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Caderno de Prova ’K11’, Tipo 005
CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa
Atenção:

O texto abaixo refere-se às questões de números 1 a 10.

Na margem esquerda do rio Amazonas, entre Manaus e Itacoatiara, foram encontrados vestígios de inúmeros sítios indígenas
pré-históricos. O que muitos de nós não sabemos é que ainda existem regiões ocultas situadas no interior da Amazônia e um povo,
também desconhecido, que teria vivido por aquelas paragens, ainda hoje não totalmente desbravadas.
Em 1870, o explorador João Barbosa Rodrigues descobriu uma grande necrópole indígena contendo vasta gama de peças em
cerâmica de incrível perfeição; teria sido construída por uma civilização até então desconhecida em nosso país. Utilizando a língua
dos índios da região, ele denominou o sítio de Miracanguera. A atenção do pesquisador foi atraída primeiramente por uma vasilha de
cerâmica, propriedade de um viajante. Este informante disse tê-la adquirido de um mestiço, residente na Vila do Serpa (atual
Itacoatiara), que dispunha de diversas peças, as quais teria recolhido na Várzea de Matari. Barbosa Rodrigues suspeitou que poderia
se tratar de um sítio arqueológico de uma cultura totalmente diferente das já identificadas na Amazônia.
Em seu interior as vasilhas continham ossos calcinados, demonstrando que a maioria dos mortos tinham sido incinerados. De
fato, a maior parte dos despojos dos miracangueras era composta de cinzas. Além das vasilhas mortuárias, o pesquisador encontrou
diversas tigelas e pratos utilitários, todos de formas elegantes e cobertos por uma fina camada de barro branco, que os arqueólogos
denominam de “engobe”, tão perfeito que dava ao conjunto a aparência de porcelana. Uma parte das vasilhas apresentava curiosas
decorações e pinturas em preto e vermelho. Outro detalhe que surpreendeu o pesquisador foi a variedade de formas existentes nos
sítios onde escavou, destacando-se certas vasilhas em forma de taças de pés altos, as quais lembram congêneres da Grécia
Clássica.
Havia peças mais elaboradas, certamente para pessoas de posição elevada dentro do grupo. A cerâmica do sítio de
Miracanguera recebia um banho de tabatinga (tipo de argila com material orgânico) e eventualmente uma pintura com motivos geométricos, além da decoração plástica que destacava detalhes específicos, tais como seres humanos sentados e com as pernas
representadas.
João Barbosa Rodrigues faleceu em 1909. Em 1925, o famoso antropólogo Kurt Nimuendaju tentou encontrar Miracanguera,
mas a ilha já tinha sido tragada pelas águas do rio Amazonas. Arqueólogos americanos também vasculharam áreas arqueológicas da
Amazônia, inclusive no Equador, Peru e Guiana Francesa, no final dos anos de 1940. Como não conseguiram achar Miracanguera,
“decidiram” que a descoberta do brasileiro tinha sido “apenas uma subtradição de agricultores andinos”.
Porém, nos anos de 1960, outro americano lançou nova interpretação para aquela cultura, concluindo que o grupo indígena
dos miracangueras não era originário da região, como já dizia Barbosa Rodrigues. Trata-se de um mistério relativo a uma civilização
perdida que talvez não seja solucionado nas próximas décadas. Em pleno século 21, a cultura miracanguera continua oficialmente
“inexistente” para as autoridades culturais do Brasil e do mundo.
(Adaptado de: Museu Nacional do Rio de Janeiro. Disponível em: https://saemuseunacional.wordpress.com. SILVA, Carlos Augusto da. A dinâmica
do uso da terra nos locais onde há sítios arqueológicos: o caso da comunidade Cai N’água, Maniquiri-AM / (Dissertação de Mestrado) – UFAM, 2010)

1.

2.

De acordo com o texto,
(A)

peças de cerâmica indígena, encontradas junto ao rio Amazonas, no sítio que posteriormente se denominou Miracanguera,
indicam que ali teria se desenvolvido uma cultura diversa das hoje existentes na região, ora desaparecida.

(B)

a decisão arbitrária de que os miracangueras não guardavam originalidade enquanto povo parte do fato de que sua cultura
não demonstra traços distintivos em relação aos povos que habitavam regiões como a Guiana e o Equador.

