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CADERNO DE PROVA OBJETIVA 
 
 
 
 
 
 
 

 Nome do Candidato 

                     
                     

 
 Número de Inscrição                             Assinatura do Candidato 

      -    
 

 
 
 

 
Órgão Executor: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 
Coordenação de Exames Vestibulares 



I N S T R U Ç Õ E S 
 

LEIA   COM   ATENÇÃO 
 
 

1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 14, é constituído de 40 (quarenta) 
questões objetivas, cada uma com cinco alternativas, assim distribuídas: 

 

01 a 10 – Língua Portuguesa 
11 a 20 – Matemática 
21 a 40 – Conhecimentos Específicos 

 
2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite 

ao fiscal que o substitua. 
 

3. Sobre a Marcação da Folha de Respostas 
 

As respostas deverão ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta preta 
não porosa para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para correção. Não 
haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 

 
3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para 

a marcação da alternativa escolhida na FOLHA DE RESPOSTAS, pinte completamente 
o campo correspondente.  
    
Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida. 
 

N.º da 
Questão

 
A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

 
3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou 

emendada, ou não houver marcação. 
 

3.3. Não rasure nem amasse a FOLHA DE RESPOSTAS. 
 

4. A duração da prova é 4 (quatro) horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da 
FOLHA DE RESPOSTAS e a coleta de impressão digital. 

 

5. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho. 
 

6. Será permitida a saída de candidatos da sala de prova somente após decorridas 2:30 h do 
início da prova. Nesse caso, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao fiscal o 
Caderno de Prova e a Folha de Respostas. 

 

7. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes de transcorridas 2:30 h do início da 
prova deverá assinar Termo de Ocorrência declarando desistência do Concurso. 

 

8. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente após 3:30 h do 
início da prova. 
 

9. Terminada a prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal a FOLHA DE 
RESPOSTAS. 

 

10. É vedado ao candidato copiar as marcações feitas na Folha de Respostas. 



1/14 – AGENTE MUNICIPAL: Segurança 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

INSTRUÇÃO: Leia a coluna de Luiz Fernando Veríssimo para responder às questões de 01 a 10. 
 
 

Outras histórias de verão 
 
I - ALÍVIO 

− Acho que tou − disse a Vanessa. 
− Ai, ai, ai − disse o Cidão. 
No entusiasmo do momento, os dois a fim e sem preservativo à mão, a Vanessa tinha dito “Acho que dá”. E agora aquilo. Ela podia 

estar grávida. 
Do “Acho que dá” ao “Acho que tou”. A história de uma besteira. 
Mais do que uma besteira. Se ela estivesse mesmo grávida, uma tragédia. Tudo teria que mudar na vida dos dois. O casamento 

estava fora de questão, mas não era só isso. A relação dos dois passaria a ser outra. A relação dela com os pais. Os planos de um e de 
outro. O vestibular dela, nem pensar. O estágio dele no exterior, nem pensar. Ele não iria abandoná-la com o bebê, mas a vida dele teria 
que dar uma guinada, e ele sempre culparia ela por isto. Ela não saberia como cuidar de um bebê, sua vida também mudaria radicalmente. 
E se livrarem do bebê também era impensável. Uma tragédia. 

− Quando é que você vai saber ao certo? 
− Daqui a dois dias. 
Durante duas noites, nenhum dos dois dormiu. No terceiro dia ela chegou correndo na casa dele, agitando um papel no ar. Ele 

estava no seu quarto, adivinhou pela alegria no rosto dela qual era a grande notícia. 
− Não tou! Não tou! 
Abraçaram-se, aliviados, beijaram-se com ardor, amaram-se na cama do Cidão e ela engravidou. 

II - TEATRO 
Era uma tradição. Todos os anos, na praia, faziam um teatrinho. Para as crianças. Os mais velhos inventavam uma história, distribuíam os 
papéis, ensaiavam e apresentavam a peça nos fundos da casa. As crianças ficavam excitadas, antecipando o teatrinho de todos os anos, e 
os mais velhos se divertiam preparando a produção. O autor era geralmente o Oscar, que também se encarregava da direção, e o elenco 
não mudava muito: a Mirthes, mulher do Oscar, o tio Jesus, a Eloá, irmã da Mirthes, o primo Klerison, que tocava violão e fazia a música do 
espetáculo, a prima Gessi, que era baixinha e por isso sempre fazia o papel de um bicho... Mas naquele ano a irmã mais velha da Mirthes, a 
Iolanda, veio do Espírito Santo passar o verão com eles e trouxe sua enteada. Katy, com cá e ipsilone. Dezessete anos. Linda. Na primeira 
vez que viu a Katy de biquíni, o Oscar ficou com soluço. “O que é isso, Oscar?” “Não sei. Soluço. É a primeira vez que eu tenho!” “Toma um 
copo d’água, disse a Katy, e o Oscar teve a sensação de ser lambido pela voz dela. Lambido! O soluço aumentou. 
 
