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De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para
as devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.
Nos itens que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também
que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos
mencionados.

•

CONHECIMENTOS BÁSICOS
1

As capitais brasileiras perdem quase metade (45%)

1

da água retirada dos mananciais em vazamentos de redes de

liquidez internacional, melhoria nos indicadores de emprego,

abastecimento, fraudes e falhas de medição. Os 6,14 milhões
4

perspectivas de crescimento menos medíocre do que

de litros desperdiçados diariamente nas grandes cidades do
4

país seriam suficientes para atender a 38 milhões de
Os dados sobre as coberturas e desperdícios nas

e sistemática de transferência de renda não devem obscurecer

redes públicas de abastecimento de água e de saneamento
7

estão reunidos em um estudo elaborado pelo Instituto
10

amargou tantos anos de estagnação econômica, concentrou

ressalta a necessidade urgente de adoção de medidas para

tanta renda que qualquer melhora, com essa base de
10

saneamento básico, assim como para conter a invasão de

comparação, é relativa. Uma evolução consistente na
redução da desigualdade depende de uma visão mais global,

áreas de mananciais e recuperar aquelas que já foram

que contemple as chamadas “portas de saída” dos programas

degradadas em função da falta de planejamento urbano
16

um fato que é uma miséria em si: o país é tão desigual,

Socioambiental (ISA). O estudo, inédito pela abrangência,
expandir as regiões de preservação ambiental e as redes de

13

nos anos anteriores e uma redução consistente na
desigualdade social devido a uma política mais universalista

consumidores.
7

Um longo período de bonança econômica e de farta

eficaz — o que acontece na maior parte das grandes cidades.

13

O estudo recomenda, ainda, a intensificação dos esforços de

sociais, o desenvolvimento inclusivo e uma visão igualitária
que também seja federativa.

educação ambiental, para que a população compreenda que
19

Valor Econômico, 23/11/2007.

também é responsável pela conservação da água.
O Estado de S.Paulo, 23/11/2007 (com adaptações).

Julgue os itens que se seguem, relativos às idéias e às estruturas
Em relação às idéias e às estruturas lingüísticas do texto acima,

lingüísticas do texto acima.

julgue os itens a seguir.
1

A vírgula logo após “abastecimento” (R.3) é empregada para

6

prejudica a correção gramatical do período.

isolar expressão apositiva.
2

A expressão “seriam suficientes” (R.5) está no plural para

7

concordar com “Os 6,14 milhões de litros” (R.3-4).
3

Subentende-se, logo após “como” (R.13), o segmento
“a necessidade urgente de adoção de medidas”.

4

8

A expressão “amargou” (R.8) está sendo empregada no
mesmo sentido que tem na frase: O refresco depois de algum
tempo amargou.

planejamento urbano eficaz tem como conseqüência a

5

A forma verbal “devem” (R.6) está no plural para concordar
com o sujeito composto.

Depreende-se das informações do texto que a falta de
degradação de áreas de mananciais.

Na linha 3, a eliminação de “do” após a palavra “medíocre”

9

O termo “para que” (R.18) pode, sem prejuízo para a

O emprego da vírgula logo após “global” (R.11) justifica-se
por isolar oração subordinada adjetiva explicativa.

informação original do texto, ser substituído por qualquer
um dos seguintes: afim de que, de modo que, de forma que,
contanto que.
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10

A expressão “desenvolvimento inclusivo” (R.13) equivale a
desenvolvimento interno.
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Há hoje poucas dúvidas de que, na ausência de

1

4

7

de

doenças

realização. Distrofia muscular, Alzheimer ou Parkinson são

Organização das Nações Unidas (ONU), a ser realizada em

4

doenças que condenam as pessoas a carregá-las vida afora.