(C)

o fato de se ter perdido o contato com os índios Miracanguera não diminui sua importância para o desenvolvimento da arte
cerâmica entre os povos da região amazônica.

(D)

os índios Miracanguera, identificados por Nimuendaju no início do século XX, seriam nômades, como prova a cerâmica
indígena procedente desse povo, encontrada às margens do rio Amazonas, na ilha que lhes empresta o nome.

(E)

é perceptível a influência grega na cerâmica Miracanguera, o que não impediu que ainda hoje seja considerada uma
derivação da arte praticada por agricultores andinos, que, por serem nômades, teriam descido à planície amazônica.

Encontra-se o mesmo tipo de complemento que o sublinhado no segmento Arqueólogos americanos também vasculharam áreas
o
arqueológicas da Amazônia... (5 parágrafo) em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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João Barbosa Rodrigues faleceu em 1909.
...a cultura miracanguera continua oficialmente “inexistente”...
Uma parte das vasilhas apresentava curiosas decorações e pinturas em preto e vermelho.
... que dispunha de diversas peças...
... ainda existem regiões ocultas situadas no interior da Amazônia...
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3.

7.

Mantendo-se o sentido original, na frase Como não cono
seguiram achar Miracanguera... (5 parágrafo), o elemento
sublinhado pode ser corretamente substituído por:
(A)

De modo que

(B)

Uma vez que

(C)

Por mais que

Os pronomes sublinhados nas frases acima referem-se,
respectivamente, a:

(D)

Conforme

(A)

tigelas e pratos utilitários − sítios − Vila do Serpa

(E)

Ainda que

(B)

fina camada de barro branco − formas − mestiço

(C)

formas elegantes − formas − Vila do Serpa

(D)

fina camada de barro branco − sítios − mestiço

(E)

tigelas e pratos utilitários − sítios − mestiço

_________________________________________________________

4.

Caso o segmento Arqueólogos americanos também vasculharam áreas arqueológicas da Amazônia... seja transposto para a voz passiva, a forma verbal resultante será:
(A)

eram vasculhadas

(B)

foram vasculhando

(C)

tinham vasculhado

(D)

foram vasculhadas

(E)

vasculhavam-se

_________________________________________________________

8.

_________________________________________________________

5.

o

... que os arqueólogos denominam de “engobe”... (3 parágrafo)
o
... onde escavou, destacando-se certas vasilhas... (3 parágrafo)
o
... que dispunha de diversas peças... (2 parágrafo)

A flexão do verbo em negrito deve-se ao termo sublinhado
em:
(A)

... Barbosa Rodrigues suspeitou que poderia se tratar de um sítio arqueológico...

(B)

A atenção do pesquisador foi atraída primeiramente
por uma vasilha...

(C)

...a descoberta do brasileiro tinha sido “apenas
"uma subtração...

(D)

Outro detalhe que surpreendeu o pesquisador foi a
variedade...

(E)

...além da decoração plástica que destacava detalhes específicos...

Dos segmentos abaixo, o que NÃO possui linguagem adequada a documentos oficiais encontra-se em:
(A)

A atenção do pesquisador foi atraída primeiramente
por uma vasilha de cerâmica...

(B)

... mas a ilha já tinha sido tragada pelas águas do rio
Amazonas.

(C)

Trata-se de um mistério relativo a uma civilização
perdida...

(D)

... cobertos por uma fina camada de barro branco,
que os arqueólogos denominam de “engobe”...

(E)

Arqueólogos americanos também vasculharam áreas
arqueológicas da Amazônia

_________________________________________________________

9.

A forma verbal que pode ser flexionada indiferentemente
no singular e no plural encontra-se em:
(A)

...a variedade de formas existentes nos sítios onde
escavou...

(B)

De fato, a maior parte dos despojos dos miracangueras era composta de cinzas.

terial orgânico)... (4 parágrafo), os parênteses poderiam ser substituídos por travessões, por isolarem uma explicação do termo imediatamente anterior.

(C)

... as quais lembram congêneres da Grécia Clássica.

(D)

Havia peças mais elaboradas, certamente para pessoas de posição mais elevada...

