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preocupação de Anchieta em mostrar a visão
integradora do homem com a fauna e com a flora,
agregando informações sobre os fenômenos
climáticos. A sua maneira holística de olhar a
realidade antropológica, etnológica, teológica e
ambiental integradamente é, sem dúvida, uma
referência para o nosso mundo atual, carente de uma
visão mais sistêmica da realidade socioambiental.
Ao canonizar o padre Anchieta, o Papa
Francisco foi além dos milagres baseados apenas
nas curas e nas graças alcançadas, mostrando que é
preciso ver também o legado e a contribuição cultural
que uma pessoa deixa na história de um país, sendo
sempre estímulo às futuras gerações. Que o exemplo
do Santo José de Anchieta nos estimule a buscar
sempre a abertura e o diálogo com as diferentes
culturas e religiões que fazem parte de nossa
brasilidade, exercendo a solidariedade entre os
povos, e mostrando o quanto temos que conhecer e
aprender com esta rica biodiversidade de nosso país,
mesmo sabendo que a mesma se encontra cada vez
mais vulnerável pela exploração e destruição de
nossos ecossistemas.

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.
Anchieta muito além dos milagres
A notícia da canonização do padre José de
Anchieta, feita de maneira justa pelo Papa Francisco,
é um reconhecimento histórico de um homem que
deu a sua vida pelos valores e princípios do
Evangelho, tão importantes no início do processo de
miscigenação cultural de nossa nação. A sua visão
missionária vai além de seu tempo, deixando um
legado religioso e cultural para a História do Brasil,
ainda hoje reconhecido por muitos intelectuais e
historiadores de nosso país. É difícil, em poucas
palavras, expressar a riqueza desse legado,
sobretudo quando este se estende desde o campo da
literatura, da poesia, da antropologia e dramaturgia,
chegando até os primórdios da biogeografia
brasileira.
Sem nenhuma intenção de proselitismo, não
podemos deixar de reconhecer a grande contribuição
deste homem, considerado um ícone da
evangelização nos primórdios das raízes de nossa
brasilidade. Estar ligado à fundação das duas
maiores cidades do país, São Paulo e Rio de Janeiro,
não é algo trivial, pois isto supõe capacidade de
dialogar, de aceitar diferenças, de ser inovador, de
romper barreiras religiosas e culturais, de integrar
culturas distintas e, extraordinariamente, de entregar
sua vida por uma causa mais nobre, sem pretensões
de poder, benefício próprio ou ambições econômicas.
A maneira como Anchieta viveu e morreu aqui em
nosso país é um testemunho inquestionável de
alguém que procurou trabalhar e gastar a sua vida
com gratuidade e simplicidade, sempre defendendo
aqueles que sofriam os efeitos nefastos do processo
colonizador, como os povos indígenas na sua época.
Além deste árduo trabalho de inculturação da
fé, a sua contribuição literária foi fundamental,
lançando as bases da arte da poesia lírica e épica no
Brasil, além dos sermões, cartas e uma gramática
tupi-guarani, a língua mais falada naquela época na
costa do país.
Junto com outros que procuraram narrar em
cartas os aspectos etnológicos, etológicos e
históricos no início do processo de colonização, como
Pero Vaz de Caminha, Pedro Lopes de Souza, Hans
Staden, André Thévet, Jean de Léry, Pedro de
Magalhães Gândavo, entre outros, a carta escrita por
José de Anchieta em 1560, documento pouco
conhecido pelos brasileiros, tem um papel relevante
para os primórdios da chamada biogeografia
brasileira. Neste relato pré-biogeográfico, aparece a
riqueza e o uso da biodiversidade pelos povos
nativos, revelando também aspectos etológicos de
alguns animais. O que chama a atenção é a

(SIQUEIRA, J. Carlos de. O Globo, 02/04/2014, p.17.)
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Questão 01

Questão 02

Abaixo são feitas afirmativas a respeito do texto.

“...mesmo sabendo que a mesma se encontra cada
vez mais vulnerável pela exploração e destruição de
nossos ecossistemas.” (§ 5)

I. A canonização do padre José de Anchieta
representa um reconhecimento histórico de um
homem cuja vida pautou-se pelos valores e
princípios do Evangelho.

Das alterações feitas na redação do trecho acima,
aquela em que foi mantido o sentido original do
texto é:

II. A visão missionária de Anchieta ultrapassa o seu
tempo e deixa um legado religioso e cultural que
se prolonga pelo campo da literatura, da
antropologia, da dramaturgia e das origens da
biogeografia brasileira.

