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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.

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

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.
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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
No processo administrativo, a formulação de
objetivos integra as atividades da função:

Questão 18
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)
B)
C)
D)
E)

Coluna I
1.
2.
3.
4.

direção.
controle.
organização.
coordenação.
planejamento.

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 22

Questão 24

As mais importantes abordagens contingenciais à
estratégia organizacional são a escola ambiental, a
escola do design e a escola do posicionamento,
segundo Chiavenato. Nesse contexto é correto
afirmar que:

Considerando o contexto da teoria neoclássica e da
administração por objetivos, é correto afirmar que a
primeira:
A) busca a eficiência pelos fins e pelos resultados,
mas enfatiza os meios na busca de eficácia. Há
um deslocamento para os objetivos e resultados.
B) por intermédio da administração por objetivos,
desloca energia para atingir os resultados
necessários, baseada no forte controle dos
processos.
C) considera os meios na busca da eficiência, mas
enfatiza os fins e os resultados na busca de
eficácia. Há um deslocamento para os objetivos e
resultados.
D) considera os fins na busca da eficiência, mas
enfatiza os meios e os controles na busca de
eficácia. Há um deslocamento para os objetivos e
resultados.
E) desloca energia para atingir os objetivos e os
resultados, baseada na administração por
objetivos ao buscar no forte controle a eficácia dos
processos.

A) das premissas básicas da escola do design,
aquelas que proporcionam os meios para a
criação da matriz SWOT são o mapeamento
ambiental e a análise interna.
B) das premissas básicas da escola ambiental,
aquelas que proporcionam os meios para a
criação da matriz SWOT são o mapeamento
ambiental e a análise interna.
C) das premissas básicas da escola do design,
aquelas que proporcionam os meios para a
criação da matriz SWOT são a compatibilização e
a definição da estratégia organizacional.
D) das premissas básicas da escola do design,
aquelas que proporcionam os meios para a
criação da matriz SWOT são o mapeamento
ambiental e a definição da estratégia
organizacional.
E) d a s p r e m i s s a s b á s i c a s d a e s c o l a d o
posicionamento, aquelas que proporcionam os
meios para a criação da matriz SWOT são a
compatibilização e a definição da estratégia
organizacional.

Questão 25
Assinale a alternativa que contém a perspectiva do
balanced scorecard que garante a solidez e constitui
o valor fundamental para as organizações de futuro.

Questão 23

A)
B)
C)
D)
E)

Sobre o planejamento tático é correto o que
se afirma na alternativa:
A) Abrange cada departamento e é projetado para o
médio prazo.
B) É definido no nível intermediário, para cada tarefa
ou atividade.
C) É projetado para o médio prazo e seus efeitos
ultrapassam cinco anos.
D) Envolve cada departamento e preocupa-se em
atingir metas específicas.
E) Abrange todas as áreas de atividade e busca
atingir os objetivos institucionais.

Clientes.
Finanças.
Processos internos.
Processos externos.
Aprendizagem / crescimento organizacional.

Questão 26
Acerca do processo decisório sob a ótica da teoria
matemática, é correto afirmar que:
A) a ênfase na ação é deslocada para a ênfase na
decisão que a antecede.
B) a tomada de decisão existe nas perspectivas do
problema e da decisão.
C) a tomada de decisão existe nas perspectivas da
causa e do efeito.
D) a tomada de decisão é o ponto focal da
abordagem qualitativa.
E) a ênfase na decisão é deslocada para a ação que
a antecede.
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Questão 29

Questão 27
Considerando que a tecnologia é o fator principal na
determinação da estrutura organizacional e das
relações entre os serviços, assinale a alternativa
correta.

Considerando que os conceitos de mudança e de
capacidade adaptativa da organização a mudanças,
que ocorrem no ambiente levaram a um novo
conceito de organização e de cultura organizacional,
observa-se que:

A) O subsistema técnico é protegido das
repercussões geradas por alterações provocadas
no subsistema social.
B) O subsistema social é protegido das
repercussões geradas por alterações provocadas
no subsistema técnico.
C) O subsistema técnico pode ser visualizado
isoladamente, considerando que ele é o
responsável pela eficiência potencial da
organização.
D) Os subsistemas técnico e social, existentes em
qualquer organização, não podem ser tratados
isoladamente e, sim, no contexto da organização
total.
E) Os subsistemas técnico e social, existentes
somente em organizações de médio e de grande
porte, são tratados no nível institucional da
organização.