II. No segmento ... destacando-se certas vasilhas em

(E)

...o grupo indígena dos miracangueras não era originário da região...

_________________________________________________________

6.

Atente para as frases abaixo.

I. No segmento ...tabatinga (tipo de argila com mao

forma de taças de pés altos, as quais lembram
o
congêneres da Grécia Clássica (3 parágrafo), os
verbos sublinhados possuem o mesmo sujeito.

III. No segmento ... além da decoração plástica que
o

destacava detalhes específicos... (4 parágrafo) pode-se acrescentar uma vírgula imediatamente após
o termo "plástica", mantendo-se a correção e o
sentido originais.
Está correto APENAS o que se afirma em:
(A)

I e II.

(B)

I.

(C)

III.

(D)

I e III.

(E)

II e III.
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10.

Este informante disse tê-la adquirido de um mestiço...
Ao desenvolver a oração reduzida presente no segmento
acima, tem-se:
(A)

Este informante a disse quando tinha adquirido de
um mestiço...

(B)

Este informante disse que a tivesse adquirido de um
mestiço...

(C)

Este informante disse que a tinha adquirido de um
mestiço...

(D)

Este informante a disse ter adquirido de um mestiço...

(E)

Este informante disse como ela fora adquirida de um
mestiço...
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Atenção:

O texto abaixo refere-se às questões de números
11 a 19.

11.

O primeiro... problema que as árvores parecem propor-nos

No segmento ...hoje pedimos ao amador que procure tirar
dela um prazer diferente..., a oração sublinhada complementa o sentido de um
(A)

verbo, e pode ser substituída por um substantivo.

(B)

verbo, e pode ser substituída por um adjetivo.

(C)

substantivo, e pode ser substituída por um verbo.

(D)

verbo, e pode ser substituída por outro verbo.

(E)

substantivo, e pode ser substituída por um adjetivo.

é o de nos conformarmos com a sua mudez. Desejaríamos que
falassem, como falam os animais, como falamos nós mesmos.
Entretanto, elas e as pedras reservam-se o privilégio do silêncio, num mundo em que todos os seres têm pressa de se desnudar. Fiéis a si mesmas, decididas a guardar um silêncio que
não está à mercê dos botânicos, procuram as árvores ignorar
tudo de uma composição social que talvez se lhes afigure
monstruosamente indiscreta, fundada que está na linguagem articulada, no jogo de transmissão do mais íntimo pelo mais cole-

_________________________________________________________

12.

tivo.
Grave e solitário, o tronco vive num estado de impermeabilidade ao som, a que os humanos só atingem por alguns
instantes e através da tragédia clássica. Não logramos comovê-

Uma redação alternativa para a frase Os pintores, se
ainda observam a natureza, já não a imitam, evitando cuidadosamente a reprodução de cenas naturais..., em que
se mantém a correção e, em linhas gerais, o sentido, encontra-se em:
(A)

Se a natureza é observada pelos pintores, não é por
eles imitada, uma vez que ela se furta cuidadosamente à reprodução de suas cenas...

(B)

Tendo observado a natureza, os pintores já não a
imitam, por mais que evitem cuidadosamente a reprodução de cenas naturais...

(C)

Muito embora os pintores ainda a observem, não
mais imitam a natureza, de maneira que se acautelam da reprodução de cenas naturais...

(D)

Os pintores, quando observam a natureza, não mais
a imitam, de modo a resguardar-se cuidadosamente
para a reprodução de cenas naturais...

(E)

Embora ainda a observem, os pintores já não imitam
a natureza, nem evitam a reprodução cuidadosa de
cenas naturais...

-lo, comunicar-lhe nossa intemperança. Então, incapazes de
trazê-lo à nossa domesticidade, consideramo-lo um elemento
da paisagem, e pintamo-lo. Ele pende, lápis ou óleo, de nossa
parede, mas esse artifício não nos ilude, não incorpora a árvore
à atmosfera de nossos cuidados. O fumo dos cigarros, subindo
até o quadro, parece vagamente aborrecê-la, e certas árvores
de Van Gogh, na sua crispação, têm algo de protesto.
De resto, o homem vai renunciando a esse processo
de captura da árvore através da arte. Uma revista de vanguarda
reúne algumas dessas representações, desde uma tapeçaria
persa do século IV, onde aparece a palmeira heráldica, até
Chirico, o criador da árvore genealógica do sonho, e dá a tudo
isso o título: Decadência da Árvore. Vemos através desse documentário que num Claude Lorrain da Pinacoteca de Munique,
Paisagem com Caça, a árvore colossal domina todo o quadro, e
a confusão de homens, cães e animal acuado constitui um in-

_________________________________________________________

13.