A) inclusive por se saber que a tal se encontra cada
vez mais vulnerável desde a exploração e
destruição de nossos ecossistemas.
B) embora se saiba que aquela se encontra cada vez
mais vulnerável tal qual a exploração e destruição
de nossos ecossistemas.
C) até porque se sabe que essa se encontra cada vez
mais vulnerável em virtude da exploração e
destruição de nossos ecossistemas.
D) a despeito de se saber que esta se encontra cada
vez mais vulnerável em razão da exploração e
destruição de nossos ecossistemas.
E) até que se saiba que o mesmo se encontra cada
vez mais vulnerável, assim como a exploração e
destruição de nossos ecossistemas.

III. A extraordinária capacidade demonstrada por
Anchieta de entregar a própria vida a uma causa
nobre, sem pretensões de poder, foi a razão
principal que o levou a fundar as duas maiores
cidades do país, São Paulo e Rio de Janeiro.
IV. A contribuição de Anchieta foi fundamental para a
literatura no Brasil: lançou as bases da arte da
poesia lírica e épica, proferiu sermões, foi
missivista e escreveu uma gramática da língua
tupi-guarani.
V. A visão de Anchieta, no sentido de buscar um
entendimento integral dos fenômenos
relativamente à realidade antropológica,
etnológica, teológica e ambiental, é uma
referência para o mundo contemporâneo.

Questão 03

Nas transcrições abaixo, feitas do primeiro e segundo
parágrafos, estão informados os termos a que se
referem os pronomes em destaque.
I. “...que deu a SUA vida pelos valores e princípios
do Evangelho...” / José de Anchieta.

VI. Espera-se que o exemplo do novo santo seja um
estímulo à busca do diálogo entre diferentes
culturas e religiões, promovendo a solidariedade
entre os povos, e ainda um reconhecimento de
quanto é preciso desvendar e aprender com a rica
biodiversidade brasileira.

II. “...sobretudo quando ESTE se estende desde o
campo da literatura...” / legado.
III. “...pois ISTO supõe capacidade de dialogar...” /
algo trivial.

As afirmativas acima que estão em conformidade
com o texto são apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

IV. “...de alguém que procurou trabalhar e gastar a
SUA vida com gratuidade e simplicidade...” /
alguém.

I, II, IV, V e VI.
II, III, IV e V.
I, III e VI.
I, II, III, IV e V.
II, IV, V e VI.

V. “...sempre defendendo AQUELES que sofriam
os efeitos nefastos do processo colonizador...” /
os povos indígenas.
A informação está correta apenas nos itens:
A)
B)
C)
D)
E)
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I, III e IV.
III, IV e V.
II, IV e V.
I, II e IV.
II, III e V.
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Questão 04

Questão 06

– “Sem nenhuma intenção de PROSELITISMO...”
(§ 2)

Abaixo são transcritos trechos do texto onde ocorrem
orações reduzidas de gerúndio, à frente das quais
aparece a forma desenvolvida.

– “...considerado um ÍCONE da evangelização...”
(§ 2)

I. “...sobretudo quando este se estende desde o
campo da literatura, da poesia, da antropologia e
dramaturgia, chegando até os primórdios da
biogeografia brasileira.” / ainda que chegue até os
primórdios da biogeografia brasileira.

– “...não é algo TRIVIAL...” (§ 2)
– “...os efeitos NEFASTOS do processo
colonizador...” (§ 2)

II. “...a sua contribuição literária foi fundamental,
lançando as bases da arte da poesia lírica e épica
no Brasil...” / pois lançou as bases da arte da
poesia lírica e épica no Brasil.

Os quatro termos em destaque nas transcrições
acima, nos contextos em que foram empregados,
podem ser substituídos, sem prejuízo para o sentido,
respectivamente, por:

III. “O que chama a atenção é a preocupação de
Anchieta em mostrar a visão integradora do
homem com a fauna e com a flora, agregando
informações sobre os fenômenos climáticos.” / e
ainda agregar informações sobre os fenômenos
climáticos.

A)
B)
C)
D)

politização / imagem / relevante / fúnebres.
reestruturação / emblema / ordinário / agourentos.
catequese / reprodução / inusitado / sinistros.
partidarismo / estampa / sofisticado /
desfavoráveis.
E) doutrinação / símbolo / corriqueiro / prejudiciais.

As formas desenvolvidas estão semanticamente
correspondentes:
Questão 05

A)
B)
C)
D)
E)

“...um homem que deu a sua vida pelos valores e
princípios do Evangelho...”
Das alterações feitas na redação do trecho transcrito
acima, aquele em que o termo em destaque é
resultado de crase, sendo obrigatório o emprego do
acento, é:

apenas nos itens II e III.
apenas no item III.
apenas no item I.
nos itens I, II e III.
apenas nos itens I e III.