••A Iolanda já tinha muito ouvido falar no teatrinho do verão e perguntou o que o Oscar estava preparando para aquele ano. Oscar disse 
que estava pensando em fazer alguma coisa diferente, “com um pouco mais de fôlego”, algo, talvez, baseado nos gregos. Gregos, para 
crianças? Não sei, disse o Oscar. Este ano vamos improvisar. Era isso. Improvisariam. A Mirthes estranhou, mas o Oscar era o diretor. Ele é 
que mandava. E o Oscar fez questão que a Katy participasse da peça. Seria uma princesa. Uma princesa grega. As crianças gostavam de 
princesas. E a prima Gessi seria o macaco da princesa. “Como é música grega?” quis saber o primo Klerison. “Improvisa!” ordenou Oscar. 
 
••A peça não ia bem. Oscar, no papel de rei, pai da princesa, cochichava para os outros. Inventava suas falas, empurrava-os de um lado 
para o outro. A prima Gessi não obedecia mais suas ordens. Suas macaquices era o que fazia mais sucesso com as crianças. “Oscar”, 
cochichou a Mirthes, “as crianças não estão entendendo nada!” E então, Oscar tomou a decisão: “Nelson Rodrigues.” “O quê, Oscar?!” 
“Vamos para um final Nelson Rodrigues.” O pai atacaria a própria filha. A beijaria violentamente, começaria a rasgar sua túnica e... “Oscar, 
as crianças!” Oscar caiu em si. Mirthes tinha razão. Era preciso improvisar outro final. O macaco se transformaria num príncipe – o tio Jesus 
– que casaria com a princesa. Era isso. Além de tudo, seria uma maneira de tirar a prima Gessi de cena. 

 
(O Estado de São Paulo, 14/01/2007.) 

 
 
QUESTÃO 01 
 

Ao longo da leitura da história II, delineia-se: 
A) Exaltação ao verão brasileiro.  
B) Crítica ao relacionamento amoroso entre adolescentes. 
C) Cena de verão com quebra de expectativa no final, intencionada pelo autor. 
D) Representação de comportamentos que ferem a família brasileira. 
E) Descrição de quadros da vida que se assemelham a contos de fada atuais. 
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QUESTÃO 02 
 

O pronome outro, no título, indica 
A) indefinição das histórias apresentadas. 
B) oscilação das cenas construídas. 
C) inclusão em universo maior de histórias. 
D) contraposição a relatos anteriores. 
E) irrelevância dos assuntos tratados. 
 
QUESTÃO 03 
 

Em Mas naquele ano, a irmã mais velha da Mirtes, a Iolanda, veio do Espírito Santo passar o verão com eles e trouxe sua enteada, o 
Mas funciona como 
A) marcador oral de progressão.  
B) conector de oposição à idéia anterior. 
C) pronome intensificador. 
D) pronome adjetivo. 
E) advérbio que expressa circunstância de tempo. 
 
QUESTÃO 04 
 

Em relação à linguagem do texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Há predominância de descrição como organização da unidade temática. 
(      ) O descumprimento das normas gramaticais revela o desleixo da variedade lingüística usada pelo autor. 
(      ) O texto foi construído em registro informal com tom oral. 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, V, V 
B) F, F, V 
C) V, F, V  
D) F, V, F 
E) V, F, F 
 
QUESTÃO 05 
 

Marque o trecho em que há exemplo de conotação.  
A) O soluço aumentou. 
B) Oscar no papel de rei, pai da princesa 
C) ...ela engravidou. 
D) Oscar teve a sensação de ser lambido pela voz dela. 
E) E a prima Gessi seria o macaco da princesa. 
 
QUESTÃO 06 
 

Em Além de tudo, seria uma maneira de tirar a prima Gessi de cena., o conector indica idéia de adição. Assinale o período em que há 
expresso esse mesmo sentido. 
A) A vontade do menino era tanta, que ele saiu da sala para comer. 
B) A fim de não ser convocado, o jogador simulou dores no joelho. 
C) Fique em Chapada no fim de semana, que haverá muitas comemorações. 
D) O funcionário, em acréscimo, justificou o porquê da sua decisão. 
E) Mesmo que isso custe caro à população, o imposto será mantido. 
 
