma animadora e séria, de
como era lindo ler. Leu-me uma das histórias:
tão bela como esta seriam também as outras
histórias do livro. Agora eu deveria tentar lêlas, e à noite eu lhe contaria o que havia lido.
Quando eu acabasse de ler este livro, ele me
traria outro. Não precisou dizê-lo duas vezes,
e, embora na escola começasse a aprender a
ler, logo me atirei sobre o maravilhoso livro, e
todas as noites tinha algo para contar. Ele
cumpriu sua promessa, sempre havia um novo
livro e não tive que interromper minha leitura
um dia sequer.
Era uma série para crianças e todos os
livros
tinham
o
mesmo
formato;
diferenciavam-se pela ilustração colorida na
capa. As letras tinham o mesmo tamanho em
todos os volumes e era como se continuasse a
ler sempre o mesmo livro. Como série, nunca
houve outra igual. Lembro-me de todos os
títulos. Depois das Mil e Uma Noites vieram
os Contos de Grimm, Robinson Crusoé, As
viagens de Gulliver, Contos de Shakespeare,
Dom Quixote, Dante, Guilherme Tell.

02. “Não precisou dizê-lo duas vezes, e,
embora na escola começasse a aprender a
ler, logo me atirei sobre o maravilhoso
livro, e todas as noites tinha algo para
contar.” Substituindo-se o conectivo
sublinhado pela expressão abaixo, mantémse o sentido da frase somente em:
a)
b)
c)
d)
e)

conforme.
enquanto.
ainda que.
visto que.
a fim de que.

03. Encontra-se uma relação explicativa
em:
a)

“aconteceu algo solene e excitante que
determinou toda a minha vida futura.”
b) “Era uma série para crianças e todos os
livros tinham o mesmo formato.”
c) “Ele cumpriu a promessa, sempre havia um
livro novo...”
d) “Quando eu acabasse de ler este livro, ele
me traria outro.”
e) “Leu-me uma das histórias: tão bela como
esta seriam também as outras histórias do
livro.”

(Fonte: Elias Canetti. A língua absolvida. São
Paulo: Cia. das Letras, 1987. p. 50.)
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04. “Alguns meses depois de meu ingresso
na escola, aconteceu algo solene e excitante
que determinou toda a minha vida futura.”
As palavras sublinhadas podem ser
substituídas, sem que haja alteração de
sentido, por:

06. Dentre as opções abaixo, com relação à
concordância
verbal
prescrita
pela
gramática normativa, é correto afirmar
que:
a) em “aconteceu algo solene e excitante”, a
forma verbal está no singular porque o
sujeito é inexistente.
b) em “sempre havia um novo livro”, o verbo
haver significa existir e é impessoal, isto é,
emprega-se sem sujeito, por isso fica no
singular.
c) em “todos os livros tinham o mesmo
formato...”, o verbo concorda no plural
com o sujeito composto.
d) em “algo solene e excitante que
determinou toda a minha vida futura”, o
verbo concorda no singular com o termo
“toda a minha vida futura”.
e) em “Tratava-se de The Arabian Nights, As
Mil e Uma Noites”, o verbo concorda no
singular com o sujeito da voz passiva.

a) Alguns meses depois de meu ingresso na
escola, aconteceu algo estranho e
surpreendente que determinou toda a
minha vida futura.
b) Alguns meses depois de meu ingresso na
escola, aconteceu algo inesperado e
assustador que determinou toda a minha
vida futura.
c) Alguns meses depois de meu ingresso na
escola,
aconteceu
algo
banal
e
desinteressante que determinou toda a
minha vida futura.
d) Alguns meses depois de meu ingresso na
escola, aconteceu algo magnífico e
exagerado que determinou toda a minha
vida futura.
e) Alguns meses depois de meu ingresso na
escola, aconteceu algo magnífico e
estimulante que determinou toda a minha
vida futura.

