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PORTUGUÊS

I. Nesta prova, você encontrará 5 (cinco) páginas
numeradas seqüencialmente, contendo 20 (vinte)
questões objetivas correspondentes às seguintes
disciplinas: Língua Portuguesa (05 questões), Inglês (05
questões), Conhecimentos Gerais (10 questões) e 4
(quatro) questões dissertativas de Conhecimentos Gerais.
II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos
no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Assine o cartão de respostas no local indicado, com
caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a
numeração das questões estão corretas. Caso observe
qualquer erro, notifique o fiscal.
V. Leia atentamente as questões e escolha a alternativa
que mais adequadamente responde a cada uma delas.
VI. Você dispõe de 5 (cinco) horas para fazer esta
prova. Faça-a com tranqüilidade, mas controle o seu
tempo. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para
marcar o cartão de respostas.
VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de
prova 1(uma) hora após seu início.
VIII. O candidato somente poderá levar o caderno de
prova após transcorridas 3 (três) horas do seu início.
IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente
o espaço correspondente à letra a ser assinalada,
conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
X. Transcreva as respostas das questões dissertativas,
com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas.
XI. Utilize caneta azul ou preta.
XII.A leitora óptica não registrará as respostas em que
houver falta de nitidez e/ou marcação de mais
de uma alternativa.
XIII.O cartão de respostas não pode ser dobrado,
amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua
assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora
dos locais destinados às respostas.
XIV. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de
respostas e este caderno. As observações ou marcações
registradas no caderno não serão levadas
em consideração.
XV.É terminantemente proibido o uso de telefone
celular, pager ou similares.
Boa Prova!

Para as questões 1 e 2, leia o texto abaixo:

1) Considere as afirmações abaixo:
I. A charge exalta a aprovação do governo Lula,
mostrando o aumento do poder aquisitivo da classe
trabalhadora, que passou a consumir mais.
II. Há uso de discurso direto na charge.
É verdadeiro o que se afirma em:
a) somente I
b) somente II
c) I e II
d) Nenhuma
2) No título da charge, a expressão “dos pobres”
exerce função sintática de:
a) adjunto adnominal
b) complemento nominal
c) objeto indireto
d) agente da passiva
3) Assinale a alternativa em que a oração encontra-se
na voz passiva sintética:
a) A medida foi aprovada pelo Congresso.
b) Precisa-se de secretária.
c) Divulgou-se o gabarito da prova.
d) Mataram o jovem friamente.
4) Assinale a alternativa que completa adequadamente
a lacuna:

a)
b)
c)
d)

Gostamos do filme ______ enredo trata do conflito
em Ruanda.
onde
que
no qual
cujo
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Para a questão número 5, leia o texto abaixo:
Despedida
Rubem Braga

E no meio dessa confusão alguém partiu sem se
despedir; foi triste. Se houvesse uma despedida talvez
fosse mais triste, talvez tenha sido melhor assim, uma
separação como às vezes acontece em um baile de
carnaval — uma pessoa se perde da outra, procura-a por
um instante e depois adere a qualquer cordão. É melhor
para os amantes pensar que a última vez que se
encontraram se amaram muito — depois apenas aconteceu
que não se encontraram mais. Eles não se despediram, a
vida é que os despediu, cada um para seu lado — sem
glória nem humilhação.
Creio que será permitido guardar uma leve tristeza, e
também uma lembrança boa; que não será proibido
confessar que às vezes se tem saudades; nem será odioso
dizer que a separação ao mesmo tempo nos traz um
inexplicável sentimento de alívio, e de sossego; e um
indefinível remorso; e um recôndito despeito.
E que houve momentos perfeitos que passaram, mas
não se perderam, porque ficaram em nossa vida; que a
lembrança deles nos faz sentir maior a nossa solidão; mas
que essa solidão ficou menos infeliz: que importa que uma
estrela já esteja morta se ela ainda brilha no fundo de nossa
noite e de nosso confuso sonho?
Talvez não mereçamos imaginar que haverá outros
verões; se eles vierem, nós os receberemos obedientes
como as cigarras e as paineiras — com flores e cantos. O
inverno — te lembras — nos maltratou; não havia flores,
não havia mar, e fomos sacudidos de um lado para outro
como dois bonecos na mão de um titeriteiro inábil.
Ah, talvez valesse a pena dizer que houve um
telefonema que não pôde haver; entretanto, é possível que
não adiantasse nada. Para que explicações? Esqueçamos
as pequenas coisas mortificantes; o silêncio torna tudo
menos penoso; lembremos apenas as coisas douradas e
digamos apenas a pequena palavra: adeus.
A pequena palavra que se alonga como um canto de
cigarra perdido numa tarde de domingo.
5) Considere as afirmações:
I. De acordo com o texto, a separação de alguém traz
tristeza, mas os bons momentos podem permanecer
na memória.
II. O autor despediu-se de alguém no baile de carnaval e,
agora, no inverno, sente falta dela.
De acordo com o texto, está correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)
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somente I
somente II
I e II
Nenhuma

