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PORTUGUÊS

I. Nesta prova, você encontrará 4 (quatro) páginas
numeradas seqüencialmente, contendo 20 (vinte)
questões objetivas correspondentes às seguintes
disciplinas: Língua Portuguesa (10 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 as questões de 5 a 8, 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) somente I
b) somente II
c) I e II
d) Nenhuma
6) Considere as afirmações:
I. Ao longo do texto, o autor dirige-se a um interlocutor.
II. O autor usa metaforicamente as estações do ano para
representar os tempos bons e ruins.
Está correto o que se afirma em:
a) somente I
b) somente II
c) I e II
d) Nenhuma
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7) Considere o período:
“Se houvesse uma despedida talvez fosse mais triste (...)”
A oração destacada é classificada como:
a) subordinada adverbial consecutiva
b) subordinada adverbial condicional
c) subordinada adverbial concessiva
d) subordinada adverbial conformativa
8) A conjunção destacada abaixo estabelece entre as
orações uma relação de:
“E que houve momentos perfeitos que passaram, mas
não se perderam(...)”
a) adição
b) adversidade

c) conclusão
d) explicação

9) Considere as orações:
I. Lembramos os bons momentos.
II. Lembramo-nos dos bons momentos.
De acordo com a norma culta:
a) somente I está correta
b) somente II está correta
c) I e II estão corretas
d) Nenhuma está correta
10) Considere os períodos:
I. O rapaz foi um dos que se pronunciaram contra a
decisão da diretora.
II. Faz dois anos que ele foi embora.
De acordo com a norma culta:
a) somente I está correto
b) somente II está correto
c) I e II estão corretos
d) Nenhum está correto
CONHECIMENTOS GERAIS
11) O desenvolvimento de um plano de projeto utiliza
as saídas dos outros processos, incluindo o
planejamento estratégico para criar um documento
consistente e coerente, o qual possa ser utilizado para
guiar a execução e o controle do projeto. Este processo
quase sempre se repete diversas vezes. Por exemplo:
o esboço inicial pode incluir recursos genéricos e uma
seqüência de atividades sem datas, com o tempo,
versões subseqüentes do plano, incluirão recursos
específicos e datas explícitas. O escopo de trabalho
em um processo interativo é geralmente feito pela
equipe de projeto com o uso da ____________________,
permitindo que a equipe capture e decomponha o
trabalho do projeto. Toda a definição do trabalho precisa
ser planejada, estimada, desenvolvido um cronograma
e autorizada com o uso do detalhamento do
planejamento integrado da gerência de controle,
algumas vezes chamado de Controle de Plano de
Contas, ou CAPs, no processo EVM. A soma de todos
os planejamentos integrado de gerência de controle
constituem o escopo total do projeto.
a) Ferramenta PERT/CPM (Project Evaluation and Review
Technique)
b) DES Decomposição Estruturada Sistêmica
c) Estrutura Analítica do Projeto (EAP) ou Work Breakdown
System (WBS)
d) Ferramenta Gráfico de Gantt

12) O caminho Crítico da Figura 12 é estabelecido por:

Figura 12

a) B-D-F
b) A-C-F

c) B-E-G
d) A-E-F

13) ____________________ são todas as "partes
interessadas" ou todos os diferentes públicos que
afetam ou são de alguma forma afetados pela atuação
de uma empresa: funcionários, acionistas, comunidade,
instituições, fornecedores, consumidores e governo.
a) Strategic holders
c) Stakeholders
b) Topholders
d) Headholders
14) LEI DO BEM (11.196/05) institui o Regime Especial
de Tributação para a Plataforma de Exportação de
Serviços de Tecnologia da Informação - _____________,
o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital
para Empresas Exportadoras - _____________ e o
Programa de Inclusão Digital; dispõe sobre incentivos
fiscais para a inovação tecnológica.
a) REPES / RECAP
c) REPES / REBEM
b) REBEM / RECAP
d) RENETI / REIT
15) O ______________ é um documento que reconhece
formalmente a existência do projeto. Ele deve conter,
seja diretamente ou através de referência a outros
documentos:
I. As necessidades de negócio que o projeto está
incumbido de tratar.
II. A descrição do produto.
Deve ser emitido por um gerente externo ao projeto e
em um nível apropriado às necessidades do projeto.
Ele fornece autoridade ao gerente do projeto para usar
recursos organizacionais nas atividades do projeto.
Quando um projeto é regido por um contrato, o contrato
assinado servirá, geralmente, como o _____________
para o vendedor.
a) Finally Project
c) Behavior Project
b) Project Charter
d) Legal Agreement
16) Uma determinada empresa apresentou ao seu
cliente um contrato de uso de licença de uso software,
conforme cláusulas A e B abaixo.
CLÁUSULA A
O presente instrumento tem como objeto a licença de uso
do Software EDIWISE, bem como a prestação de serviços
de Suporte para a EMPRESA CONTRATANTE.
CLÁUSULA B
A presente licença de uso do Software EDIWISE terá os
aspectos da _______________ e da ________________.
Preencha as lacunas abaixo com a melhor opção abaixo:
a) indiscriminalidade / indispensabilidade
b) indispensabilidade / irretratabilidade
c) interoperabilidade / indiscriminalidade
d) irretratabilidade / irrevogabilidade