Depreende-se do texto:
(A)

a diferente abordagem de um e outro pintor faz com
que uns consigam estabelecer efetiva comunicação
com a natureza, e outros não, como é o caso de
Picasso.

(B)

a pintura, bidimensional, não recupera o volume nem
as demais características essenciais da natureza,
resultando em quadros que recorrem à exageração,
como árvores colossais.

(C)

a pintura, como forma artística, se torna mais eficaz
do que as iniciais tentativas de comunicação, haja
vista quadros como os do pintor Van Gogh, em que
a natureza parece falar.

(D)

o mutismo das árvores é rompido pouco a pouco
com o recurso da arte, uma característica humana
que nos põe em contato com a natureza.

(E)

o silêncio das árvores contrasta com a ânsia humana por estabelecer elos de comunicação, a ponto de
a arte paulatinamente renunciar à simples imitação
da natureza.

cidente mínimo, decorativo. Já em Picasso a árvore se torna raríssima, e a aventura humana seduz mais o pintor do que o
fundo natural em que ela se desenvolve.
O que será talvez um traço da arte moderna, assinalado por Apollinaire, ao escrever: "Os pintores, se ainda observam
a natureza, já não a imitam, evitando cuidadosamente a reprodução de cenas naturais observadas ou reconstituídas pelo estudo... Se o fim da pintura continua a ser, como sempre foi, o
prazer dos olhos, hoje pedimos ao amador que procure tirar
dela um prazer diferente do proporcionado pelo espetáculo das
coisas naturais". Renunciamos assim às árvores, ou nos permitimos fabricá-las à feição dos nossos sonhos, que elas, polidamente, se permitem ignorar.
(Adaptado de: ANDRADE, Carlos Drummond de. "A árvore e o
homem", em Passeios na Ilha, Rio de Janeiro: José Olympio,
1975, p. 7-8)
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14.

17.

Identifica-se um efeito e sua causa, respectivamente, nos
segmentos:
(A)

incapazes de trazê-lo à nossa domesticidade // cono
sideramo-lo um elemento da paisagem (2 parágrafo)

(B)

a aventura humana seduz mais o pintor // do que o
o
fundo natural em que ela se desenvolve (3 parágrafo)

(C)

decididas a guardar um silêncio que não está à
mercê dos botânicos // procuram as árvores ignorar
o
tudo (1 parágrafo)

(D)

Renunciamos assim às árvores // ou nos permitimos
o
fabricá-las (4 parágrafo)

(E)

que talvez se lhes afigure monstruosamente indiso
creta // fundada que está na linguagem articulada (1
parágrafo)

18.

Atente para as frases abaixo sobre a pontuação do texto.

I.

(A)

Ele pende, lápis ou óleo, de nossa parede...

(B)

...o homem vai renunciando a esse processo de
captura da árvore...

(C)

...certas árvores de Van Gogh, na sua crispação,
têm algo de protesto.

(D)

...e dá a tudo isso o título...

(E)

O que será talvez um traço da arte moderna...

_________________________________________________________

_________________________________________________________

15.

Desempenha a mesma função que o segmento através da
o
tragédia clássica (2 parágrafo), o que está sublinhado em:

No segmento ...genealógica do sonho, e dá a tudo
o
isso o título... (3 parágrafo), a vírgula pode ser
corretamente suprimida, uma vez que é seguida da
conjunção aditiva "e".

Mantendo-se o sentido, o trecho sublinhado em Não
logramos comovê-lo, comunicar-lhe nossa intemperança
pode ser substituído por:
(A)

nossa falta de tempo.

(B)

nosso descomedimento.

(C)

nossa ousadia.

(D)

nossa intempérie.

(E)

nosso infortúnio.