QUESTÃO 07 
 

Em qual alternativa o uso da vírgula serve para substituir um termo elíptico? 
A) Amanhã, ou melhor, sábado, poderemos viajar. 
B) Naquele exato momento, todos se calaram. 
C) Maria, que foi classificada no concurso, tomou posse. 
D) Gregos, para as crianças? 
E) Ela prefere cinema e eu, Orkut. 
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QUESTÃO 08 
 

A respeito do uso do pronome oblíquo na escrita padrão, analise as construções abaixo. 
 

I  - A beijaria violentamente. 
II  - Ele não iria abandoná-la com o bebê. 

III  - Abraçaram-se aliviados. 
IV  - ...e ele sempre culparia ela por isto. 

 

Estão corretas as construções: 
A) II e III, apenas. 
B) I, II, III e IV. 
C) I e II, apenas. 
D) II e IV, apenas. 
E) I e III, apenas. 
 
QUESTÃO 09 
 

Em Os mais velhos inventavam uma história, distribuíam os papéis, ensaiavam e apresentavam a peça nos fundos da casa., NÃO há 
A) uso de verbos transitivos diretos. 
B) emprego de mais com valor de advérbio. 
C) verbos flexionados no plural em concordância com sujeito “os mais velhos”. 
D) emprego do tempo verbal imperfeito, indicando ações tomadas como não concluídas. 
E) expressão funcionando como complemento nominal. 
 
QUESTÃO 10 
 

Na frase Acho que dá, o vocábulo que possui a mesma função que no trecho 
A) Oscar, que também se encarregava da direção. 
B) Oscar disse que estava pensando em fazer alguma coisa. 
C) O que é isso, Oscar? 
D) O quê, Oscar? 
E) Mais do que uma besteira. 
 

 
MATEMÁTICA 

 
 

QUESTÃO 11 
 

Admita que a comissão organizadora da Corrida do Senhor Bom 
Jesus de Cuiabá considerou necessário distribuir, ao longo do 
percurso da corrida, 4 copos de água para cada atleta. Percebeu 
que, com a quantidade de copos de água disponível, faltariam 90 
copos e que, caso fossem distribuídos 3 copos a cada atleta, 
sobrariam 422 copos. A partir dessas informações, qual o número 
de atletas participantes da corrida? 
A) 612 
B) 512 
C) 712 
D) 412 
E) 812 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espaço para Rascunho 
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QUESTÃO 12 
 

Observe o quadro abaixo. 
 
 

A rotina extenuante do telemarketing 
Entre as profissões surgidas nos últimos anos, poucas são 
tão desgastantes como a de operador de telemarketing. 
Durante seis horas por dia, 675 000 brasileiros telefonam 
para sua casa, seu trabalho, seu celular para lhe vender 
produtos. Um estudo da Unicamp mostra que 85% dos 
operadores são mulheres e que eles suportam forte 
pressão dos chefes e grosserias de muitos clientes. 

 Os operadores de telemarketing fazem, em média, 140 
telefonemas por dia. 
 O operador que vende produtos, como cartões de 
crédito, é treinado para fazer uma exposição de, no 
máximo, 2 minutos. 
 O operador que vende serviços, como conexão de 
internet ou TV a cabo, tem 6 minutos para fazer a 
apresentação. 
 Na sua jornada de seis horas, os operadores têm 15 
minutos livres para tomar café ou água, conversar e ir 
ao banheiro. 

 

(Adaptado de VEJA, 18/04/2007, p.41.) 
 

A partir das informações presentes no quadro e admitindo que 
cada operador (que vende produtos ou serviços) tenha que fazer 
exatamente 140 ligações por dia, é correto afirmar que cada 
telefonema, em média, deva ser realizado em aproximadamente: 
A) 2 minutos e 50 segundos. 
B) 2 minutos e 27 segundos. 
C) 3 minutos e 10 segundos. 
D) 3 minutos e 37 segundos. 
E) 2 minutos e 40 segundos. 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 13 
 

Admita que, numa determinada loja de roupas e calçados, o valor a 
ser pago por duas calças, três camisas e um par de sapatos seja           
R$ 240,00 e o valor a ser pago por uma calça, três camisas e dois 
pares de sapatos seja R$ 300,00. Admita, ainda, que os produtos, 
nas duas situações de venda, sejam do mesmo modelo e marca. 
Nessas condições, é correto afirmar que o valor a ser pago, em 
reais, por um par de sapatos e uma camisa é: 
A) 120 
B) 150 
C) 140 
D) 100 
E) 110 
 
 
 
 
 
 
 

Espaço para Rascunho 
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QUESTÃO 14 
A tabela abaixo apresenta o perfil dos leitores de uma determinada 
revista. 
 