Bali, em dezembro, está cercada pela urgência e pela

Há cerca de 10 anos, acendeu-se uma luz no horizonte.

necessidade e ameaçada pela politicagem e estreiteza de

Depois de décadas de pesquisa, cientistas anunciaram a

interesses econômicos. Movem-se em direções opostas
diagnósticos

severos

lançados

pelo

7

coloca as transformações ambientais no limiar da

descoberta da célula-tronco embrionária humana — capaz de
se transformar em qualquer tipo de tecido. A novidade

Painel

provocou reações. De um lado, juntaram-se fervorosos
10

entusiastas. Eles viram na conquista arma capaz de vencer
males sem esperança de recuperação. De outro, apaixonados
opositores, que ergueram barreiras morais. Para eles, a vida

poluidores do mundo, na maior parte dos casos, negligente
13

e desinteressada.

humana começa na fecundação. Não se pode, pois, destruir
os embriões em favor da pesquisa. Mais: o avanço dos

Diante da gravidade das ameaças, as metas do
Protocolo de Kyoto se tornaram tímidas. O balanço feito

estudos
16

poderia

levar

à

clonagem

humana

e

à

comercialização de órgãos.

pelo secretário-executivo da Convenção do Clima, da ONU,

A descoberta de método de produzir célula-tronco

Yvo de Boer, indica que o objetivo de reduzir em 5,2% as

sem embrião reacende a esperança de se chegar com mais

emissões de gases nocivos à atmosfera, com base em 1990,
19

tratamento

mais hostil à vida humana. A Conferência do Clima, da

irreversibilidade, e a conduta dos principais países

16

no

consideradas incuráveis parecia sonho sem possibilidade de

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), que

13

sucesso

ações incisivas e permanentes, o planeta se tornará cada vez

os

10

Obter

1

19

será atingido em 2012.

rapidez à cura de enfermidades e à criação de órgãos
sobressalentes. Duas equipes independentes de cientistas
(uma japonesa e outra norte-americana) conseguiram obter

Idem, ibidem.
22

células-tronco a partir de tecido comum. A regressão celular,

Acerca das idéias e das estruturas lingüísticas do texto acima,

que dispensa clonagem, deve superar resistências éticas e

julgue os itens seguintes.

religiosas.
Correio Braziliense, 22/11/2007.

11

12

Na linha 3, o sinal indicativo de crase em “à vida humana”
justifica-se pela regência de “hostil”, que exige preposição,

Julgue os próximos itens, referentes às idéias e a aspectos

e pela presença de artigo definido feminino.

gramaticais do texto acima.

Depreende-se das informações do texto que os principais

16

O sujeito de “parecia” (R.2) é “tratamento” (R.1).

17

Na linha 4, o termo “-las”, em “carregá-las”, retoma o

países poluidores do mundo são aqueles a que são atribuídas
as ameaças de politicagem e de estreiteza de interesses

antecedente “doenças”.
econômicos para a Conferência do Clima, em Bali.
13

Os termos “cercada” (R.5) e “ameaçada” (R.6) estão no

18

14

19

correspondência oficial.
15

Em

“se

tornaram”

antes

da

expressão

“juntaram-se”.

O segundo período do texto — “A Conferência (...)
interesses econômicos” — está adequado para textos de

imediatamente

“apaixonados opositores” (R.11-12), a forma verbal

feminino singular porque concordam com “Conferência”
(R.3).

Subentende-se,

As ocorrências de “Eles” (R.10) e “eles” (R.12) têm o mesmo
referente.

20

Subentende-se das informações do texto que a regressão
celular, que parte de tecido comum para obter células-tronco,

(R.15),

o

“se”

indica

indeterminado.
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sujeito

vai enfrentar argumentos contrários de fundo ético e
religioso.
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Considerando a figura acima, que mostra a janela do Word
2003, com parte de um texto extraído do sítio
www.vitoria.es.gov.br, julgue os seguintes itens.
21

Para se obter o sublinhado do título, utiliza-se a

Considerando os conceitos de Internet e a figura acima, que mostra
uma janela do Outlook Express com uma página do Internet Explorer
6, julgue os próximos itens.

ferramenta

28

.

22

O botão
, na barra inferior da janela, permite iniciar
a correção ortográfica do texto.

23

O texto pode ser copiado, sem prejuízo de formatação,
para a célula A1 de uma planilha do Excel.

Com relação à segurança da informação e à figura acima, que
mostra uma janela do Windows Explorer, executado em um
computador cujo sistema operacional é o Windows XP,
julgue os itens a seguir.
24

A pasta

25

O arquivo contido na pasta
Excel.