Questão 07
“Neste relato pré-biogeográfico, aparece a riqueza e
o uso da biodiversidade pelos povos nativos...” (§ 4)

A) um homem que se deu A uma vida repleta de
valores e princípios do Evangelho.
B) um homem que deu A própria vida os valores e
princípios do Evangelho.
C) um homem que deu A toda sua vida os valores e
princípios do Evangelho.
D) um homem que deu A esta vida os valores e
princípios do Evangelho.
E) um homem que se deu A viver os valores e
princípios do Evangelho.

Na oração acima, a concordância verbal foi feita com
o verbo no singular, num contexto em que o verbo
também poderia ser expresso no plural.
Das orações abaixo, aquela em que a concordância
verbal também é facultativa, podendo o verbo ser
expresso no singular ou no plural, é:
A) Sobre a vida do padre José de Anchieta deve
haver vários trabalhos escritos.
B) Foi justo o reconhecimento histórico e a
canonização de Anchieta.
C) Está José de Anchieta ligado à fundação de São
Paulo.
D) Uma das muitas obras de Anchieta consistiu em
escrever poemas.
E) Cada uma das obras de Anchieta colaborou para a
formação de um conjunto extremamente
representativo.
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NOÇÕES DE DIREITO

Questão 10
Sobre a desapropriação por interesse social, para
fins de reforma agrária, é correto afirmar:

Questão 08
Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela
reforma agrária receberão títulos de domínio ou de
concessão de uso, que serão:
A)
B)
C)
D)
E)

A) Compete aos Estados e ao Distrito Federal, em
concorrência com a União, desapropriar imóveis
rurais que não atendam à função social.
B) O decreto que declarar o imóvel como de
interesse social, para fins de reforma agrária,
autoriza a União a propor a ação de
desapropriação.
C) As operações de transferência de imóveis
desapropriados para fins de reforma agrária não
serão isentas de impostos federais, estaduais e
municipais.
D) As benfeitorias úteis e necessárias serão
indenizadas por meio de títulos da dívida agrária.
E) O volume total de títulos da dívida agrária
independe de fixação em orçamento anual.

inegociáveis.
inegociáveis pelo prazo de 5 (cinco) anos.
inegociáveis pelo prazo de 10 (dez) anos.
inegociáveis pelo prazo de 20 (vinte) anos.
inegociáveis pelo titular até a sua morte, mas
plenamente negociáveis pelos herdeiros ou
legatários, por se tratar de direito pessoal.

Questão 09
Sobre a usucapião constitucional rural, é correto
afirmar que será concedido:
A) àquele que possuir como sua, área na zona rural,
por mais de cinco anos, de forma ininterrupta, de
até 50 hectares, independentemente de torná-la
produtiva, desde que seja proprietário de outro
imóvel produtivo rural.
B) àquele que possuir como sua, área na zona rural,
por mais de dez anos, de forma ininterrupta, de até
50 hectares.
C) àquele que possuir como sua, área na zona rural,
por mais de cinco anos, de forma ininterrupta, de
até 80 hectares, desde que não tenha outro imóvel
urbano.
D) àquele que possuir como sua, área na zona rural,
por mais de cinco anos, de forma ininterrupta, de
até 50 hectares, tornando-a produtiva por seu
trabalho ou de sua família, desde que não seja
proprietário de outro imóvel, urbano ou rural.
E) àquele que possuir como sua, área na zona rural,
por mais de cinco anos, de forma ininterrupta, de
até 80 hectares, independentemente de torná-la
produtiva, desde que não seja proprietário de
outro imóvel rural.

Questão 11
Sobre a organização do Poder Executivo, é correto
afirmar:
A) É exercido pelo Presidente da República,
auxiliado pelos Ministros de Estado.
B) O mandato dos Ministros de Estado é de
4 (quatro) anos.
C) Os Ministros de Estado devem ser brasileiros
natos, maiores de 18 (dezoito) anos.
D) O recebimento de denúncia ou queixa-crime
contra o Presidente da República pelo Supremo
Tribunal Federal, em razão de infração penal
comum, não acarreta a suspensão do exercício de
suas funções.
E) Compete privativamente ao Ministro da Defesa
decretar o estado de sítio e o estado de defesa.

Questão 12
Em caso de impedimento do Presidente e do
Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos,
será imediatamente chamado ao exercício da
presidência, como sucessor imediato:
A)
B)
C)
D)
E)
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Presidente do Senado Federal.
Presidente do Supremo Tribunal Federal.
Presidente da Câmara dos Deputados.
Ministro da Defesa.
Ministro da Justiça.
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LEGISLAÇÃO

Questão 15
Segundo a Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra), na
parceria agrícola, pecuária, agroindustrial e extrativa,
observar-se-á o seguinte princípio:

Questão 13
De acordo com as disposições da Lei nº 11.952/2009
(Regularização Fundiária no Âmbito da Amazônia
Legal), é correto afirmar sobre a regularização
fundiária das ocupações incidentes em terras
situadas em áreas da União, no âmbito da Amazônia
Legal, o seguinte:

A) O prazo dos contratos de parceria, desde que não
convencionados pelas partes, será no mínimo de
um ano.
B) As despesas com o tratamento e a criação dos
animais, não havendo acordo em contrário,
correrão por conta do parceiro proprietário.
C) O proprietário deverá oferecer ao parceiro que
residir no imóvel rural casa de moradia higiênica e
área suficiente para horta.
D) Expirado o prazo, o proprietário deverá voltar a
explorar diretamente a terra por conta própria.
E) Na participação dos frutos da parceria, a quota do
proprietário não poderá ser superior a quarenta
por cento quando concorrer apenas com a
terra nua.

A) a regularização fundiária deverá ser efetivada
pela via exclusiva da alienação onerosa das terras
ocupadas, observadas as preferências legais.
B) a regularização fundiária poderá ser efetivada
pela via da concessão de servidões
administrativas, observadas as preferências
legais.
C) a regularização fundiária deverá ser efetivada
pela via exclusiva da alienação gratuita das terras
ocupadas, observadas as preferências legais.
D) a regularização fundiária deverá ser efetivada
pela via exclusiva da concessão de direito real de
uso, observadas as exigências legais.
E) a regularização fundiária poderá ser efetivada
pela via da alienação ou concessão de direito real
de uso, observadas as exigências legais.

ATUALIDADES
Questão 16
O mundo perdeu, no mês de abril de 2014, um dos
ícones da literatura mundial. Vencedor do Nobel de
literatura em 1982, esse escritor elevou a cultura
latino-americana com textos literários e políticos que
marcaram o seu tempo. O referido autor colombiano
que morreu em abril de 2014 é:

Questão 14
Segundo o Decreto nº 6.992/2009 (Regulamenta a
Lei nº 11.952/2009), os títulos de domínio ou o termo
de concessão de direito real de uso que promovam a
regularização fundiária das ocupações deverão
conter cláusulas sob condição resolutiva pelo prazo
de:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

3 anos.
5 anos
8 anos.
10 anos.
15 anos.

06

Pablo Neruda.
Francisco Azuela.
Leonardo Padura.
Mario Vargas Llosa.
Gabriel García Márquez.
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Questão 17

Questão 19
No Linux, é uma maneira de compartilhar arquivos
com o Windows por meio de um servidor de arquivos:

“Desde 1988, o INPE vem produzindo as taxas
anuais do desflorestamento da Amazônia Legal. A
partir do ano de 2002, estas estimativas estão sendo
produzidas por classificação digital de imagens,
seguindo a ‘Metodologia Prodes’. A principal
vantagem deste procedimento está na precisão do
georreferenciamento dos polígonos de
desflorestamento, de forma a produzir um banco de
dados geográfico multitemporal.”

A)
B)
C)
D)
E)

Squid.
LILO.
KDE.
GRUB.
Samba.

(Fonte: <http://www.obt.inpe.br/prodes/index.php>)

Questão 20

Entre as unidades da federação a seguir,
todas integrantes da Amazônia Legal, as que
apresentaram, respectivamente, a maior e a menor
taxa absoluta de desflorestamento, segundo os
dados do Prodes em 2013 foram:
A)
B)
C)
D)
E)

Ao abrir o Outlook Express em sua configuração
padrão, são algumas das opções disponíveis na
barra de ferramentas:
A)
B)
C)
D)
E)

Amazonas e Roraima.
Acre e Rondônia.
Rondônia e Amapá.
Amazonas e Tocantins.
Pará e Amapá.

catálogo de endereços e localizar.
copiar e colar.
verificar nomes e verificar ortografia.
imprimir e copiar.
encaminhar e desfazer.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Questão 21

Questão 18

Sob a ótica da teoria neoclássica é correto afirmar
que:

Alguns termos relacionados com rede de
computadores estão disponibilizados na Coluna I.
Estabeleça a correta correspondência com os seus
significados, disponibilizados na Coluna II.

A) as funções do administrador correspondem aos
elementos da administração que Fayol definiu no
seu tempo como previsão, organização,
liderança, informação e orçamento, mas com uma
roupagem atualizada.
B) planejamento, organização, direção e controle
são aceitos, de um modo geral, nos dias de hoje,
como as funções básicas do administrador, e
todos os autores convergem com precisão para
adotar essas mesmas funções.
C) o ciclo administrativo é composto, de forma
sequencial, pelas funções previsão, organização,
comando, coordenação e controle que, quando
consideradas isoladamente constituem as
funções administrativas.
D) quando consideradas de forma isolada, as
funções administrativas formam o processo
administrativo; quando consideradas de forma
integrada, constituem as funções administrativas.
E) dentro da linha proposta por Fayol, os autores
neoclássicos adotam o processo administrativo
como núcleo de sua teoria eclética e utilitarista.
Cada autor, todavia, desvia-se dos demais por
adotar funções administrativas ligeiramente
diferentes.