A) a renovação da cultura nas organizações deve
ocorrer constantemente, alterando sua
integridade e personalidade.
B) as organizações devem renovar constantemente
sua cultura, apenas com a mudança da estrutura
organizacional.
C) as organizações devem preservar sua cultura,
alterando sua personalidade apenas com a
mudança da estrutura organizacional.
D) a cultura da organização deve ser estática,
permanente e constante no tempo,
independentemente de condições internas ou
externas.
E) a cultura da organização não é estática e
permanente, mas sofre alterações com o tempo,
dependendo de condições internas ou externas.

Questão 30
Questão 28

No desenvolvimento de equipes, é fundamental que a
comunicação seja:

A transformação de departamentos funcionais em
equipes orientadas para processos organizacionais é
obtida:

A) estimulada somente entre pares, para melhorar a
eficiência, a eficácia e a efetividade dos grupos.
B) sempre escrita e formal, para que se evitem ruídos
provenientes de desconfianças geradas dentro do
grupo.
C) inibida na forma totalmente aberta, para não ferir a
confiança no processo de melhoria da eficácia dos
grupos.
D) estimulada de forma aberta e tenha a confiança
como pré-requisito para melhorar a eficiência e a
eficácia dos grupos.
E) feita sempre informalmente, para o aumento da
sinergia das ações do grupo e para a flexibilidade
necessária às ações.

A) p e l o e m p o w e r m e n t , a o d i r e c i o n a r a s
responsabilidades para o topo.
B) pela adhocracia, com equipes temporárias e
equipe funcional cruzada.
C) pelo empowerment, com equipes temporárias e
equipe funcional cruzada.
D) pela reengenharia, com equipes permanentes e
equipe funcional cruzada.
E) pela reengenharia, com equipes temporárias e
com equipes permanentes.
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Questão 31

Questão 34

Em decorrência de estudos sobre as redes de
comunicação – padrões ou cadeias de comunicação
–, realizados pelos autores humanistas, que tentaram
inicialmente encontrar a melhor maneira (the best
way) de comunicar, é correto afirmar que:

É correto afirmar que, em uma organização, a
terceirização:
A) transfere as atividades fins para outras
organizações especializadas nessas atividades.
B) proporciona às empresas de consultoria,
relacionadas ao core business da organização,
representar as suas unidades organizacionais.
C) t r a n s f e r e a t i v i d a d e s f i n s p a r a o u t r a s
organizações, reduzindo a sua estrutura e
aumentando a sua agilidade e flexibilidade.
D) transfere atividades meio para outras
organizações, mesmo sem reduzir a sua
estrutura, aumentando a sua agilidade e
flexibilidade.
E) é uma simplificação da estrutura e do processo
decisório, o que possibilita ter um foco maior no
core business e nos aspectos essenciais do
negócio.

A) existe uma única maneira universal de comunicar
nas organizações, pois os dados e informações
são intercambiados entre as pessoas dentro de
uma variedade de propósitos e situações.
B) a maneira eficaz de comunicar mensagens
depende de fatores situacionais; a análise das
redes de comunicação ajuda a determinar a
maneira mais indicada de comunicar em cada
situação.
C) a maneira eficaz de comunicar mensagens
independe de fatores situacionais, pois a análise
das redes de comunicação ajuda a determinar a
maneira mais indicada de comunicar em cada
situação.
D) a organização informal produz uma rede de
comunicação eficaz e é sempre o melhor caminho
para um processo de comunicação, a partir da
interação espontânea dos atores envolvidos.
E) não existe uma única maneira universal de
comunicar nas organizações, apesar de os dados
e informações não serem intercambiados entre as
pessoas dentro de uma variedade de propósitos e
situações.