Sexo Quantidade 
de leitores 

Média das idades 
(em anos) 

Masculino 52% 40 
Feminino 48% 36 

 

A partir dessas informações, qual a média de idade dos leitores da 
revista? 
A) 39,08 anos 
B) 37,08 anos 
C) 36,08 anos 
D) 38,08 anos 
E) 39 anos 
 
 
QUESTÃO 15 
 

Um caixa eletrônico de um banco tem disponível, para saque, 
somente cédulas de 2, 5 e 10 reais. Um correntista precisa sacar       
R$ 70,00. A partir dessas informações, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Se o caixa eletrônico utilizar somente cédulas de 2 e 10 
reais, o saque poderá ser feito de nove maneiras 
diferentes. 

(      ) Se o caixa eletrônico utilizar somente cédulas de 2 e 5 
reais, o saque poderá ser feito de nove maneiras 
diferentes. 

(      ) Se o caixa eletrônico utilizar somente cédulas de 5 e 10 
reais, o saque poderá ser feito de oito maneiras 
diferentes. 

 

Assinale a seqüência correta. 
A) F, F, V 
B) V, V, F 
C) F, V, V 
D) F, F, F 
E) V, V, V 
 
 
QUESTÃO 16 
 

Admita que, por mês, uma empresa A que presta serviços 
telefônicos cobre uma taxa fixa de R$ 38,00 mais uma tarifa de R$ 
0,35 por minuto falado e que uma empresa B, de mesma natureza, 
cobre uma taxa fixa de R$ 42,00 mais uma tarifa de R$ 0,25 por 
minuto falado. Nessas condições, é correto afirmar que, em um 
mês, 
A) o valor cobrado pela empresa A será mais vantajoso que o da 

empresa B se o usuário falar um tempo maior que 40 minutos. 
B) o valor cobrado pela empresa B será mais vantajoso que o da 

empresa A se o usuário falar um tempo menor que 40 minutos. 
C) o valor cobrado pela empresa A será mais vantajoso que o da 

empresa B se o usuário falar um tempo menor que 40 minutos. 
D) o valor cobrado pela empresa B será mais vantajoso que o da 

empresa A se o usuário falar um tempo igual a 40 minutos. 
E) o valor cobrado pela empresa B será sempre mais vantajoso 

que o da empresa A.  

Espaço para Rascunho 
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QUESTÃO 17 
 

Segundo reportagem da Revista Veja, n.o 10, “[...] Cada vez que alguém assina um cheque, paga uma conta, faz um saque ou toma 
um empréstimo bancário, o governo abocanha 0,38% do valor da operação. [...]”. Esse percentual corresponde à CPMF, contribuição 
criada em 1996 com uma alíquota de 0,20%, cobrada sobre transações financeiras. O quadro abaixo ilustra uma situação em que 
várias transações financeiras foram realizadas em 2006.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Admitindo que incidiu CPMF sobre todas as transações, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O Governo arrecadou de CPMF, nas transações acima, um total de R$ 950,00. 
B) O valor total de CPMF arrecadado na transação financeira entre Rita e João foi R$ 228,00. 
C) O Governo arrecadou de CPMF, nas transações acima, um total de R$ 380,00. 
D) Aplicando a alíquota de CPMF, praticada em 1996, o valor que o Governo arrecadaria nas transações acima seria R$ 500,00. 
E) A alíquota atual de CPMF é 90% maior que a alíquota praticada em 1996. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jorge comprou uma casa 
de Rita, por R$ 100.000,00 
e transferiu de sua conta 
bancária o valor para a 
conta dela. 

Rita comprou um carro de 
João por R$ 60.000,00 e 
depositou o valor na conta 
dele. 

RITA JOÃO JORGE 

João sacou R$ 30.000,00 a 
fim de saldar suas dívidas e 
transferiu R$ 30.000,00 para 
a conta de sua mãe. 

MÃE DE JOÃO 

Mãe de João sacou o valor 
para saldar dívidas da 
reforma da casa. 

Espaço para Rascunho 
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QUESTÃO 18 
 

Uma fábrica embala latas de palmito em caixas de papelão cúbicas 
de 20 cm de lado, com 12 latas em cada caixa. Essas caixas são 
colocadas em caixotes de madeira de 80 cm de largura, 120 cm de 
comprimento e 60 cm de altura. Qual o número máximo de latas de 
palmito em cada caixote? 
A) 4608 
B) 2304 
C) 576 
D) 864 
E) 144 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 19 
 

Uma pesquisa realizada num bairro de Cuiabá apresentou o 
seguinte resultado: 65% dos entrevistados conhecem a Chapada 
dos Guimarães, 55% conhecem o Pantanal e 15% não conhecem 
nenhum desses lugares. De acordo com essa pesquisa, o 
percentual de pessoas que conhecem esses dois lugares é: 
A) 30% 
B) 20% 
C) 40% 
D) 25% 
E) 35% 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 20 
 

De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), os 
veículos no Brasil são identificados externamente por meio de 
placas cujos caracteres são três letras do alfabeto e quatro 
algarismos. O número máximo de placas que se pode formar 
utilizando apenas as letras A, B e C e apenas os algarismos 1, 2, 3 
e 4 é: 
A) 7912 
B) 6814 
C) 9780 
D) 5480 
E) 6912 
 
 
 
 
 
 
 

Espaço para Rascunho 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

INSTRUÇÃO: Leia atentamente os textos I e II para responder às questões de 21 a 23. 
 