07. Dentre as expressões abaixo, aquela que
apresenta circunstância adverbial diferente
das demais é:
a) “Quando eu acabasse de ler este livro”
b) “Alguns meses depois de meu ingresso na
escola”
c) “logo me atirei sobre o maravilhoso livro”
d) “Na capa havia uma ilustração”
e) “Agora eu deveria tentar lê-las”

05. Assinale a alternativa que contém
informação correta quanto à classificação
gramatical da palavra sublinhada:
a) “onde as crianças costumavam dormir.” –
pronome substantivo indefinido.
b) “Alguns meses depois de meu ingresso na
escola...” – pronome adjetivo possessivo.
c) “todos os livros tinham o mesmo formato.”
– pronome adjetivo demonstrativo.
d) “Agora eu deveria tentar lê-las...” –
pronome de tratamento.
e) “Leu-me uma das histórias.” – pronome
pessoal reto.
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Com base na leitura do Texto II, responda
às questões de 08 a 12.

10. Assinale a alternativa que está
pontuada conforme as normas da
gramática prescritiva:

TEXTO II

a) O bom negro e o bom branco da nação
brasileira, dizem todos os dias: deixa disso,
camarada.
b) O bom negro e o bom branco da nação
brasileira dizem todos os dias: deixa disso,
camarada.
c) O bom negro e o bom branco, da nação
brasileira dizem todos os dias: deixa disso,
camarada.
d) O bom negro, e o bom branco da nação
brasileira dizem todos os dias: deixa disso
camarada.
e) O bom negro e o bom branco da nação
brasileira, dizem todos os dias: deixa disso
camarada.

PRONOMINAIS
Dê-me um cigarro
Diz a gramática
Do professor e do aluno
E do mulato sabido
Mas o bom negro e o bom branco
Da nação brasileira
Dizem todos os dias
Deixa disso camarada
Me dá um cigarro.
(Oswald de Andrade)
08. Em relação à colocação pronominal, é
certo afirmar que:
a) a colocação do pronome oblíquo no verso
"Me dá um cigarro" obedece às normas da
língua padrão.
b) em "Dê-me" e "Me dá", o pronome oblíquo
me ocupa a mesma posição.
c) o pronome oblíquo no verso "Me dá um
cigarro" está em posição de mesóclise.
d) o pronome oblíquo no verso "Dê-me um
cigarro" está na posição de próclise.
e) a colocação do pronome oblíquo no verso
"Dê-me um cigarro" obedece ao padrão
culto da língua portuguesa.

11. Assinale a alternativa cuja função
sintática da expressão sublinhada está,
corretamente, indicada entre parênteses:
a) Dê-me um cigarro (sujeito)
b) Diz a gramática (sujeito)
c) o bom negro e o bom branco (objeto
direto)
d) Dizem todos os dias (adjunto adnominal)
e) Me dá um cigarro (objeto direto)

12. Assinale a alternativa que contém a
conjunção inadequada para reescrever o
enunciado "Mas o bom negro e o bom
branco", sem alterar o sentido do texto:

09. Assinale a alternativa cujo tempo e cujo
modo do verbo estejam, corretamente,
indicados entre parênteses:

a) no entanto.
b) visto que.
c) contudo.
d) entretanto.
e) todavia.

a)

"Dê-me um cigarro" (Presente do
Indicativo)
b) "Diz a gramática" (Presente do Subjuntivo)
c) "Dizem todos os dias" (Imperativo)
d) "Deixa disso camarada" (Presente do
Indicativo)
e) "Me dá um cigarro" (Imperativo)
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14. O emprego de palavras ou expressões
com sentido denotativo evidencia-se no
verso:

Com base na leitura do Texto III, responda
às questões de 13 a 17.
TEXTO III

a) “É a sua vida que eu quero bordar na
minha”
b) “E a agulha do real nas mãos da fantasia”
c) “O ziguezague do tormento, as cores da
alegria”
d) “A curva generosa da compreensão”
e) “A sua vida, o meu caminho, nosso amor”

A LINHA E O LINHO
É a sua vida que eu quero bordar na minha
Como se eu fosse o pano e você fosse a linha
E a agulha do real nas mãos da fantasia
Fosse bordando, ponto a ponto, nosso dia-adia
E fosse aparecendo aos poucos nosso amor
Os nossos sentimentos loucos, nosso amor
O ziguezague do tormento, as cores da alegria
A curva generosa da compreensão
Formando a pétala da rosa da paixão

15. Assinale a alternativa correta. Em "Os
nossos sentimentos loucos...", temos, em
sequência:
a) artigo definido – pronome adjetivo
possessivo – substantivo – adjetivo.
b)
artigo indefinido – pronome
demonstrativo – substantivo – adjetivo.
c) artigo indefinido – pronome adjetivo
possessivo – adjetivo – substantivo.
d) artigo definido – pronome demonstrativo –
substantivo – adjetivo.
e) artigo definido – pronome adjetivo
possessivo – adjetivo – substantivo.