Questão 35
Entre as responsabilidades da alta direção das
instituições financeiras está a de:
A) buscar um sistema de controle interno adequado
ao risco de seus negócios, a fim de proporcionar
segurança operacional e maior confiabilidade aos
seus investidores e clientes e estruturar a função
“compliance” em conjunto com as demais áreas
da instituição.
B) estruturar a função “compliance” em conjunto com
as demais áreas da instituição, buscando
parceiros internos para evitar conflitos e
assegurando assim a sinergia necessária à
conformidade, por meio de ações
corretivas/preventivas e munida com informações
relevantes.
C) buscar um sistema de informações gerenciais
adequado aos seus negócios, a fim de
proporcionar segurança operacional e maior
confiabilidade aos seus investidores nas ações
operacionais, além de estruturar a função
“compliance” em conjunto com as demais áreas
da instituição.
D) estruturar a função “compliance” de forma
independente das demais áreas da instituição,
para evitar os conflitos de interesses e assegurar
a isenta e atenta leitura dos fatos, visando à busca
da conformidade por meio de ações
corretivas/preventivas, sendo munida com
informações relevantes.
E) designar oficiais de “compliance” com uma
estrutura administrativa de apoio adequada para
assegurar a funcionalidade da gestão de
compliance. Desse modo, a instituição se exime
da responsabilidade a qual passa a ser das suas
áreas e de seus funcionários.

Questão 32
Assinale a alternativa que NÃO contém uma das
técnicas de delegação.
A)
B)
C)
D)
E)

eliminar a retroação.
delegar a tarefa inteira.
delegar à pessoa certa.
proporcionar informação adequada.
avaliar e recompensar o desempenho.

Questão 33
Na geração de indicadores de desempenho, é
preciso identificar:
A)
B)
C)
D)
E)

as metas, os processos críticos e as prioridades.
os parâmetros, os processos críticos e as metas.
as metas e os processos críticos da organização.
as metas, a operação do sistema e as prioridades.
os parâmetros e os processos críticos da
organização.
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Questão 36

Questão 38

De acordo com a Lei Federal no 8.666/1993, a
publicação resumida do instrumento de contrato ou
de seus aditamentos na imprensa oficial, que é
condição indispensável para sua eficácia, deve ser
providenciada pela Administração até o:

Sempre que houver modificação no edital ou em
outro instrumento convocatório de licitação, é:
A) exigida divulgação pela mesma forma que se deu
o texto original e deve ser aberto novo prazo de
quinze dias úteis, independentemente de a
alteração afetar a formulação das propostas.
B) exigida divulgação pela mesma forma que se deu
o texto original e deve ser aberto novo prazo de
cinco dias úteis, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
C) exigida a divulgação pela mesma forma que se
deu o texto original; o prazo inicialmente
estabelecido deve ser reaberto, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
D) dispensada a divulgação pela mesma forma que
se deu o texto original, bastando uma informação
direta aos licitantes; o prazo inicialmente
estabelecido deve ser reaberto,
independentemente de a alteração afetar a
formulação das propostas.
E) dispensada a divulgação pela mesma forma que
se deu o texto original, bastando uma informação
direta aos licitantes, mas deve ser aberto novo
prazo de cinco dias úteis, independentemente de
a alteração afetar a formulação das propostas.

A) quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias
daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda
que sem ônus, não admitindo exceção.
B) quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de trinta dias
daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda
que sem ônus, não admitindo exceção.
C) quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias
daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda
que sem ônus, exceto os casos expressos em lei.
D) vigésimo dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de trinta dias
daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda
que sem ônus, exceto os casos expressos em lei.
E) quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de trinta dias
daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda
que sem ônus, exceto os casos expressos em lei.
Questão 37
Os licitantes ficam liberados dos compromissos
assumidos, se não forem convocados pela
administração, após a data da entrega das propostas,
decorrido o prazo de:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 39
Ao frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação
ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo
do procedimento licitatório, com o intuito de obter,
para si ou para outrem, vantagem decorrente da
adjudicação do objeto da licitação, incorre o agente
público em:

60 dias.
45 dias.
30 dias.
15 dias.
05 dias.