Texto I 
 

São Paulo, terça-feira, 13 de março de 2007  
 
Faxineira devolve R$ 14 mil que encontrou em posto da Polícia Rodoviária no RS.  
DA AGÊNCIA FOLHA  
Uma faxineira que trabalha no posto da Polícia Rodoviária Federal de Seberi (432 km de Porto Alegre) 
devolveu cerca de US$ 6.700 (R$ 14.050) que encontrou no banheiro destinado aos visitantes, que fica do lado 
de fora da unidade. 
[...] 
Segundo o policial rodoviário federal José Cardoso, Clélia é de uma firma terceirizada, mas trabalha há anos no 
posto da Polícia Rodoviária Federal. "Ela foi escolhida justamente por ser uma pessoa de confiança. Sempre foi 
super-honesta", afirmou. 
Mãe solteira, de duas filhas, ela ganha cerca de R$ 400 por mês. Isso significa que o dinheiro devolvido por ela 
representa três anos de salário. 
Os dólares foram escondidos por dois homens presos pela Polícia Rodoviária por contrabando e descaminho 
de produtos de informática. 
"A cidade aqui é pequena e eu a conheço desde a infância. Ela nem sequer pensou em ficar com o dinheiro", 
declarou José Cardoso. 
 

 
Texto II 

 
Fala-se em crise dos valores e na necessidade de um retorno à ética, como se esta fosse uma coisa que se 
ganha, se guarda, se perde e se acha e não a ação intersubjetiva consciente e livre que se faz à medida que 
agimos e que existe somente por nossas ações e nelas. 

(Marilena Chauí) 
 
 
QUESTÃO 21 
 

Com base no texto I, é correto afirmar que a atitude da faxineira Clélia se fundamenta no princípio de que a consciência moral 
A) é inata e, como tal, está imune a ser corrompida pelas circunstâncias vivenciadas por cada sujeito.  
B) desenvolve-se apenas no meio familiar. 
C) é determinada pelas normas reconhecidas como obrigatórias por cada grupo de pessoas. 
D) não é inata, vai se constituindo ao longo da vida, por meio de experiências pessoais vivenciadas em determinado contexto sócio-

cultural. 
E) é moldada tão somente pelos  traços definidores de cada cultura.       
 
 
QUESTÃO 22 
 

A partir da leitura do texto II, analise as afirmativas. 
 

I  - A ética existe pela e na ação dos sujeitos individuais e sociais. 
II  - A crise de valores é decorrente da falta de ética moral.  

III  - A ética independe das ações praticadas pelo sujeito no seu cotidiano. 
IV  - A ética se consolida por laços e formas de sociabilidade criados pela ação humana historicamente determinada. 

 

Estão corretas as afirmativas 
A) II e IV, apenas. 
B) I e III, apenas. 
C) I, III e IV, apenas. 
D) II, III e IV, apenas. 
E) I e IV, apenas. 
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QUESTÃO 23 
 

Assinale a afirmativa que NÃO se aplica à relação entre o texto I e o texto II.  
A) Ocorre divergência entre o comportamento demonstrado por Clélia e o conceito de ética sugerido por Marilena Chauí.       
B) Com a sua atitude, Clélia reforça a idéia defendida por Chauí de que ética se revela nas nossas ações.    
C) A atitude de Clélia sugere que os valores morais são sustentados por princípios éticos, como defende Chauí. 
D) O último trecho da fala do policial José Cardoso sustenta a idéia de Marilena Chauí de que a ética se manifesta na ação 

intersubjetiva e livre. 
E) A atitude de Clélia reafirma a idéia defendida por Chauí de que a crise de valores não significa a perda total da ética.    
 
QUESTÃO 24 
 

Leia o texto. 
 

Em fevereiro de 2007, a Revista Veja entrevistou o filósofo australiano Peter Singer, especialista em ética. Ao responder à pergunta 
sobre a relação valores morais na sociedade brasileira e crimes bárbaros, como o assassinato do menino João Hélio, de 6 anos, 
ocorrido na cidade do Rio de Janeiro, no início de fevereiro, Singer argumentou que: “Quando pessoas supostamente normais 
cometem barbárie como essa (referência ao assassinato do menino João Hélio) ...é uma prova de que a sociedade em questão 
perdeu o controle de si mesma”. 