A sua vida, o meu caminho, nosso amor
Você a linha, e eu o linho, nosso amor
Nossa colcha de cama, nossa toalha de mesa
Reproduzidos no bordado a casa, a estrada, a
correnteza
O sol, a ave, a árvore, o ninho da beleza
(Gilberto Gil, 1983)

13. Nos versos abaixo, escreva (1) para
sentido próprio e (2) para sentido figurado.
A seguir, assinale a alternativa que contém
a sequência correta dos números:

16. Após observar o verso "É a sua vida
que eu quero bordar na minha", assinale a
alternativa que faz uma afirmação correta:

( ) “Fosse bordando, ponto a ponto, nosso
dia-a-dia”
( ) “A curva generosa da compreensão”
( ) "Formando a pétala da rosa da paixão"
( ) "Você a linha, e eu o linho, nosso amor"
( ) "Nossa colcha de cama, nossa toalha de
mesa"

a) As palavras sua e minha são pronomes
adjetivos demonstrativos.
b) Quero e bordar são palavras oxítonas.
c) Há uma palavra proparoxítona no trecho
citado.
d) Eu é pronome pessoal do caso oblíquo.
e) Que é pronome relativo na função de objeto
direto.

a) 1, 2, 1, 1, 2
b) 2, 1, 1, 2, 1
c) 1, 1, 1, 2, 2
d) 2, 2, 2, 2, 1
e) 2, 1, 2, 1, 2
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17. Assinale a alternativa em que a
expressão sublinhada não exerce a função
sintática de sujeito:
a) É a sua vida que eu quero bordar na minha.
b) Como se eu fosse o pano.
c) Fosse bordando, ponto a ponto, nosso diaa-dia.
d) E fosse aparecendo aos poucos nosso
amor.
e) Reproduzidos no bordado a casa, a estrada,
a correnteza

18. Assinale a alternativa em que todas as
palavras estão, corretamente, grafadas:
a) beneficiente, anteontem.
b) exceção, pretensão.
c) analizar, excursão.
d) vexame, fachina.
e) enchente, quizer.

19. Assinale a alternativa em que a
acentuação de todos os vocábulos segue a
mesma regra de acentuação gráfica:
a) ninguém, três, xícara.
b) jiló, está, café.
c) oráculo, português, crânio.
d) morrerás, intérprete, táxi.
e) lápis, colégio, linguístico.

20. Assinale a alternativa incorreta quanto
à regência verbal:
a) Informei os colegas sobre a reunião.
b) Ele chegou na cidade hoje.
c) Prefiro trabalhar a ficar parado.
d) Obedeça às minhas ordens.
e) Eu a vi no supermercado.
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MATEMÁTICA
24. Simplifique a expressão trigonométrica
(sen x ⋅ cos x ) 2 − sen 2 x 1 + cos 2 x

(

21. Considere os conjuntos:
A = { x ∈ N | x é múltiplo de 2 e de 3}
B = { x ∈ N | x é múltiplo de 9}
C = { x ∈ N | x é divisível por 2 }
Assinale a afirmação correta:

)

tg 2 x
a) sen x + cos x
b) − sen x ⋅ cos x
c) 1
1
d) −
1 + tg 2 x

a) A ∩ C ≠ ∅
b) A ∩ B = ∅
c) B ∩ C = ∅
d) C ⊂ A
e) B ⊂ C ⊂ A

e)

tg 2 x
1 − tg 2 x

25. Uma funcionária de uma floricultura
foi orientada a comprar uma fita de cetim,
para fazer um adereço numa cesta, a ser
entregue. Foi informada de que metade da
fita será utilizada para fazer laços, 30% da
outra metade, para o acabamento externo
da cesta e, ainda, deverão sobrar 14m.
Qual é o comprimento a ser comprado?