26

Para se fazer o backup da pasta
e de todo
o seu conteúdo, é suficiente clicar com o botão direito
do mouse sobre essa pasta e executar o programa
WinZIP.

27

Hijackers são programas ou scripts que seqüestram
navegadores de Internet, principalmente o Internet
Explorer.

possui 3 subpastas.
é um arquivo do
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Ao se acessar a página no Internet Explorer 6.0, é possível
encaminhá-la usando-se o botão
figura.

, conforme o exemplo da

O campo
deve ser utilizado para encaminhar e-mail com
anexo em segurança.
30 Para se enviar o e-mail da figura, é necessário estar conectado à
Internet, usando-se Plug and play.
31 No Internet Explorer 6, é possível configurar recursos de
segurança, como, por exemplo, sítios confiáveis.
29

Considerando a figura acima, julgue os itens subseqüentes, acerca do
Excel 2003.
32

Considerando-se que o valor do IPVA é 10% do valor do ICMS,
a fórmula para a execução desse cálculo é =10%*B10.
33 O valor disponível pode ser calculado usando-se a ferramenta
.
34 Para se formatar com estilo moeda a célula B10, é suficiente
selecionar essa célula e clicar a ferramenta
35

.

Pode-se alterar a cor da fonte das células mediante a utilização
da ferramenta

.
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Texto para os itens de 36 a 45

Julgue os seguintes itens, relativos à relação entre energia, preço
e crescimento econômico no Brasil.

Com um deságio de 35% sobre o preço-teto de

41

O deságio de 35% obtido pelo governo brasileiro no leilão

R$ 122,00 por megawatt/hora, o governo federal licitou a usina

da hidrelétrica de Santo Antonio tende a ser benéfico ao

hidrelétrica Santo Antonio, a primeira das duas usinas que

preço final da produção e distribuição da energia ao
consumidor.

compõem o complexo hidrelétrico do rio Madeira, em Rondônia.
Santo Antonio é a terceira maior hidrelétrica prevista no

42

A imagem de um país que trabalha com energia limpa e
renovável é um ganho político no mundo, reafirmada no

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), atrás de Jirau e

primeiro leilão realizado para aproveitamento hidroelétrico

Belo Monte. “Esse leilão marca a retomada da participação de
grandes projetos hidrelétricos na expansão do setor elétrico, o

do rio Madeira.
43

subestima as fontes não-fósseis como a hídrica, a eólica e a

que reforça a vocação brasileira para a geração de energia limpa,

biomassa.

renovável e de menor custo para o consumidor brasileiro”, avalia
o ministro interino de Minas e Energia, Nelson Hubner.

Na área de geração de energia elétrica, o Brasil ainda

44

A descoberta de novas fontes de gás no Brasil na plataforma
marítima brasileira causou regozijo à sociedade e ao

Leilão do Madeira garante energia para o crescimento.
Em questão, Secretaria de Comunicação Social da
Presidência da República, n.º 579, 10/12/2007 (com adaptações).

governo.
45

A manutenção do crescimento econômico brasileiro na
proporção dos países emergentes exige oferta segura e

Tomando o texto acima como referência inicial, julgue os itens

proporcional de energia nos próximos anos.
que se seguem, relativos ao tema da energia no Brasil e no
mundo.

A América do Sul, região na qual o Brasil se vincula ao meio
internacional por sua geografia e história, é objeto de grande

36

Energia é um tema de interesse relativo dos Estados

debate no país. A respeito desse tema, julgue os itens que se
seguem.

nacionais ante a crescente diversificação de oferta no
mercado internacional.
37

46

construção de normas internacionais, uma saída plausível
para a América do Sul participar das coisas do mundo é o

A vulnerabilidade energética na parte meridional da América

programa de integração regional.

do Sul vem se apresentando como elemento limitante do
crescimento econômico de países como a Argentina.

Dotada de países com baixa capacidade de interferir na

47

O Brasil, país que possui fronteira com todos os países da
América do Sul, tem levado adiante, sem ressalvas internas,

38

o programa de integração.