(Adaptado das páginas amarelas da Revista Veja, 21/02/07.) 
 

Com base na resposta de Peter Singer sobre a questão abordada, é correto afirmar: 
A) As ações individuais praticadas em uma determinada sociedade são independentes dos valores morais dessa mesma sociedade.  
B) As infrações isoladas comprometem os princípios éticos que disciplinam e regulam os costumes, a moral e a conduta das 

pessoas nas diferentes esferas sociais. 
C) Pequenas infrações isoladas não repercutem nos valores morais de uma sociedade.   
D) Os valores morais de uma sociedade são inabaláveis.  
E) A perda dos princípios da ética moral compromete apenas os direitos individuais.  
 
QUESTÃO 25 
 

Sobre valores morais, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Os valores morais norteiam o comportamento das pessoas somente nas relações profissionais. 
(      ) O respeito e o senso de justiça são valores morais universais. 
(      ) Criados na vida social para orientar as ações humanas e regular a relação entre as pessoas, os valores morais sofrem 

influências da cultura e da realidade de cada sociedade. 
 

Assinale a seqüência correta. 
A) V, V, V 
B) V, F, F 
C) F, V, V 
D) F, F, V 
E) V, F, V 
 
INSTRUÇÃO: Observe atentamente a tela abaixo para responder às questões 26 e 27. 
 

 
 

(Tela de Canato. Disponível em www.canato.com.br/imagens/meninocarvoeiro. Acesso em 30/04/2007) 
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QUESTÃO 26 
 

A tela, Menino carvoeiro, sugere a problemática do trabalho infantil. A respeito desse assunto, com base no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA/1990), marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Qualquer trabalho infantil é facultativo a menores de quatorze anos. 
(      ) Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. 
(      ) É assegurada bolsa de aprendizagem a adolescente de até quatorze anos de idade. 
(      ) É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz.  
 

Assinale a seqüência correta. 
A) F, V, V, F 
B) V, V, V, F 
C) F, V, V, V 
D) V, F, V, F 
E) F, F, F, V 
 
 
QUESTÃO 27 
 

A tela Menino carvoeiro explicita a violação de um dos direitos assegurados à criança e ao adolescente pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA/1990). Assinale a alternativa que apresenta o direito violado.  
A) Toda criança tem direito de ser protegida desde a barriga da mãe para ser gerada com segurança e saúde. 
B) A criança e o adolescente também têm direito à assistência médica e odontológica de graça e prioridade em casos de ajuda ou 

socorro. 
C) A criança e o adolescente têm direito de ir e vir e de permanecer em locais públicos ou comunitários. 
D) A criança e o adolescente têm direito de participar da vida pública, na forma da lei. 
E) A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade.  
 
 
QUESTÃO 28 
 

Artigo publicado na Revista Nova Escola on-line, edição n.º 160, março de 2003, expõe que submeter crianças a maus-tratos é muito 
comum em escolas. Maria Amélia Azevedo, coordenadora do Laboratório de Estudos da Criança da Universidade de São Paulo, 
defende que “A criança precisa aprender com palavras e atitudes de compreensão, e não com tapas e humilhações”. A respeito de 
maus-tratos a que crianças e adolescentes estão sujeitos, considere: 
 

I  - Agressões físicas e psicológicas. 
II  - Exposição a situações vexaminosas. 

III  - Submissão à falta de higiene. 
IV  - Privação alimentar. 

 

São considerados maus-tratos, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA/1990): 
A) I e III, apenas. 
B) II e IV, apenas. 
C) I, II e IV, apenas. 
D) I, II, III e IV. 
E) II, III e IV, apenas. 
 
 
QUESTÃO 29 
 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA/1990), verificada a prática de ato infracional pelo adolescente, cabe à 
autoridade competente aplicar medidas socioeducativas. Assinale a medida que NÃO pode ser aplicada em qualquer circunstância, 
mesmo em situação infracionária. 
A) Prestação de trabalho forçado 
B) Aplicação de advertência 
C) Prestação de serviço à comunidade 
D) Obrigatoriedade de reparar o dano causado a outrem 
E) Liberdade assistida 
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QUESTÃO 30 
 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA/1990), marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 
 

(      ) Aqueles que submetem crianças e adolescentes sob sua responsabilidade a situações vexaminosas estão sujeitos à 
penalidade de detenção. 

(      ) Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente devem ser comunicados ao Conselho 
Tutelar da respectiva localidade. 