17) Uma equipe de gerência do projeto deve estar atenta
ao fato de que a gerência moderna da qualidade
complementa a gerência de um projeto. Os pontos abaixo
descritos são importantes na administração da qualidade.
I. Satisfação do cliente - entender, gerenciar e influenciar
necessidades de forma que as expectativas do cliente
sejam satisfeitas. Isto exige a combinação de
conformidade com requerimentos (o projeto deve
produzir o que foi dito que ele produziria) e conveniência
para o uso (o produto ou serviço produzido deve
satisfazer as necessidades reais).
II. Prevenção ao invés de inspeção - o custo da prevenção
de erros é sempre muito menor que o custo para
corrigi-los, como demonstrado pela inspeção.
III. Responsabilidade da gerência - o sucesso exige a
participação de todos os membros da equipe, mas
permanece a responsabilidade da gerência em fornecer
os recursos necessários para se ter êxito.
IV. Processos dentro de fases – o ciclo repetitivo de
_____________ descrito por Deming e outros é bastante
similar à combinação de fases e processos.
a) 6 SIGMA
c) BARROW
b) SWOT
d) PDCA
18) Os desafios contidos no objetivo central da política
do PDP (Política de Desenvolvimento Produtivo) são:
I. Ampliar Capacidade de Oferta.
II. Construir uma sólida base educativa.
III. Preservar a robustez da balança de pagamentos.
IV. Elevar a capacidade de inovação.
V. Fortalecer o MPES (Médias e Pequenas Empresas).
Das afirmações acima, estão corretas:
a) I, III, IV e V.
c) III, IV e V.
b) I, II e IV.
d) I, II, III, IV e V.
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 correta em relação ao Estatuto
Social Autônomo da Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial:
a) Compete à Diretoria Executiva da ABDI emitir parecer,
quando solicitado, sobre a alienação ou oneração de
bens móveis.
b) O Presidente do Conselho Deliberativo da ABDI tem por
atribuição fiscalizar, por delegação do Poder Executivo,
o cumprimento do contrato de gestão.
c) Compete ao Presidente da ABDI planejar, executar,
controlar e ajustar as ações das unidades
organizacionais de sua área funcional de supervisão.
d) O Presidente do Conselho Fiscal da ABDI tem por
atribuição decidir sobre os atos de dispensa e
movimentação de pessoal.
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QUESTÕES DISSERTATIVAS
Responda as questões dissertativas com clareza e objetividade, em no máximo 5 (cinco) linhas.
1) Comente o que a LEI da INOVAÇÃO 10.973/04 considera e quais os ministérios que a referendam.

RESPOSTA:

2) Comente sobre os passos que o Ciclo de Vida do Projeto define.

RESPOSTA:

3) Defina o significado da palavra caput do trecho de lei abaixo:
Art. 8º A Portaria Interministerial nº 127, de 30 de maio de 2008, passa a vigorar acrescida dos seguintes dispositivos:
§ 7º A comprovação das condições exigidas no caput ocorrerá no ato de cadastramento, a que se referem
os artigos. 17 a 19.
Art. 74-A. O disposto nos artigos. 4º e 25, inciso I, somente será exigido a partir de 1º de agosto de 2008.
RESPOSTA:

4) Defina Responsabilidade Social Corporativa.

RESPOSTA:

Realização:
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