Empresas internacionais como a Gasprom, da Rússia, têm
apresentado gerenciamento aberto, mas pouco estratégico,

48

A Venezuela, já parte integrante do MERCOSUL, teve sua
adesão plenamente ratificada pelo Congresso Nacional do

das grandes reservas de gás daquele país.

Brasil.
39

A água em movimento nos rios ou barrada por represas,

49

responsabilidade na América do Sul, já iniciou agenda de

fonte de energia renovável em hidrelétricas, é cada vez mais

cooperação importante com o Brasil.

valorizada no mercado global.
50
40

A Argentina, com nova presidente, a única mulher com tal

A Venezuela, na qual proposta de reforma constitucional foi

A base nuclear da energia produzida no mundo amplia-se

rejeitada em referendo pela população, é país estratégico

cada vez mais ante o esgotamento iminente do petróleo.

para a integração energética na América do Sul.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Julgue os itens subseqüentes, que versam sobre normas e
princípios norteadores da administração pública.
51

A administração pública indireta está sujeita aos mesmos
princípios da administração direta, com exceção dos
relativos à impessoalidade e à publicidade.

52

Violará o princípio da tempestividade um analista em gestão
cultural da prefeitura de Vitória que solicitar um período de
quinze dias para adotar os procedimentos legais e
administrativos relativos à realização de um evento cultural
na cidade.

53

Segundo o princípio da eficiência, o gestor público deve
buscar o atendimento do interesse público da forma mais
eficaz possível, considerando a otimização de recursos e a
relação custo-benefício de suas ações.

54

A realização de concurso público e a promoção por mérito
são ações relacionadas ao princípio da impessoalidade.

55

O princípio da publicidade obriga que todas as ações da
administração pública direta sejam publicadas em diários
oficiais e em jornais de grande circulação nacional.

56

O clientelismo e o nepotismo constituem, ao mesmo tempo,
violações aos princípios da impessoalidade e da moralidade.

57

A administração pública municipal indireta sujeita-se aos
seguintes princípios: legalidade, localidade, moralidade,
eficiência e patrimonialismo.

58

Mesmo em situações de sigilo contempladas na Constituição
Federal, o princípio da publicidade exige a divulgação das
ações públicas.

64

Enquanto a administração direta e as empresas públicas
subordinam-se ao regime da Lei n.º 8.666/1993, para as
sociedades de economia mista essa lei tem caráter apenas de
recomendação.

65

A restauração de obras de arte e de bens de valor histórico
inclui-se entre os serviços técnicos profissionais
especializados tratados na Lei n.º 8.666/1993.

A acessibilidade ao bem cultural é premissa básica para
todo e qualquer investimento público em cultura. Dessa forma, a
atual gestão do Ministério da Cultura tem priorizado o aumento
do público para as diversas expressões artísticas do país.
Entende-se que o crescimento do acesso popular só é possível por
meio da redução dos custos de produção e da ampliação do
alcance dos eventos artísticos a localidades dentro e fora do
circuito comercial tradicional. Iniciativas nesse sentido têm
efeito imediato na expansão do mercado de trabalho e na
estabilidade profissional dos agentes da cultura.
Internet: <www.cultura.gov.brura.gov.br\> (com adaptações).

Acerca do assunto apresentado no texto acima, julgue os itens
subseqüentes.
66

Os programas de promoção e difusão da cultura brasileira se
referem somente às manifestações de cunho musical.

67

Projeto Pixinguinha, Uma Encruzilhada Aprazível,
Projeto Orquestras e Brasil – Memória das Artes são
iniciativas do Ministério da Cultura de ampliação e
intensificação do alcance da população aos meios de
expressão artística.

Julgue os itens a seguir, com relação a licitações e contratos
administrativos (Lei n.º 8.666/1993 e alterações posteriores).
59

A contratação de um artista consagrado pela crítica ou pela
opinião pública pode ser feita sem licitação, por ser a
licitação inexigível nessa situação, em virtude da
inviabilidade de concorrência.

60

Tanto em casos de inexigibilidade quanto de dispensa de
licitação, caso se comprove o superfaturamento, o agente
público é o único responsável pelo dano causado à Fazenda
Pública.