(      ) Apenas quem comete maus-tratos físicos contra criança ou adolescente está sujeito à penalidade de aplicação de multa e 
detenção.     

(      ) É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. 
  
 

Assinale a seqüência correta. 
A) F, F, V, V 
B) V, V, F, V 
C) V, F, F, F 
D) F, V, V, F 
E) V, V, F, F 
 
 
INSTRUÇÃO: Leia o texto abaixo para responder às questões 31 e 32. 
 
 
Mês passado, quando esteve visitando projetos sociais em Cuiabá, o gerente de Inclusão Social do Departamento de Operações 
Sociais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Márcio Cameron, considerou o Projeto Ser Menino [...] 
“modelo para outras cidades do país”. 
Específico para meninos, em quatro meses, o Ser Menino atendeu 60 crianças e adolescentes. Sediado numa ampla casa que fica na 
estrada de acesso ao distrito de Nossa Senhora da Guia, o projeto oferece aos garotos cinco refeições ao dia, alojamento confortável, 
acompanhamento médico, laboratório de informática, escolinha de futebol, arte em argila e papel, e está começando uma criação de 
peixe em tanque e formando a horta de plantas medicinais e leguminosas.  

 
(ALVES, Alecy. Assessoria – Smasdh. Disponível em www.cuiaba.mt.gov.br/noticia. Acesso em 25/04/2007.)  

 
 

QUESTÃO 31 
 

Com base no texto, pode-se afirmar que o Projeto Ser Menino NÃO oferece 
A) atendimento à saúde. 
B) ensino fundamental. 
C) lazer e esporte. 
D) inclusão digital. 
E) alojamento e alimentação. 
 
 
 
QUESTÃO 32 
 

A respeito das informações presentes no texto, assinale a afirmativa correta.  
A) Esse projeto possibilita o combate à exclusão social, sem, contudo, viabilizar uma política de sustentabilidade econômica.   
B) Trata-se de uma política de governo considerada imediatista devido ao público alvo desse projeto. 
C) As atividades desenvolvidas por esse projeto possibilitam o combate à exclusão social, considerando a demanda regional.  
D) Além da inclusão digital, esse projeto amplia o nível de escolaridade dos meninos assistidos. 
E) Esse projeto desconsidera a relevância da formação humanística para combater a exclusão social.       
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INSTRUÇÃO: Leia o texto abaixo para responder às questões 33 e 34. 
 

Biodiesel será um dos pilares da economia mato-grossense, diz Maggi. 
 

 
 

Maggi acompanhado do presidente Lula durante a inauguração da primeira usina de biodiesel de MT. 
 

(Disponível em www.agenciabrasil.gov.br/media/imagens/2006/1. Acesso em 19/04/2007.) 
 
 

QUESTÃO 33 
 

Sobre produção e uso de biodiesel, marque a afirmativa INCORRETA.  
A) O Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel tem como objetivo implementar, de forma sustentável, tanto técnica como 

economicamente, a produção e o uso do biodiesel, com enfoque na inclusão social e no desenvolvimento regional. 
B) O biodiesel, por se tratar de um combustível renovável, terá impacto na balança comercial brasileira ao permitir a redução da 

importação de óleo diesel.  
C) Estimula-se o uso do biodiesel por sua expressiva capacidade de extinguir, definitivamente, a emissão de poluentes e de diversos 

gases causadores do efeito estufa.  
D) O Estado de Mato Grosso, pelo fato de ser um dos maiores produtores de soja e de algodão e ainda possuir uma das maiores 

diversificações em produtos agrícolas, se credencia com um perfil econômico altamente promissor na capacidade de produção de 
biocombustíveis.  

E) A cadeia produtiva do biodiesel tem grande potencial de geração de empregos, promovendo, dessa forma, a inclusão social, 
especialmente quando se considera o amplo potencial produtivo da agricultura familiar. 

 
 
QUESTÃO 34 
 

A fotografia acima registra a inauguração da primeira usina de biodiesel de MT, localizada no município de 
A) Barra do Bugres. 
B) Jaciara. 
C) Sinop. 
D) Rondonópolis. 
E) Nova Olímpia. 
 
 
QUESTÃO 35 
 

O Governo Lula lançou na segunda quinzena de janeiro o que denominou Programa de Aceleração do Crescimento 2007/10 (PAC), 
um conjunto de regras, compromissos de ação e diretrizes de governo, que objetivam um crescimento econômico de 5% ao ano no 
período. O PAC inaugura uma nova fase na política econômica do Governo Lula, recolocando na agenda do País a temática do 
crescimento. 

(Disponível em http://www.cbjp.org.br. Acesso em 20/03/2007.) 
 