INGLÊS
Text for questions 6 and 7:
Many cases of autism (I)_________________by genetic
defects that disrupt the brain's ability to learn, according to
groundbreaking research that promises (II)_____________
to new therapies.
A set of six genes that are strongly linked to brain development
in the first year of life (III) _______________to be abnormal
in many autistic children, suggesting a neurological origin
that may cause a significant proportion of cases.
Autism is a developmental disorder that is diagnosed in up to
one in 100 children, and (IV)_________ a triad of symptoms.
People who are affected have impaired social and
communication skills, and show restricted or repetitive behavior.
Source: Adapted from
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article4282174.ece

6) Choose the alternative that completes the text with
the correct verb tenses:
a) (I) is caused, (II) leading, (III) were been found, (IV) has
b) (I) are caused, (II) to lead, (III) have been found,
(IV) has
c) (I) causing, (II) leading, (III) has been found, (IV) have
d) (I) cause, (II) to lead, (III) were found, (IV) have
7)
in
a)
b)
c)
d)

The words groundbreaking and impaired mean,
the text:
‘An earthquake’ and ‘in pairs’
’A big change’ and ‘double’
‘An earthquake’ and ‘less effective’
‘A big change’ and ‘less effective’

Text for questions 8 to 10:
Global investment in renewable energy surged 60 per cent
to $148 billion (74.3 billion) last year and is still accelerating
despite the slowdown in the wider economy, according to
the United Nations.
Wind energy attracted the ________ amount of around
$50.2 billion and solar, the ________ growing area, attracted
investment of $28.6 billion. _______ 2004, the global market
for solar energy has grown by annual rate of 254 per cent.
The report from the UN’s Environmental Programme (UNEP)
compared the flow of investment to the renewable energy
sector to a “green gold rush”.
Source: Adapted from
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article4282174.ece

8) Choose the alternative with the meaning that is
closest to paragraph one:
a) Although there is renewable energy, the bigger economy
is growing
b) Although the wider economy is growing, the renewable
energy is having global investments
c) Although the bigger economy is not growing, the
investments in renewable energy throughout the world
is growing
d) Although the investments in global economy is growing,
renewable energy is having a slowdown

9) Choose the alternative that best completes the
second paragraph:
a) biggest, fastest, Since
b) most big, most fast, Since
c) bigger, faster, Since
d) biggest, fastest, Until
10) In the last paragraph, the comparison between
investments in renewable energy and “green gold rush”
means:
a) Everybody wants to have gold that is green
b) Everybody wants to invest in ecology
c) Everybody is in a hurry for gold
d) Everybody is looking for ecology in Greenland
CONHECIMENTOS GERAIS
11) Analise as afirmativas a seguir com relação a fatores
que contribuíram para a queda da inflação nos quatro
anos posteriores a 1994:
I- A fase de transição representada pelos quatro meses
de convivência da população com a URV, permitiu uma
acomodação dos preços relativos, ausente nos planos
anteriores de estabilização.
II- A falta de reservas cambiais foi suficiente para dar
credibilidade a âncora cambial.
III- As elevadas taxas de juros praticadas durante toda a
segunda metade da década de 1990.
IV- A economia fechada, apesar da pressão em termos da
concorrência dos produtos importados, como fator
inibidor dos reajustes de preços.
V- A abundância de capitais na economia internacional,
entendida como um fator de sustentação das reservas
em um nível elevado, inibindo qualquer tentativa de
ataque especulativo contra a moeda nacional.
Das afirmações acima estão corretas:
a) I, III e IV.
b) I, III e V.
c) II, IV e V.
d) Somente a I.
12) De acordo com o Art. 5º do regulamento de licitações
e de contratos do serviço social autônomo Agência
Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), são
modalidades de licitação:
a) Concorrência, Convite, Concurso e Leilão.
b) Concorrência, Convite, Concurso, Pregão e Leilão.
c) Concorrência, Convite, Concurso e Pregão.
d) Concorrência, Convite, Concurso, Pregão Eletrônico
e Leilão.