61

A concorrência é a modalidade de licitação para escolha de
trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a
instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores.

62

Os limites de cada modalidade de licitação para obras e
serviços de engenharia, estipulados com base no valor
estimado da contratação, são diferentes daqueles praticados
para as demais compras e serviços.

63

Na hipótese de não se enquadrarem nos casos de
inexigibilidade de licitação, os contratos para a prestação de
serviços técnicos profissionais especializados deverão,
preferencialmente, ser celebrados mediante a realização de
concurso.
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68

A coleção iconográfica e acervo de Paschoal Carlos Magno
é um dos conjuntos de documentos guardados pelo Centro de
Documentação e Informação da FUNARTE, cujo objetivo
é preservar e difundir a arte brasileira por meio do programa
Caravana FUNARTE de Circulação Regional.

69

A promoção de cursos de aprimoramento para músicos, a
distribuição de instrumentos de sopro e a edição de partituras
são atribuições do Projeto Bandas, que foi criado em meados
da década de 70 do século passado, pelo Instituto Nacional
de Música e que, além dos benefícios na área cultural,
contribui para o afastamento de crianças e adolescentes da
marginalidade.

70

Para facilitar os processos de inclusão audiovisual, o
programa Revelando os Brasis tem como objetivo o fomento
à produção de vídeos digitais em cidades brasileiras com
população de até 20 mil habitantes.

Caderno G

–5–

A Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI)
mantém algumas áreas de atuação, sendo a cultural uma delas.
Seu conteúdo programático dispõe do seguinte princípio: o
espaço ibero-americano se configura como um projeto de
integração embasado em elementos comuns enraizados em
sociedades que têm compartilhado processos históricos e que, ao
mesmo tempo, se define pela soma de suas dimensões culturais.
A ação da cooperação ibero-americana nesse âmbito tem como
objetivos gerar e potenciar o diálogo entre culturas, como
contribuição substancial à resolução de conflitos e à convivência
democrática; alentar uma maior centralidade da cultura nas
políticas públicas; e fomentar sua otimização na formulação e
execução de políticas culturais.
Internet: <www.oeibrpt.org> (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência e com relação às ações da
cooperação ibero-americana, julgue os itens a seguir.
71

Uma das linhas de cooperação entre os países componentes
da OEI é a da gestão cultural e políticas culturais, que está
contida no eixo programático intitulado Diversidade
Cultural.

72

O objetivo principal da linha de cooperação Gestão Cultural
e Políticas Culturais é fortalecer as instituições nacionais e
locais em suas ações de política cultural, por meio da
promoção de acesso de autoridades e gestores culturais a
instrumentos úteis, como formação, investigação e
diagnósticos.

73

Existe uma necessidade significativa em relação às políticas
públicas de se estabelecer um vínculo próximo e inovador
entre cultura e desenvolvimento. Em decorrência disso, os
projetos que promovem a articulação entre as políticas
culturais, sociais e econômicas são a base dos programas do
eixo programático Cultura e Desenvolvimento, da área
cultural da OEI.

No campo específico do setor cultural, a ordem constituinte para
uma gestão democrática pode ser vislumbrada pelo estudo dos
princípios do pluralismo cultural, do respeito à memória coletiva,
da participação popular e da atuação estatal como suporte
logístico. Com relação a esses princípios, julgue os próximos
itens.
74

75

O princípio do pluralismo versa que a Constituição Federal
admite hierarquização de expressões culturais no que diz
respeito à titulação acadêmica de quem as cria, ou seja,
quanto maior for o grau de escolaridade maior será o status
perante o Estado.
A possibilidade de participação nas deliberações
relacionadas a política cultural é permitida pela Constituição
Federal somente se os cidadãos estiverem reunidos em
organizações civis, segundo o princípio da participação
popular.
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76

Toda atividade pública deve considerar o acervo cultural
produzido em todo o país para a manutenção das referências
originais. O princípio da memória coletiva compreende a
obrigação de se preservar a documentação governamental
referente às atividades culturais e de se fazer o tombamento
dos ícones formados por meio das tradições.