Coluna I
1.
2.
3.
4.

PAN
MAN
WAN
LAN

Coluna II
(
(
(
(

)
)
)
)

redes de tamanho muito reduzido.
redes utilizadas em salas e pisos de um prédio.
redes que abrangem uma cidade inteira.
redes que interligam cidades, países e
continentes.

A sequência correta é:
A)
B)
C)
D)
E)

4, 1, 2 e 3.
1, 4, 3 e 2.
4, 1, 3 e 2.
1, 4, 2 e 3.
4, 2, 1 e 3.
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Questão 26

Questão 22

Sobre o processo decisório, sob a ótica da teoria
comportamental, é correto afirmar que a organização
é um sistema de decisões no qual:

Na Análise SWOT, “produtos substitutivos no
mercado” são:
A)
B)
C)
D)
E)

indiferentes.
uma ameaça.
um ponto forte.
um ponto fraco.
uma oportunidade.

A) c a d a p e s s o a p a r t i c i p a r a c i o n a l e
conscientemente, escolhendo e tomando
decisões individuais a respeito de alternativas
racionais de comportamento; a organização está
permeada de decisões e de ações.
B) as pessoas, em grupo, participam de forma
inconsciente escolhendo e tomando
decisões individuais a respeito de alternativas
racionais de comportamento; a organização está
permeada de decisões e de ações.
C) cada pessoa participa de forma inconsciente,
escolhendo e tomando decisões para o grupo a
respeito de alternativas de comportamento; a
organização é carente de decisões e de ações.
D) as equipes participam racionalmente, escolhendo
e tomando decisões para a ação a respeito de
alternativas não racionais de comportamento; a
organização é rica de decisões, mas carente de
ações.
E) participam as equipes inconscientemente,
escolhendo e tomando decisões para a ação a
respeito de alternativas racionais de
comportamento; a organização está permeada de
decisões e de ações.

Questão 23

O planejamento operacional:
A) p r e o c u p a - s e e m a t i n g i r o s o b j e t i v o s
departamentais.
B) abrange cada departamento ou unidade da
organização.
C) é projetado para o médio prazo, geralmente para o
exercício anual.
D) tem seus efeitos e consequências estendidos a
vários anos à frente.
E) envolve cada atividade isoladamente, visa ao
alcance de metas específicas.

Questão 24

Assinale a alternativa que contém, corretamente,
característica da administração por objetivos.

Questão 27

A) fixação dos objetivos a alcançar pelo “Superior”,
de forma isolada.
B) ênfase no presente, no futuro e nos resultados,
mas não nos meios.
C) determinação dos critérios de avaliação pelo
“Superior”, de forma isolada.
D) retroação em períodos de médio a longo prazo;
manutenção de objetivos.
E) manutenção dos critérios de avaliação do
desempenho e ênfase no controle.

Para que uma estrutura organizacional possa ser
mantida indefinidamente, é necessário que os
sistemas abertos:
A) detenham a negentropia e se reabasteçam de
energia, em um processo reativo de obtenção de
reservas de energia que recebe o nome de
entropia ou homeostasia negativa.
B) detenham o processo homeostásico e liberem
energia para um processo reativo de obtenção de
reservas de energia que recebe o nome de
entropia negativa ou negentropia.
C) detenham o processo entrópico e se reabasteçam
de energia, em um processo reativo de obtenção
de reservas de energia que recebe o nome de
entropia negativa ou negentropia.
D) desenvolvam o processo entrópico e se
reabasteçam de energia, em um processo reativo
de obtenção de reservas de energia que recebe o
nome de entropia negativa ou negentropia.
E) desenvolvam o processo de homeostase e
liberem energia para um processo preventivo de
obtenção de reservas de energia que recebe o
nome de retroação positiva ou negentropia.

Questão 25

O método de administração, focado no equilíbrio
organizacional e que se baseia nas perspectivas
básicas finanças, clientes, processos internos e
aprendizagem/crescimento organizacional é
denominado:
A)
B)
C)
D)
E)

TCQ.
6-sigma.
benchmarking.
empreendedorismo.
balanced scorecard.
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Questão 28

Questão 31

Dado que o desenho organizacional constitui a busca
de coerência entre as várias áreas de decisão da
organização, assinale a alternativa que contém,
corretamente, somente essas áreas.

Em relação aos estilos clássicos de liderança, é
correto afirmar:
A)
B)
C)
D)

no estilo servidor, a ênfase está no líder.
no estilo situacional, a ênfase está no líder.
no estilo liberal, a ênfase está nos subordinados.
no estilo autocrático, a ênfase está nos
subordinados.
E) no estilo democrático, a ênfase está nos
subordinados.