22. Uma indústria de artigos em couro
produz dois tipos diferentes de carteiras.
Cada carteira-padrão consome 1 hora no
setor de costura, 1 hora e meia no setor de
colagem. Cada carteira-luxo consome meia
hora no setor de costura, 1 hora no setor de
colagem. Sabendo que o setor de costura
trabalha 25 horas por semana, o setor de
colagem trabalha 40 horas por semana,
pergunta-se: quantas carteiras de cada tipo
essa indústria produz por semana?

a) 15 m
b) 20 m
c) 30 m
d) 35 m
e) 40 m

a) 20 carteiras-padrão e 30 carteiras-luxo.
b) 10 carteiras-padrão e 20 carteiras-luxo.
c) 20 carteiras-padrão e 10 carteiras-luxo.
d) 25 carteiras-padrão e 15 carteiras-luxo.
e) 20 carteiras-padrão e 20 carteiras-luxo.

26. O ganho diário de uma vendedora de
sanduíches naturais é regido pela função
f ( x ) = 1,5x − 30 , onde x é a quantidade de
sanduíches vendidos. Se a vendedora
consegue produzir apenas 90 sanduíches
por dia, qual é o lucro máximo que poderá
obter em um dia de trabalho?

23. A função do 2º grau f(x), que intercepta
o eixo das ordenadas no ponto 40 e cujas
raízes são 5 e 8, é dada por:
a) f ( x ) = 2x 2 − 26x + 80

a) 45
b) 90
c) 105
d) 120
e) 270

b) f ( x ) = − x + 13x − 40
2

c) f ( x ) = x 2 − 40x + 13
d) f ( x ) = x 2 − 13x + 40
e) f ( x ) = 2x 2 − 26x + 40
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27. Uma empresa copiadora fará certo
serviço em 6 horas e meia, trabalhando
numa velocidade de 7.000 páginas por
hora. Porém, se a empresa trocar suas
impressoras por outras mais modernas, a
velocidade mudaria para 9.100 páginas por
hora. Quanto tempo a empresa gastaria
para efetuar o serviço, se trocasse as
máquinas?

30. Qual deve ser a medida do lado de um
quadrado, para que tenha a mesma área de
um hexágono regular de 4 3 m de lado?

2 m
3 2
b)
m
2
c) 6 m
d) 3 m
e) 9 m
a)

a) 3 horas
b) 4 horas
c) 5 horas
d) 7 horas e meia
e) 8 horas e meia

28. Uma estante tem 3m de comprimento,
1m de profundidade e a distância entre as
prateleiras é de 50 cm. Quantas caixas de
30 cm de largura, de 20 cm de altura e de
10 cm de profundidade podem ser
colocadas em cada prateleira?
a) 20 caixas
b) 100 caixas
c) 150 caixas
d) 200 caixas
e) 300 caixas

29. Um artesão confecciona uma peça
retangular, na qual aplica 12 enfeites nas
laterais de comprimento maior e 8, nas
laterais de comprimento menor. Qual é a
dimensão da peça, sabendo-se que os
enfeites são quadrados de área igual a 100
cm2?
a) 1,2 m e 0,80 m
b) 1,4 m e 1,0 m
c) 22 cm e 18 cm
d) 10 cm e 10 cm
e) 12 m e 8 m
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35. Os resíduos de alvenaria, concreto,
argamassa e solos são destinados para:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

a) isolamento em áreas restritas, devido a seu
perigo.
b) armazenamento em locais úmidos, para
futura utilização.
c) reutilização ou reciclagem, com uso na
forma de agregados, além da disposição
final em aterros licenciados.
d) armazenamento sem utilização, pois ainda
não existe tecnologia para reciclagem.
e) N.D.A.

31. Em relação à Segurança do Trabalho,
são considerados EPIs:
a) capacete, abafadores de ruído e luvas.
b) cadeados e fechaduras.
c) tela mosquiteiro e tela tapume.
d) lâmpadas e aparelhos elétricos.
e) N.D.A.

32.
Os
EPIs
são,
por
norma
regulamentadora, fornecidos pela empresa
ao empregado:

36. Os resíduos da construção civil são
classificados em:

a) com desconto mensal na folha de
pagamento.
b) com desconto de apenas 3% do valor do
primeiro salário.
c) conforme cheque caução apresentado pelo
empregado no ato da contratação.
d) gratuitamente.
e) N.D.A.

a) classe A, classe B, classe C e classe D.
b) classe inicial e classe final.
c) resíduos primários e resíduos secundários.
d) resíduos primários, secundários e terciários
e) N.D.A.