77

As manifestações culturais devem ser oriundas da sociedade
e dos indivíduos, sem que as ações sejam impostas por
órgãos públicos, mas apoiadas em termos de propiciar a
infra-estrutura adequada para o desenvolvimento de tais
manifestações.

Concebida em 1991 para incentivar investimentos culturais,
a Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei n.º 8.313/1991), ou Lei
Rouanet, como também é conhecida, pode ser usada por empresas
e pessoas físicas que desejem financiar projetos culturais. Essa lei
instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC),
formado por três mecanismos: o Fundo Nacional de Cultura
(FNC), o Incentivo Fiscal (Mecenato) e o Fundo de Investimento
Cultural e Artístico (FICART). Com referência aos mecanismos
instituídos pelo PRONAC, julgue os itens subseqüentes.
78

Os recursos oriundos do FNC são reembolsáveis ou cedidos
a fundo perdido e podem ser utilizados no repasse de
recursos para a compra de passagens para a participação de
eventos de natureza cultural, pelo Programa de Difusão e
Intercâmbio Artístico e Cultural.

79

O Incentivo Fiscal, ou Mecenato, contempla os que apóiam
projetos culturais sob forma de doação ou patrocínio, por
meio da isenção fiscal em até 65% do valor no imposto de
renda aos investimentos em projetos culturais.

80

O FICART, mecanismo mais utilizado que o FNC e o
Mecenato, destina-se à comunhão de recursos destinados à
aplicação em projetos culturais e artísticos, sob a forma de
condomínio, sem personalidade jurídica.

A Agência Nacional do Cinema (ANCINE), órgão oficial de
fomento, regulação e fiscalização das indústrias cinematográfica
e videofonográfica, é dotado de autonomia administrativa e
financeira. Trata-se de uma agência independente na forma de
autarquia especial, vinculada ao Ministério da Cultura. Com
relação às atribuições da ANCINE, julgue os itens a seguir.
81

A ANCINE estimula a participação das obras
cinematográficas e videofonográficas de produção nacional
somente no mercado interno.

82

Apesar de fiscalizar o cumprimento da legislação
concernente e promover o combate à pirataria de obras
audiovisuais, não faz parte das competências da ANCINE
aplicar multas e sanções na forma da lei.

83

Com o objetivo de validar as obras cinematográficas e
videofonográficas para a comercialização nos segmentos de
mercado, a ANCINE fornece certificados de produto
brasileiro a obras nacionais.
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84

Um dos editais lançados pela ANCINE é o Ibermedia,
programa de estímulo à promoção e à distribuição de filmes
ibero-americanos, que também faz parte da política
audiovisual da Conferência de Autoridades Cinematográficas
Ibero-Americanas (CACI).
85 Uma das fontes de apoio ao cinema nacional, o Programa de
Apoio ao Desenvolvimento do Cinema Nacional
(PRODECINE), promove a venda de quotas de obras
cinematográficas ao público, com resgate depois de certo
tempo, conforme o nível de alcance dos lucros.
86 A estrutura do Fundo de Financiamento da Indústria
Cinematográfica Nacional (FUNCINES) dá suporte à
captação e aplicação de recursos ao fomento de atividades
para execução de obras cinematográficas e
videofonográficas brasileiras de produção independente.

Julgue os itens subseqüentes com relação a gestão cultural.

Com relação à aplicação das políticas públicas da cultura, julgue
os itens subseqüentes.
87

Uma das maneiras de se garantir o fortalecimento das
culturas locais é a proposta de integração de políticas
públicas da cultura com outros setores do desenvolvimento
social, como o meio ambiente e a educação, por meio de
parcerias com universidades.
88 A promoção de fóruns locais para fiscalizar, formular e
articular redes de contato com atividades cotidianas fortalece
as medidas públicas e globais em termos de política cultural.
89 O mapeamento cultural, como meio de conhecimento das
realidades locais, identifica uma série de práticas e
experiências de grupos culturais, o que contribui, de maneira
substancial, com a orientação das atividades da política
pública para a cultura.
No campo da gestão cultural, projeto — que trata
predominantemente de relações institucionais — é uma proposta
metodificada de ação que visa modificar determinada situação,
considerada indesejada, para uma outra, considerada ideal pelo
proponente. Considerando o exposto, julgue os itens
subseqüentes, relativos às etapas de um projeto.
90