13) Uma escola que se utiliza o adjetivo keynesiano
deve levar em conta, para fazer jus a isso, os seguintes
aspectos:
I- O papel da demanda na determinação da produção e
do emprego.
II- O papel das expectativas em situações de incerteza.
III- A importância das convenções enquanto âncora para a
tomada de decisão sob incerteza.
IV- O papel do dinheiro como um ativo com atributos únicos,
que o diferencia dos demais ativos.
V- A preferência pela liquidez enquanto comportamento
racional sob incerteza.
Estão corretas as alternativas acima:
a) apenas I, III, IV e V.
c) I, II, III, IV e V
b) apenas II, III e V.
d) apenas I, IV e V.
14) A ABDI apresentará, anualmente, ao Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
relatório circunstanciado sobre a execução do contrato
de gestão no exercício anterior até:
a) O final do 1º Bimestre.
c) 30 de abril.
b) 31 de março.
d) 31 de janeiro.
15) Quando o Cronograma de Desembolso previr a
execução do convênio em duas parcelas, a liberação
da segunda condiciona-se à aprovação da prestação
de contas referente à execução das atividades previstas
que correspondam a pelo menos:
a) 80% (oitenta por cento) do valor da primeira parcela,
incluindo os valores da contrapartida.
b) 70% (setenta por cento) do valor da primeira parcela,
incluindo os valores da contrapartida.
c) 80% (oitenta por cento) do valor da primeira parcela,
excluindo os valores da contrapartida.
d) 70% (setenta por cento) do valor da primeira parcela,
excluindo os valores da contrapartida.
16) Analise as afirmativas a seguir, sobre finanças
públicas na fase de estabilização (1995-1998):
I- No meio político, a meta de deixar o salário mínimo
em um patamar a US$ 100,00, levou o governo a
aumentá-lo em R$ 100,00 em maio de 1995.
II- Antes da estabilização da moeda, o salário mínimo valia
em torno de US$ 100,00. No momento que o trabalhador
recebia este salário no fim do mês, o poder aquisitivo
se mantinha inalterado.
III- Certas características da Constituição de 1988, como
aposentadoria por tempo de serviço em uma idade
precoce, revelou-se um obstáculo para um melhor
desempenho das contas públicas, na segunda metade
dos anos 1990.
IV- A situação fiscal do Brasil, no período de 1995 a 1998,
caracteriza-se por um regime de “restrição orçamentária
fraca”, fato que posteriormente começou a mudar
através da implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal.
V- A situação fiscal posterior a estabilização foi marcada
por uma tranqüila situação financeira dos Estados.
Das afirmativas, estão corretas:
a) I, III e IV.
c) III, IV e V.
b) II, III e V.
d) Somente a I.
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17) Analise as afirmativas a seguir, com relação aos
elementos temporários de contenção fiscal:
I- A receita do imposto provisório sobre movimentação
financeira (IPMF), depois transformado em contribuição
(CPMF), foi um fator que se destacou como elemento
temporário de contenção fiscal a partir de 1994.
II- A receita de concessões como a “banda B” de telefonia
celular e leilões das empresas da Telebrás, também foi
um elemento de contenção fiscal no período de 1994
a 1998.
III- Por ter dificuldade de estabelecer um ajuste fiscal em
bases permanentes, as autoridades, ainda na fase
embrionária de preparação do plano Real, optaram por
não gerar aumento da receita em bases temporárias;
IV- Com a existência dos elementos temporários de
contenção fiscal, a análise do desempenho da política
fiscal ficou mais complexa, pelo fato de não ficar claro
a tendência, no futuro, do comportamento dos resultados
primários.
V- A criação de fontes temporárias de contenção fiscal, na
segunda metade da década de 1990, foram adotadas
pelas autoridades, através de decisões autônomas e
tentativas com exito de aprovação de leis ou de emendas