37. Os elementos vazados cerâmicos, de
concreto ou de vidro, são utilizados para:
33. A norma regulamentar que trata de
equipamentos de proteção individual é:
a) NR71.
b) NR06.
c) NR01.
d) NR81.
e) NR12.

a) permitir a passagem de pessoas
equipamentos industriais.
b) proibir a passagem de pessoas
equipamentos industriais.
c) proibir a passagem de iluminação
ventilação.
d) permitir a passagem de iluminação
ventilação.
e) N.D.A.

34. Denomina-se esgoto doméstico:
a) a reunião dos despejos provenientes do uso
da água para fins higiênicos.
b) a reunião dos despejos provenientes do uso
da água para limpeza de jardins.
c) a reunião dos despejos provenientes do uso
da água para limpeza de carros.
d) a reunião dos despejos provenientes do uso
da água para limpeza de pias de cozinha.
e) N.D.A.

e
e
e
e

38. A cor característica do container
apropriado para a coleta seletiva de lixo
plástico é:
a) amarelo.
b) vermelho.
c) azul.
d) branco.
e) N.D.A.
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43. Qual é a definição de uma parede de
alvenaria?

39. Uma das vantagens da reciclagem de
materiais é:

a) componente complexo, constituído por
blocos ou tijolos unidos entre si por juntas
de argamassa, formando um conjunto
rígido e coeso.
b) componente constituído por blocos ou
tijolos, porém sem a necessidade de
argamassa em suas juntas.
c) componente complexo, constituído por
blocos ou tijolos, unidos com argamassa
constituída principalmente com gesso.
d) componente complexo, formado por
paredes de Drywall, com juntas de
dilatação rigorosas.
e) N.D.A.

a) aumento da temperatura global.
b) diminuição da fertilidade dos solos.
c) erosão das camadas superficiais dos solos.
d) minimização da utilização de fontes
naturais
e) N.D.A.

40. A relação CIMENTO e AREIA para o
revestimento de chapisco deverá ser feita
com:
a) traço 4:2
b) traço 5:3
c) traço 1:1
d) traço 1:4
e) N.D.A.

44. Nas instalações prediais de água
quente, são utilizados tubos, conexões e
registros de:
a) urânio.
b) cobre.
c) zinco.
d) amianto.
e) N.D.A.

41. Quantos litros cabem numa caixa
d’água com dimensões de 2m x 3m x 2m
(largura X comprimento X altura)?
a) 7 m2.
b) 12 m2.
c) 7 m3.
d) 12 m3.
e) N.D.A.

45. Por norma, o procedimento padrão a
ser tomado pelos executores das instalações
hidráulicas, elétricas e a gás é?
a) manter segredo sobre a instalação, pois eles
serão chamados, com certeza, para todas
as manutenções.
b) fazer manutenções gratuitas, mensalmente,
no local das instalações.
c) entregar manual simplificado da operação e
manutenção dos equipamentos instalados,
para utilização dos usuários ou responsável
pela operação e manutenção.
d) Não existe um procedimento padrão nesses
casos, pois a norma é falha.
e) N.D.A.

42. Dos revestimentos de argamassa,
identifique aquele que está classificado
corretamente:
a) emboço – massa grossa aplicada sobre a
superfície chapiscada.
b) emboço – massa fina aplicada diretamente
na alvenaria.
c) reboco – massa grossa aplicada sobre a
superfície chapiscada.
d) reboco – massa fina aplicada sobre a
superfície chapiscada.
e) N.D.A.
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46. Um cabo elétrico é caracterizado por:

49. Em caso de vazamentos ou necessidade
de manutenção em banheiros, lavabos e
cozinhas, deve-se, primeiramente:

a) possuir um único e espesso filamento e, por
isso, é rígido.
b) possuir um duplo filamento espesso, o que
lhe dá rigidez na sua colocação dentro dos
eletrodutos.
c) possuir diversos filamentos finos, o que lhe
dá maleabilidade e facilita sua colocação
dentro dos eletrodutos.
d) possuir um triplo filamento espesso, o que
lhe dá rigidez na sua colocação dentro dos
eletrodutos.
e) N.D.A.

a) furar, imediatamente, o local de vazamento
para acelerar o processo de escoamento de
água.
b) utilizar um balde com um pano, para secar
o local com vazamento, pois, no prazo de
duas semanas, o vazamento pode cessar.
c) identificar os registros localizados nas
paredes e interromper o fluxo de água.
d) não tomar nenhuma atitude, esperar alguns
dias para ver se o vazamento acaba,
economizando, assim, qualquer tipo de
trabalho.
e) N.D.A.