A)
B)
C)
D)
E)
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Questão 40

Questão 41
o

A modalidade de licitação denominada pregão, de
o
acordo com Lei Federal n 10.520/2002, deve ser
adotada para:

De acordo com a Lei Federal n 10.520/2002,
ao pregoeiro compete:
A) conferir a credencial de cada representante e
proceder à abertura do invólucro contendo os
documentos de habilitação dos licitantes, para
verificação do atendimento das condições fixadas
no edital, antes do início da etapa competitiva do
pregão.
B) proceder à abertura do invólucro contendo os
documentos de habilitação do licitante que
apresentou a melhor proposta, para verificação
do atendimento das condições fixadas no edital,
após encerrada a etapa competitiva e ordenadas
as ofertas do pregão.
C) proceder à abertura do invólucro contendo os
documentos de habilitação do licitante vencedor,
para verificação do atendimento das condições
fixadas no edital, após encerrada a etapa
competitiva e ordenadas as ofertas em um
pregão, momento em que deverá conferir a
credencial de cada representante.
D) abrir o invólucro contendo os documentos de
habilitação do licitante vencedor, no início da
sessão de um pregão, para que todos conheçam
as propostas e a documentação apresentadas e
possam impugná-las a priori. Neste momento,
deverá verificar a credencial de cada
representante.
E) conferir todos os documentos constantes no
invólucro entregue pelo representante da licitante,
bem como a credencial deste, verificando o
atendimento das condições fixadas no edital, no
início da sessão de um pregão, evitando o
prosseguimento dos trabalhos com licitantes que
podem ser eliminados.

A) aquisição de bens, somente daqueles cujos
padrões de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pelo edital por meio de
especificações usuais no mercado.
B) aquisição de bens e serviços cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pelo edital por meio de
especificações usuais no mercado.
C) aquisição de serviços, cujos padrões de
desempenho e qualidade não possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais no mercado.
D) aquisição de serviços especializados cujos
padrões precisem ser definidos por critérios
técnicos. Nesse caso, o pregão deve ser realizado
por técnica e preço e seu objeto deve ser
devidamente especificado pelo edital.
E) aquisição de equipamentos que demandem
tecnologias privativas de uma única empresa,
cujos padrões precisem ser definidos por critérios
técnicos; o pregão deve ser realizado por critérios
exclusivamente técnicos.

Questão 42
Os sistemas de informação geográfica, limitados pelo
alto custo do hardware e pela pouca quantidade de
pesquisa específica sobre o tema, passaram a se
beneficiar grandemente da massificação causada
pelos avanços da microinformática e do
estabelecimento de centros de estudos sobre o
assunto. Esse momento, no qual a tecnologia de
sistemas de informação geográfica inicia um período
de acelerado crescimento, está situado na década
de:
A)
B)
C)
D)
E)
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Questão 45

Questão 43

o

É possível apontar, pelo menos cinco grandes
dimensões dos problemas ligados aos Estudos
Ambientais, onde é grande o impacto do uso da
tecnologia de Sistemas de Informação Geográfica:

De acordo com a Portaria MDA n 37, de 18 de junho
de 2009, são autorizados(as) a realizar a atividade de
cadastramento, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Prefeituras Municipais.
Associações ou sindicatos rurais.
Órgãos estaduais de terra ou seus congêneres.
Órgãos estaduais de assistência técnica e
extensão rural ou seus congêneres.
E) Empresas contratadas pelo INCRA para realizar
serviços de georreferenciamento.

A) Processamento Temático, Diagnóstico Ambiental,
Avaliação de Impacto Ambiental, Ordenamento
Territorial e Planejamento Ambiental.
B) Mapeamento Temático, Diagnóstico Ambiental,
Avaliação de Impacto Ambiental, Ordenamento
Territorial e Prognósticos Ambientais.
C) Ordenamento Temático, Avaliação Ambiental,
Diagnóstico de Impacto Ambiental, Mapeamento
Territorial e Prognósticos Ambientais.