constitucionais.
Das afirmativas, estão corretas apenas:
a) I, III, IV e V.
b) II, III, IV e V.
c) I, II, IV e V.
d) I, II, III e V.
18) O Programa Gestão da Política de Regulação de
Mercados tem por objetivo estabelecer novos marcos
regulatórios e instrumentos de políticas públicas
setoriais, voltados:
a) À Competição, ao crédito, à comercialização, à produção
e ao consumo.
b) Ao abastecimento, à comercialização, à formação de
estoques, à produção e ao consumo.
c) Ao consumo, à comercialização, à competição, à
produção, ao abastecimento e à regulação.
d) Ao crédito, ao abastecimento, à comercialização, à
formação de estoques, à produção e ao consumo.
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19) Compete ao Conselho Deliberativo da Agência
Brasileira de Desenvolvimento Industrial:
a) Deliberar sobre a proposta de manual de licitações e
de contratos elaborados pela Diretoria-Executiva, e suas
posteriores alterações.
b) Fiscalizar a gestão administrativa, orçamentária, contábil
e patrimonial da ABDI, observado o disposto no contrato
de gestão.
c) deliberar sobre as demonstrações contábeis da ABDI.
d) Aprovar, anualmente, o orçamento-programa da ABDI
para a execução das atividades previstas no contrato
de gestão.
20) Assinale a alternativa que descreve corretamente
conceito inerente à Política de Desenvolvimento Industrial:
a) Um dos traços fundamentais da Política de
Desenvolvimento Industrial é seu pragmatismo, que
deve se traduzir em medidas concretas de
implementação a longo prazo, articuladas
primordialmente em cooperação com os demais entes
públicos e direcionadas para enfrentar os principais
entraves que afetam seu desempenho.
b) A Política de Desenvolvimento Industrial tem por objetivo
estabelecer um diálogo com a diversidade da estrutura
produtiva doméstica, partindo do estágio de
desenvolvimento dos diversos sistemas produtivos e
das empresas, tanto no que se refere às suas
necessidades quanto no que respeita às
suas oportunidades.
c) A estratégia de conquista de mercados da Política de
Desenvolvimento Industrial reflete o objetivo de manter
ou posicionar um determinado sistema produtivo entre
os principais importadores mundiais, combinando-se
uma participação significativa nos fluxos de comércio
internacional com a preservação de posição mínima no
mercado doméstico.
d) Para inserção internacional do Brasil, a Política de
Desenvolvimento Industrial busca o atendimento de
mercados externos, por meio de significativas
importações, ou o investimento direto no exterior para
instalação de representações comerciais.

QUESTÕES DISSERTATIVAS
Responda as questões dissertativas com clareza e objetividade, em no máximo 5 (cinco) linhas.
1) Define the modality of prince bidden via auction.

RESPOSTA:

2) A ABDI apresentará, anualmente, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
relatório circunstanciado sobre a execução do contrato de gestão no exercício anterior, contendo, no
mínimo, algumas informações. Comente sobre elas.

RESPOSTA:

3) De acordo com o Art. 16o, os recursos transferidos pela ABDI para execução do convênio não poderão,
no todo ou em parte, ser aplicados em outras atividades e ações que não as previstas no Plano de
Trabalho, ainda que em caráter de emergência, estando vedada sua aplicação. Discorra sobre o assunto.
RESPOSTA:

4) A Política de Desenvolvimento Produtivo - PDP foi lançada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no
dia 12 de maio de 2008, em continuidade à Política Industrial Tecnológica e de Comércio Exterior - PITCE.
Explique o motivo do desenvolvimento da PDP.
RESPOSTA:

Realização:

Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação

www.ibfc.org.br
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