47. Para limpar um piso cimentado liso ou
áspero, deve-se:
a) escovar as superfícies com água, sabão e
ácido, lavando-as, posteriormente, com
jato de água.
b) escovar as superfícies com ácido, lavandoas, posteriormente, com jato de água.
c) escovar as superfícies com água e sabão,
lavando-as, posteriormente, com jato de
água. Nunca utilizar ácido, mesmo se
muito diluído em água.
d) escovar as superfícies com ácido diluído
em água e, posteriormente, com jato de
água.
e) N.D.A.

50. È recomendável a execução do reboco
sobre uma alvenaria:
a) imediatamente após a execução do
emboço.
b) 1 hora após a execução do chapisco.
c) 24 horas após a pega completa do emboço
e depois do assentamento dos peitoris e
marcos.
d) 1 hora após a execução do emboço.
e) N.D.A.

48. Define-se bloco de vidro como:
a) peça formada por parede dupla de vidro,
com uma camada de ar rarefeito entre elas.
b) peça formada por parede única de vidro,
com duas camadas de ar rarefeito entre
elas.
c) peça formada por parede tripla de vidro,
com uma camada de ar rarefeito entre elas.
d) peça formada por parede tripla de vidro,
com três camadas de ar rarefeito entre elas.
e) N.D.A.

.
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53. Em se tratando de economia mundial,
podemos dizer que o Fundo Monetário
Internacional (FMI) é:

ATUALIDADES

a)

uma organização internacional que
pretende emprestar dinheiro para os países
necessitados.
b) uma organização internacional que impõe
regras ao ambiente macroeconômico dos
países em desenvolvimento.
c) uma organização internacional que financia
projetos dos países em desenvolvimento e
monitora a sua economia.
d) uma organização internacional que
pretende assegurar o bom funcionamento
dos Bancos Centrais de todos os países do
mundo.
e) uma organização internacional que
pretende assegurar o bom funcionamento
do sistema financeiro mundial pelo
monitoramento das taxas de câmbio e da
balança de pagamentos, através de
assistência técnica e financeira.

51. De acordo com a International
Organization for Standardization (ISO),
podemos dizer que a ISO 9000 é:
a) um conjunto de normas que formam um
modelo de gestão da qualidade para as
organizações.
b) um conjunto de normas que formam um
modelo de gestão ambiental para as
organizações.
c) um conjunto de normas que formam um
modelo de gestão da produção para as
organizações.
d) um conjunto de normas que formam um
modelo de gestão da saúde para as
organizações.
e) um conjunto de normas que formam um
modelo de gestão da auditoria para as
organizações.

54.
Quando
falamos
em
Blocos
Econômicos, definimos Mercosul como
sendo:

52. Podemos definir Rede Social como:
[...] uma das formas de representação dos
relacionamentos afetivos ou profissionais
dos seres humanos entre si ou entre seus
agrupamentos de interesses mútuos.

a) o termo utilizado para definirmos as
transações de importação e exportação
entre o Brasil, Estados Unidos e alguns
países da América Central.
b) uma União Aduaneira (livre comércio
intrazona e política comercial comum) de
cinco países da América do Sul (Argentina,
Brasil, Paraguai, Bolívia e Venezuela).
c) o tratado comercial de cinco países do
mundo (Argentina, Brasil, Japão, Portugal
e Uruguai).
d) uma União Aduaneira (livre comércio
intrazona e política comercial comum) de
cinco países da América do Sul (Argentina,
Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela).
e) qualquer relação comercial de qualquer
país do mundo ou qualquer continente com
os países da América do Sul.

(Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Social)

Atualmente, na web, as redes sociais estão
presentes em sites de relacionamento online
e, muitas vezes, é possível construir uma
rede de contatos dentro dos social media
sites. Exemplos mais conhecidos de redes
sociais são:
a) UOL, Terra e Hotmail.
b) Terra, Facebook e MSN.
c) ORKUT, Facebook e Myspace.
d) IG, AOL e Myspace.
e) UOL, Orkut e Facebook.
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55.
Quando
falamos
em
Blocos
Econômicos, definimos os objetivos da
União Européia como sendo:

57. Com o fim da Guerra Fria, podemos
citar como desdobramento político e
econômico:

a) um conjunto de países da Europa, disposto
a exportar todos os seus produtos para os
países de primeiro mundo.
b) um mercado único europeu (ou seja, uma
união aduaneira), uma moeda única e
políticas agrícolas, de pescas, comercial e
de transportes comuns.
c) um conjunto de países, disposto a
comercializar todos os seus produtos para
os dois países de primeiro mundo (Estados
Unidos e Japão).
d) um mercado único europeu (ou seja, uma
união aduaneira), com o objetivo de se
formar um país.
e) um conjunto de países da Europa, disposto
a conseguir mais integrantes, visando unir
Europa, Ásia e Oceania num só continente.

a) uma nova ordem internacional, fundada
basicamente no poderio militar. Os
principais polos do poder são: EUA, Irã e
Coreia do Norte.
b) a desestruturação da economia com a
elevação do preço do petróleo, sob o
domínio dos países do Oriente Médio.
c) uma nova ordem internacional, fundada
basicamente no poderio econômico. Os
principais polos do poder são: EUA, Japão
e Europa.
d) constantes guerras entre países de primeiro
mundo e os países do Oriente, visando ao
domínio de tecnologias nucleares.
e) a desestruturação da economia com a
elevação do preço de commodities, sob o
domínio dos países emergentes.

56. Podemos definir Joint Venture como
sendo:

58. Em se tratando de economia mundial,
podemos dizer que a Organização Mundial
do Comércio (OMC) é:

a) uma associação de empresas, não definitiva
e com fins lucrativos, para explorar
determinado(s) negócio(s), sem que
nenhuma delas perca sua personaliade
jurídica.
b) a compra de uma empresa por outra que é a
sua maior concorrente.
c) a entrada no mercado nacional de uma
empresa multinacional de origem francesa,
que compra as empresas nacionais.
d) uma associação de empresas, definitiva e
com fins lucrativos.
e) uma associação de duas ou mais empresas,
definitiva e com fins lucrativos, na qual
cada uma é de um ramo de atividade
diferente.

a)

uma organização internacional que
supervisiona um grande númro de acordos
sobre as “regras do comércio” entre os seus
estados-membros.
b) uma organização internacional que
empresta dinheiro aos países necessitados.
c) uma organização internacional que
supervisiona os empréstimos realizados
entre os seus estados-membros.
d) uma organização internacional que
arrecada empréstimos para países que
sofreram catástrofes.
e) uma organização internacional que
supervisiona os países emergentes.
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59. Podemos definir Taxa de Câmbio como
sendo:
a) o termo de correção sofrida pela moeda
nacional em uma aplicação financeira no
exterior.
b) o termo de troca entre a moeda nacional e
um produto de um país do exterior.
c) o termo de troca entre a moeda nacional e
uma moeda externa de referência, levandose em conta a inflação dos dois países.
d) o termo de correção sofrida pela moeda
nacional em uma aplicação financeira no
seu próprio país.
e) o termo de troca entre a moeda nacional e o
ouro, em qualquer país do mundo.

60. Podemos definir Dumping como sendo:
a) discriminação de preços que ocorre quando
uma ou mais empresas exploram um
determinado país, fazendo com que ocorra
o regime de escravidão trabalhista.
b) discriminação de preços que ocorre quando
uma ou mais empresas retiram parte de seu
estoque de mercadorias do mercado, para
elevar o seu preço.
c) discriminação de preços que ocorre quando
uma ou mais empresas dominam o
mercado local, fazendo com que nenhum
concorrente produza produtos similares.
d) discriminação de preços que ocorre quando
uma ou mais empresas vendem seus
produtos a um preço muito mais alto do
que o avaliado pelo mercado.
e) discriminação de preços que ocorre quando
uma ou mais empresas exportam seus
produtos a um preço inferior àquele
praticado no seu mercado local.
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