A respeito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), é correto afirmar: 
A) Visa remover obstáculos burocráticos, administrativos, normativos, jurídicos e legislativos ao crescimento econômico e social.  
B) Propõe-se a incentivar apenas a ampliação de investimento privado. 
C) Depende tão somente da participação do Poder Executivo. 
D) Tem por objetivo diminuir gastos públicos em infra-estrutura.  
E) Terá eficácia assegurada unicamente pela participação dos trabalhadores e empresários. 
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INSTRUÇÃO: Leia trecho da composição de Raul Seixas, Paulo Coelho e Marcelo Motta para responder às questões 36 e 37. 
 
 

Tente Outra Vez 
 
Veja 
Não diga que a canção está perdida 
Tenha fé em Deus, tenha fé na vida 
Tente outra vez 
 

Beba 
Pois a água viva ainda está na fonte 
Você tem dois pés para cruzar a ponte 
Nada acabou, não, não, não, não... 
 

Tente 
Levante sua mão sedenta e recomece a andar 
Não pense que a cabeça agüenta se você parar, 
Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira 
Bailando no ar! 
 
 
 

QUESTÃO 36 
 

Essa letra de música tem como foco a motivação de pessoas. Sobre motivação, pode-se afirmar: 
A) O incentivo financeiro é o único fator responsável pela motivação. 
B) A motivação independe de incentivo para se manifestar. 
C) Está subordinada a questões físico-emocionais.   
D) Está no interior de cada pessoa, porém é preciso despertá-la. 
E) Não há qualquer relação entre sucesso pessoal e motivação. 
 
 
QUESTÃO 37 
 

A pirâmide abaixo, elaborada pelo estudioso Maslow, representa a hierarquia das necessidades. 

 
 

A falta de motivação sugerida no trecho da composição Tente Outra Vez remete às necessidades: 
A) Fisiológicas e de Auto-Realização. 
B) De Segurança e Fisiológicas. 
C) De Auto-Realização e de Segurança. 
D) Fisiológicas e de Segurança. 
E) Sociais e de Auto-Estima. 
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QUESTÃO 38 
 

A coluna da esquerda apresenta as cinco mais importantes necessidades humanas, segundo Maslow, e a coluna da direita, os fatores 
correspondentes a essas necessidades. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

(      ) Respeito próprio, autoconfiança, principalmente. 
(      ) Sede, fome, abrigo, etc. 
(      ) Conquista, sucesso, etc. 

1 - Necessidades Fisiológicas 
2 - Necessidades de Segurança 
3 - Necessidades Sociais 
4 - Necessidades de Auto-Estima (      ) Remuneração, aposentadoria e outros. 

 

Marque a seqüência correta.                         
A) 2, 3, 1, 4  
B) 3, 2, 4, 1 
C) 1, 2, 3, 4 
D) 4, 1, 2, 3 
E) 4, 1, 3, 2 
 
INSTRUÇÃO: Leia a tira abaixo para responder às questões 39 e 40. 
 

 
 

(Revista você s/a, abril/2007, p.102.) 
 
QUESTÃO 39 
 

No ambiente organizacional, muitas empresas investem em publicidade para dizer que o seu diferencial é tratar bem os clientes, 
porém, na prática diária, não se  preocupam em atender bem os clientes mais próximos, que são os funcionários, como revela a tira 
acima. A respeito de interação humana, assinale a afirmativa correta. 
A) É um contínuo que ocorre entre pessoas, sob forma de comportamentos exclusivamente manifestos, verbais. 
B) É um processo que ocorre permanentemente entre pessoas, sob forma de comportamentos manifestos e não manifestos, verbais 

e não-verbais, pensamentos, sentimentos e reações mentais e/ou físico-corporais. 
C) É um processo que possibilita, esporadicamente, a aproximação das pessoas com as quais se tem afinidade, por meio de 

comportamentos, pensamentos, sentimentos e reações mentais. 
D) É uma competência que ocorre permanentemente entre pessoas, sob forma de comportamentos manifestos. 
E) Trata-se de um ato expresso somente de forma comportamental. 
 
 
QUESTÃO 40 
 

Na cena do último quadrinho, a atitude tomada pelo grupo revela a necessidade de o presidente mudar o seu comportamento  no 
ambiente de trabalho. Sobre essa cena, é correto afirmar: 
A) O grupo de funcionários expressa, através da retração, o descontentamento com a atitude do presidente no ambiente de 

trabalho. 
B) A atitude do presidente nessa cena é um exemplo de assertividade. 
C) A cena representa a sinergia existente no grupo. 
D) Através do feedback, o presidente obtém informação de como o seu comportamento está afetando o grupo. 
E) A empatia manifestada pelo presidente faz com que ele perceba que o seu comportamento está afetando o grupo. 
 



 

 