A) Escolhas quanto ao modo de organizar; criação
de tarefas autocontidas; e estratégia
organizacional.
B) Estratégia organizacional; criação de recursos de
folga; e escolhas de políticas para integrar as
pessoas na organização.
C) Estratégia organizacional; escolhas quanto ao
modo de organizar; e escolhas de políticas para
integrar as pessoas na organização.
D) Escolhas de políticas para integrar as pessoas na
organização; escolhas quanto ao modo de
organizar; e criação de tarefas autocontidas.
E) Criação de sistemas de informação vertical;
criação de recursos de folga; e escolhas de
políticas para integrar as pessoas na organização.

Questão 32
A descentralização geralmente acompanha:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 29

o downsizing.
a reengenharia.
os treinamentos em geral.
o planejamento estratégico.
qualquer processo decisório.

Questão 33

Considerando o conceito de cultura organizacional,
assinale a alternativa correta. A cultura
organizacional:

As três áreas principais das organizações para as
quais se utilizam medição, avaliação e controle são,
respectivamente:

A) é o conjunto de hábitos, crenças, valores e
tradições, interações e relacionamentos sociais
comuns a todas as organizações.
B) não pode existir na forma conservadora, o que
caracterizaria rigidez e conservadorismo, apesar
de culturas adaptativas.
C) representa a maneira tradicional e costumeira de
pensar e fazer as coisas e que são compartilhadas
por todos os membros da organização.
D) deve ser flexível para obter maior eficiência dos
membros participantes, mas com restrições à
inovação e às transformações do mundo atual.
E) representa as normas formais e escritas que
orientam o comportamento dos membros da
organização para realizar os objetivos da
organização.

A) resultados, desempenho e receptividade.
B) resultados, desempenho e potencial de sucesso.
C) resultados, desempenho e fatores críticos de
sucesso.
D) receptividade, desempenho e fatores críticos de
sucesso.
E) fatores críticos de sucesso, receptividade e
potencial de sucesso.
Questão 34
Em relação à terceirização, é correto afirmar que:
A)
B)
C)
D)

é um instrumento de downsizing.
é um instrumento de reengenharia.
é uma decorrência da administração científica.
é uma transformação de custos fixos em custos
variáveis.
E) representa os custos fixos e os custos variáveis da
reengenharia.

Questão 30
Em relação à motivação, é INCORRETO afirmar que:
A) é um estado racional, em função dos ganhos
financeiros.
B) se não existir não haverá comprometimento
pessoal.
C) é um estado de espírito relacionado com a
emoção.
D) é buscada juntamente com o aumento de
lealdade.
E) é buscada juntamente com o comprometimento.
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Questão 37

Questão 35
Risco de Compliance pode se definido como:

O conhecimento dos termos do contrato e do
respectivo processo licitatório é permitido:

A) perda financeira e queda no nível de produção
que um banco pode sofrer como resultado da
falha no cumprimento da aplicação dos acordos
feitos com os sindicatos e com os funcionários.
B) diminuição do market share, perda financeira ou
de reputação que um banco pode sofrer como
resultado da falha no cumprimento da aplicação
dos acordos feitos com os clientes e parceiros.
C) risco de sanções legais ou regulatórias por ferir o
código de conduta e das Boas Práticas Bancárias
e o código de éticas dos funcionários, com
consequente perda financeira e quebra de
confiança.
D) risco de sanções regulatórias, de perda financeira
ou de reputação que um banco pode sofrer como
resultado da falha no cumprimento da aplicação
de regulamentos, do código de conduta e das
Boas Práticas Bancárias.
E) risco de sanções legais ou regulatórias, de perda
financeira ou de reputação que um banco pode
sofrer como resultado da falha no cumprimento da
aplicação de leis, regulamentos, código de
conduta e das Boas Práticas Bancárias.

A) a qualquer interessado, através de cópia
autenticada, de forma gratuita.
B) somente aos licitantes, através de cópia
autenticada, mediante o pagamento dos
emolumentos devidos.
C) a qualquer interessado através do documento
original, para que providencie a cópia, com
posterior devolução.
D) somente ao licitante vencedor, através de cópia
autenticada, mediante o pagamento dos
emolumentos devidos.
E) a qualquer licitante e, a qualquer interessado, é
permitida a obtenção de cópia autenticada,
mediante o pagamento dos emolumentos
devidos.
Questão 38
Os prazos mínimos de recebimento das propostas ou
da realização do evento de licitação, estabelecidos
para cada modalidade de licitação, serão contados
a partir:
A) do último recurso de impugnação do edital
resumido ou da expedição do convite, ou ainda da
efetiva disponibilidade do edital ou do convite e
respectivos anexos.
B) do recurso de impugnação do edital resumido ou
da expedição do convite, ou ainda da efetiva
disponibilidade do edital ou do convite e
respectivos anexos, do último licitante a se
apresentar.
C) da última publicação do edital resumido ou da
expedição do convite, ou ainda da efetiva
disponibilidade do edital ou do convite e
respectivos anexos, prevalecendo a data que
ocorrer primeiro.
D) da última publicação do edital resumido ou da
expedição do convite, ou ainda da efetiva
disponibilidade do edital ou do convite e
respectivos anexos, prevalecendo a data que
ocorrer mais tarde.
E) da primeira publicação do edital resumido ou da
expedição do convite, ou ainda da efetiva
disponibilidade do edital ou do convite e
respectivos anexos, prevalecendo a data que
ocorrer mais tarde.