Questão 46
o

De acordo com a Portaria MDA n 23, de 30 de abril de
2010, ocupação direta é aquela exercida:

D) Ordenamento Temático, Diagnóstico Ambiental,
Avaliação de Impacto Ambiental, Mapeamento
Territorial e Prognósticos Ambientais.

A)
B)
C)
D)
E)

E) Mapeamento Temático, Diagnóstico Ambiental,
Diagnóstico de Impacto Ambiental, Ordenamento
Territorial e Prognósticos Ambientais.

por pessoa interposta.
por herdeiros do ocupante.
pelo ocupante e sua família.
sem oposição e de forma contínua.
pelo ocupante e seus assalariados.

Questão 47

Questão 44

A Portaria SERFAL no 1, de 19 de maio de 2010, fixa
os procedimentos para definição de valor, encargos
financeiros e formas de pagamento dos imóveis a
serem alienados de forma onerosa no âmbito da
Amazônia Legal. Os imóveis a que se refere essa
portaria devem possuir área:

O Departamento de Planejamento, Monitoramento e
Avaliação da Regularização Fundiária na Amazônia
Legal autuará processo sempre que a denúncia
contiver os elementos:
A) identificação do denunciante; identificação do
órgão ou entidade denunciada; e avaliação dos
danos causados.
B) identificação do denunciante; especificação do
fato de origem da denúncia; e avaliação dos
danos causados.
C) identificação do denunciante; especificação do
fato de origem da denúncia; e identificação do
órgão ou entidade denunciada.
D) especificação do fato de origem da denúncia;
identificação do órgão ou entidade denunciada; e
mapa de geoprocessamento.
E) especificação do fato de origem da denúncia;
identificação do órgão ou entidade denunciada; e
avaliação dos danos causados.

A) contínua acima de dois módulos fiscais e até dez
módulos fiscais, desde que inferior a mil hectares.
B) contínua acima de cinco módulos fiscais e até
vinte módulos fiscais, desde que inferior a dois mil
hectares.
C) contínua acima de um módulo fiscal e até quinze
módulos fiscais, desde que inferior a mil e
quinhentos hectares.
D) não contínua compreendida entre cinco módulos
fiscais e até vinte módulos fiscais, desde que
inferior a dois mil hectares.
E) não contínua compreendida entre um módulo
fiscal e até quinze módulos fiscais, desde que
inferior a mil e quinhentos hectares.
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Questão 48
A Portaria SERFAL no 1, de 21 de agosto de 2012, ao
dispor sobre os documentos e requisitos necessários
para a regularização urbana, estabelece que o
processo administrativo terá início mediante:
A)
B)
C)
D)

portaria do Ministro das Cidades.
decreto do Presidente da República.
portaria do Ministro do Desenvolvimento Agrário.
requerimento do representante do município
interessado.
E) despacho da Divisão de Regulação Fundiária na
Amazônia Legal.
Questão 49
No caso de requerimento indeferido de que trata a
o
Portaria MDA n 80/2010, caberá recurso ao Ministro
do Estado do Desenvolvimento Agrário no prazo de:
A)
B)
C)
D)
E)

15 dias, contado da data de notificação.
30 dias, contado da data de notificação.
30 dias, contado da data do indeferimento.
15 dias, contado da data do indeferimento.
45 dias, contado da data de notificação.

Questão 50
O acesso dos dados e informações georrefenciados
das áreas e das glebas, nas quais ocorrerão as ações
de regularização fundiária rural e urbana, ao
Conselho de Defesa Nacional – CDN deve ser
disponibilizados pelo(a):
A) Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária – INCRA.
B) Secretaria Municipal de Registro de Lotes e de
Glebas – SEMRELOG.
C) Divisão Estadual de Regularização Fundiária
Rural e Urbana – DERFRU.
D) Departamento Federal de Regularização e
Registro de Terras – DEFERRT.
E) Secretaria Extraordinária de Regularização
Fundiária na Amazônia Legal – SERFAL.
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