91

92

93

94

95

As etapas de um projeto que dizem respeito à competência
do proponente se restringem à contextualização do
problema, à exposição da idéia e à indicação dos custos,
ficando o acompanhamento da execução a cargo daquele que
recebe a proposta.
A etapa do projeto em que são expostos o marco de
referência, o histórico e a abrangência, para o reforço da
defesa da idéia de forma argumentada, denomina-se metas.
O item metodologia é o meio de que dispõe o proponente
para explicitar como será desenvolvido o projeto,
especificando os instrumentos e estratégias a serem
utilizados.
Objetivos são os referenciais de mudança na realidade, a
partir da aplicação do projeto. São os indicadores com os
quais se pode prever o êxito da atividade projetada.
A prestação de contas é uma etapa realizada por meio de
demonstrativos de aplicação dos recursos e relatório de
atividades, feitos no decorrer de todo o desenvolvimento do
projeto e após a sua finalização.
Na identificação do proponente, além de dados básicos,
como a localização, deve ser explicitada a legitimidade e a
competência para a realização da proposta em questão.
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96

O organograma do órgão gestor da cultura deve ser definido
independentemente da peculiaridade local e do valor
atribuído ao setor, devendo seguir sempre o modelo padrão.

97

Para reconhecer as diversidades culturais manifestas,
encobertas, da maioria e das minorias, a atuação de um
gestor cultural deve se basear no pluralismo, na democracia
e na observação acurada.

98

Faz parte do trabalho do gestor cultural inventariar todos os
bens de natureza material, referentes à produção cultural de
sua responsabilidade, com o intuito de protegê-los e
valorizá-los.

99

É importante identificar, em uma pesquisa para mapeamento
do patrimônio cultural de uma comunidade, basicamente, as
pessoas que realizam movimentos culturais, eventos,
equipamentos e espaços utilizados, bibliotecas, escolas,
entidades culturais e patrimônio material.

100 O levantamento da capacidade que o município tem de

sediar eventos culturais deve ficar a cargo do setor de
turismo, sem qualquer interferência da gestão cultural.
A Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das
Expressões Culturais afirma que diversidade cultural refere-se à
multiplicidade de formas pelas quais as culturas dos grupos e
sociedades encontram sua expressão. Tais expressões são
transmitidas entre e dentro dos grupos e sociedades. Com relação
a essa convenção, julgue os próximos itens.
101 O princípio da soberania afirma que a diversidade cultural

somente poderá ser protegida e promovida se estiverem
garantidos os direitos humanos e as liberdades fundamentais,
tais como a liberdade de expressão, informação e
comunicação, bem como a possibilidade de os indivíduos
escolherem sua própria expressão cultural.
102 Segundo definição estabelecida pela referida convenção, as

atividades culturais são válidas somente na contribuição para
a produção de bens e serviços culturais.
103 Na mencionada convenção, que trata da educação e

conscientização pública, um dos itens versa acerca do dever
das partes de propiciar e desenvolver a compreensão da
importância da proteção e promoção da diversidade das
expressões culturais, por intermédio de programas de
educação e maior sensibilização do público, entre outros.
104 A citada convenção prevê tratamento especial para países em

desenvolvimento, ressaltando que países desenvolvidos
devem facilitar intercâmbios culturais com os países em
desenvolvimento, garantindo um tratamento preferencial aos
seus artistas e outros profissionais e praticantes da cultura,
assim como aos seus bens e serviços culturais.
105 Os órgãos instituídos pela referida Convenção serão

assistidos pelo secretariado da UNICEF.
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1

A Amazônia está sufocando e parte da floresta corre

1

o risco de se transformar em um imenso cerrado. É esse o
alerta emitido ao Brasil e ao mundo pelos cientistas do
4

4

Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC),
organizado pela ONU. O relatório do painel confirma: as