Questão 36
o

De acordo com a Lei Federal n 8.666/1993, é nulo e
de nenhum efeito o contrato verbal com a
Administração, exceto o de pequenas compras de
pronto pagamento, assim entendidas aquelas de
valor não superior a:
A) dez por cento do limite estabelecido para convite,
para obras e serviços de engenharia, feitas em
regime de adiantamento.
B) dez por cento do limite estabelecido para tomada
de preços, para obras e serviços de engenharia,
feitas em regime de adiantamento.
C) cinco por cento do limite estabelecido para
tomada de preços, para compras e serviços que
não sejam obras e serviços de engenharia.
D) cinco por cento do limite estabelecido para
convite, para compras e serviços que não sejam
obras e serviços de engenharia, feitas em regime
de adiantamento.
E) dez por cento do limite estabelecido para convite,
para compras e serviços que não sejam obras e
serviços de engenharia, feitas em regime de
adiantamento.
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Questão 41

Questão 39

o

Ao dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses
previstas em lei, ou deixar de observar as
formalidades pertinentes à dispensa ou à
inexigibilidade, incorre o agente público em:

De acordo com a Lei Federal n 10.520/2002, no
curso da sessão de um pregão:
A) o autor da oferta de valor mais baixo e os das
ofertas com preços até quinze por cento
superiores àquela poderão fazer novos lances
verbais e sucessivos, até a proclamação do
vencedor.
B) o autor da oferta de valor mais baixo e os das
ofertas com preços até vinte por cento superiores
àquela poderão fazer novos lances verbais e
sucessivos, até a proclamação do vencedor.
C) não havendo pelo menos duas ofertas, além da
oferta de valor mais baixo, com diferença máxima
de dez por cento em relação àquela oferta de valor
mais baixo, poderão os autores das melhores
propostas, até o máximo de três, oferecer novos
lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam
os preços oferecidos.
D) não havendo pelo menos três ofertas, além da
oferta de valor mais baixo, com diferença máxima
de vinte por cento em relação àquela oferta de
valor mais baixo, poderão os autores das
melhores propostas, até o máximo de três,
oferecer novos lances verbais e sucessivos,
quaisquer que sejam os preços oferecidos.
E) poderão os autores das melhores propostas, até o
máximo de três, oferecer novos lances verbais e
sucessivos, quaisquer que sejam os preços
oferecidos, desde que não haja pelo menos
quatro ofertas, além da oferta de valor mais baixo,
com diferença máxima de dez por cento em
relação a essa oferta de valor mais baixo.

A)
B)
C)
D)

pena de detenção de 3 a 5 anos, e multa.
pena de detenção de 4 a 6 anos, e multa.
pena de detenção de 5 a 8 anos, sem multa.
multa de 10% do valor da dispensa ou
inexibilidade.
E) multa de 20% do valor da dispensa ou
inexibilidade.

Questão 40
Na modalidade de licitação denominada pregão, de
o
acordo com Lei Federal n 10.520/2002, o prazo
mínimo a ser fixado para a apresentação das
propostas, contado a partir da publicação do aviso, é
de:
A)
B)
C)
D)
E)

05 dias úteis.
08 dias úteis.
05 dias corridos.
08 dias corridos.
10 dias corridos.

Questão 42
Em relação aos primeiros Sistemas de Informação
Geográfica, é correto afirmar que eles surgiram no
Canadá, como parte de um programa governamental
para criar um inventário de recursos naturais, na
década de:
A)
B)
C)
D)
E)
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Questão 43

Questão 45
o

Considerando a perspectiva moderna de gestão do
território, toda ação de planejamento, ordenação ou
monitoramento do espaço deve incluir a análise dos
diferentes componentes do ambiente, incluindo o
meio físico-biótico, a ocupação humana, e seu
inter-relacionamento. Nesse sentido, o conceito de
desenvolvimento sustentado foi consagrado na
Rio-92 e estabelece que:

A Portaria MDA n 37, de 18 de junho de 2009,
estabelece condições e procedimentos para o
cadastramento das ocupações a serem
regularizadas. O cadastramento das ocupações
existentes por município tem por finalidade:
I. Identificar os ocupantes das áreas.
II. Implementar um banco de dados com
informações referentes a cada ocupação.
III. Compor uma das peças técnicas necessárias ao
processo de regularização.

A) a ocupação do território deve ser realizada
simultaneamente com uma análise abrangente de
seus impactos no ambiente, a médio e longo
prazo.
B) o investimento em ações de ocupação do território
deve ser precedido de uma análise abrangente de
seus impactos no ambiente, de longo prazo.
C) a ocupação do território deve ser realizada
simultaneamente com uma análise abrangente de
seus impactos no ambiente, a curto, médio e
longo prazo.
D) o investimento em ações de ocupação do território
deve ser simultâneo com uma análise abrangente
de seus impactos no ambiente, a curto e médio
prazo.
E) as ações de ocupação do território devem ser
precedidas de uma análise abrangente de seus
impactos no ambiente, a curto, médio e longo
prazo.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 46
A Portaria MDA nº 23/2010 dispõe sobre os
procedimentos para regularização fundiária de
ocupações incidentes em terras situadas em áreas
rurais no âmbito da Amazônia Legal. A área a que se
refere essa portaria deve respeitar a fração mínima
de parcelamento e estar compreendida até:
A) dez módulos fiscais, não superiores a
mil hectares.
B) vinte módulos fiscais, não superiores a dois
mil hectares.
C) cinco módulos fiscais, não superiores a
quinhentos hectares.
D) quinze módulos fiscais, não superiores a mil e
quinhentos hectares.
E) vinte e cinco módulos fiscais, não superiores a
dois mil e quinhentos hectares.

Questão 44
A denúncia de ocorrência de irregularidades no
processo de cadastramento das ocupações deve ser
formalizada e endereçada diretamente à Secretaria
Executiva ou à Unidade Estadual da Área de
Regularização Fundiária, órgãos do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, identificando o fato que
motivou sua origem, bem como, da precisa
identificação do órgão ou entidade que deu causa e
pode ser feita:
A)
B)
C)
D)
E)

apenas II.
I, II e III.
apenas I e II.
apenas I e III.
apenas II e III.

por qualquer advogado.
somente por pessoa física.
somente por pessoa jurídica.
por qualquer pessoa física ou jurídica.
somente por membro do Ministério Público.
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Questão 50

Questão 47
A Portaria SERFAL nº 1, de 19 de maio de 2010, ao
definir a forma de pagamento dos imóveis a serem
alienados de forma onerosa no âmbito da Amazônia
Legal, determina que o valor do imóvel será pago pelo
beneficiário da regularização fundiária:
A) em prestações anuais e sucessivas
resgatado em até vinte anos.
B) em prestações anuais e sucessivas
resgatado em até cinco anos.
C) em prestações mensais e sucessivas
resgatado em até dez anos.
D) em prestações anuais e sucessivas
resgatado em até quinze anos.
E) em prestações mensais e sucessivas
resgatado em até trinta anos.

A solicitação de assentimento prévio ao Conselho de
Defesa Nacional – CDN, poderá ser formalizada por:
A) áreas urbanas e gleba somente, se nesta
o perímetro estiver georreferenciado.
B) áreas rurais e gleba somente, se nesta
o perímetro respectivo estiver mapeado.
C) áreas rurais e urbanas somente, se nestas
o perímetro respectivo estiver mapeado.
D) áreas urbanas, rurais e gleba, se nesta
o perímetro respectivo estiver georreferenciado.
E) gleba, áreas rurais e urbanas, se nestas
o perímetro respectivo estiver georreferenciado.

e será
e será
e será
e será
e será

Questão 48
A Portaria SERFAL nº 1, de 21 de agosto de 2012,
dispõe sobre o procedimento para regularização de
ocupações incidentes em terras públicas federais
situadas em áreas urbanas na Amazônia Legal. Essa
regularização ocorre por meio de:
A)
B)
C)
D)
E)

leilão aos municípios interessados.
doação aos municípios interessados.
expansão dos municípios interessados.
empréstimo aos municípios interessados.
venda direta aos municípios interessados.

Questão 49
A Portaria MDA nº 80/2010 estabelece
procedimentos para análise e conclusão dos
processos administrativos relativos a títulos
definitivos e precários emitidos pelo INCRA,
decorrente de regularização fundiária em áreas rurais
da União e do INCRA no âmbito da Amazônia Legal,
até:
A)
B)
C)
D)
E)

10 de fevereiro de 2009.
10 de fevereiro de 2010.
31 de dezembro de 2007.
31 de dezembro de 2008.
31 de dezembro de 2009.
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