7

causas da reviravolta climática são humanas. A emissão de
7

gases que provocam o efeito estufa aumentou 70% desde

10

1970. A principal fonte é a queima de combustíveis fósseis,
ou seja, o vilão é o petróleo, que alimenta a riqueza e o bem10

13

estar das nações desenvolvidas e sustenta o crescimento
econômico de 10 entre 10 países em desenvolvimento. A

16

A água tende a tornar-se um bem escasso. Em escala
global, já chega a 1 bilhão o número de pessoas com acesso
precário a esse recurso. Com o aumento populacional, haverá
demanda crescente e poluição das fontes hídricas.
Especialistas imaginam até mesmo a ocorrência de conflitos
armados na disputa por nascentes.
O Brasil, com 12% das reservas de água doce do
planeta, é provavelmente o país mais bem servido nesse
quesito. A forma como estamos administrando tais recursos,
porém, é indecorosa.
Levantamento do Instituto Socioambiental baseado
em dados do Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento relativos a 2004 mostra que quase a metade
(45%) da água retirada dos mananciais do país e tratada não
chega de forma regular ao consumidor. A principal causa
está nos vazamentos na rede (65%), mas ligações
clandestinas e falhas nos hidrômetros também contribuem.

palavra-chave é mesmo desenvolvimento sustentável —
13

expressão cunhada por ambientalistas na década de 80 do
século passado, que se traduz em uma série de
posicionamentos (individuais e coletivos) e políticas

16

(governamentais) em prol do bem-estar conjunto do homem

Folha de S.Paulo. Editorial, 20/11/2007 (com adaptações).

Em relação a esse texto, julgue os itens que se seguem.
111 A explosão demográfica terá como conseqüência a maior

preservação dos recursos hídricos.
112 A palavra “indecorosa” (R.10) está sendo empregada com o

sentido de exemplar, admirável.
e da Terra. Os cientistas recomendam: mais eficiência no uso
da energia por indústrias, prédios e casas; mais eficiência no
19

consumo pelos automóveis; e o uso de novas tecnologias que
reduzam as emissões de gases prejudiciais.
Jornal do Brasil. Editorial, 20/11/2007 (com adaptações).

Com base no texto, julgue os itens a seguir.
106 Depreende-se das informações do texto que as causas do

aquecimento global têm origem nas atividades humanas.
107 A principal fonte de gases que provocam o efeito estufa é a

estagnação econômica das nações em desenvolvimento.
108 A palavra “vilão”(R.9) está sendo empregada com o sentido

de malfeitor, responsável pelo malefício.

113 Conforme as informações do texto, 45% da água tratada não

chegam aos consumidores por causa de vazamentos na rede,
de ligações irregulares e de falha nos hidrômetros.
114 A palavra “mananciais” (R.14) tem o sentido de fontes,

nascentes.
Julgue se os trechos abaixo estão gramaticalmente certos e
poderiam corretamente compor o tipo de comunicação oficial
indicado entre parênteses.
115 Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e sete, na sala

de reuniões do Conselho, foi realizada a décima sétima
assembléia dos dirigentes da entidade. (ata)
116 Informamos ao público que este departamento estará

funcionando normalmente, no horário comercial, na sextafeira após o feriado. (comunicado)
117 Conforme nossa correspondência anterior, esclarecemos que

o funcionário em questão encontra-se em licença para
tratamento de saúde e não têm comparecido à essa
instituição desde o mês passado. (ofício)
118 Após a verificação realizada pela equipe de consultores,

109 A expressão “10 entre 10 países em desenvolvimento” (R.11)

concluiram-se pela interdição do funcionamento da empresa.
(relatório)

pode, sem prejuízo para a informação original do texto, ser

119 Comunicamos à todos funcionários que as atividades da

substituída por todos os países em desenvolvimento.
110 A expressão “em prol do” (R.16) tem o sentido de em

benefício do, a favor do.
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instituição serão suspensas no dia 19 de dezembro, em
virtude da visita do Papa ao Brasil. (memorando)
120 Lamentamos informar que infelizmente não poderemos

apoiar à iniciativa dessa ONG, tendo em vista que nossos
recursos em dinheiro vivo se esgotaram. (ofício)
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