II. No segmento ...nossa intemperança. Então, incao

pazes de trazê-lo... (2 parágrafo), o ponto final pode ser corretamente substituído por ponto e vírgula,
feita a alteração entre maiúscula e minúscula.

III. No segmento ...seduz mais o pintor do que o fundo

_________________________________________________________

o

natural... (3 parágrafo), o acréscimo de uma vírgula imediatamente após "pintor" acarretaria a separação equivocada do verbo e seu complemento.

19.

O sinal indicativo de crase pode ser corretamente suprimido em:
(A)

...incapazes de trazê-lo à nossa domesticidade...

(B)

Renunciamos assim às árvores...

(C)

...nos permitimos fabricá-las à feição dos nossos
sonhos...

Está correto o que se afirma APENAS em
(A)

II e III.

(B)

I.

(C)

I e II.

(D)

...não está à mercê dos botânicos...

(D)

III.

(E)

...não incorpora a árvore à atmosfera de nossos
cuidados...

(E)

II.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

16.

Na frase Desejaríamos que falassem, como falam os
animais..., caso o verbo em negrito assuma o mesmo
tempo e modo que o sublinhado, teremos as seguintes
formas verbais no segmento inicial:
(A)

Desejam que falem

(B)

Desejamos que falassem

(C)

Desejam que falassem

(D)

Desejamos que falem

(E)

Desejemos que falam

FUPAM-Conhecimentos Gerais2

20.

O elemento em destaque está empregado corretamente
em:
(A)

A árvore é símbolo recorrente com que fazemos uso
para falar de meio ambiente.

(B)

A natureza, por cuja preservação lutamos, nega-se,
no entanto, a ser domesticada.

(C)

Natureza e arte não são elementos estanques, esta
faz a que melhor compreendamos aquela.

(D)

Cada vez mais o mundo tecnológico nos afasta da
natureza em que fazemos parte.

(E)

As obras de arte de que se tenta retratar a natureza,
emprestam-lhe voz humana.
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Raciocínio Lógico-Matemático
21.

Os seis pontos marcados na linha numerada e ordenada indicada na figura abaixo estão igualmente espaçados.

11

x

18

y

Obtendo-se corretamente os valores numéricos correspondentes a x e y na linha numérica ordenada, segue que

x
é
y

equivalente à fração:

22.

23.

6

(A)

14
.
101

(B)

29
.
125

(C)

22
.
97

(D)

4
.
13

(E)

29
.
75

Em uma oficina existem apenas engrenagens com 3 dentes e serras circulares com 5 pontas. Se existem, no total, 97 dentes e
pontas nessa oficina, então nela, necessariamente, existem
(A)

17 serras circulares, no máximo.

(B)

9 engrenagens e 14 serras circulares.

(C)

mais serras circulares do que engrenagens.

(D)

3 engrenagens, no mínimo.

(E)

16 serras circulares, no máximo.

As dependências de uma escola possuem 5 corredores de salas de aula. Cada corredor tem 12 salas de aula. Cada sala de aula
tem 3 fileiras com 4 carteiras, 2 fileiras com 6 carteiras, e mais uma carteira do professor. Cinco das salas de aula dessa escola
devem ser desocupadas, sendo que todas suas carteiras serão distribuídas igualmente entre as demais salas até que sobre o
menor número possível de carteiras sem sala de aula, que serão levadas para um depósito. Com a operação realizada, o
depósito receberá um total de carteiras igual a:
(A)

20.

(B)

18.

(C)

14.

(D)

12.

(E)

15.
FUPAM-Conhecimentos Gerais2
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24.

25.

26.

Roberto comprou algumas bolsas para revender, pagando o mesmo valor por cada uma delas. Inicialmente colocou as bolsas à
venda por um preço 50% superior ao de compra. Ao perceber que nenhuma bolsa tinha sido vendida, resolveu dar um desconto
de 30% sobre o preço que estava vendendo e, com isso, conseguiu vender todas. Quando comparado com o valor gasto por
Roberto na compra das bolsas, o valor arrecadado por ele com a venda implicou em
(A)

prejuízo de 5%.

(B)

lucro de 20%.

(C)

prejuízo de 2%.

(D)

lucro de 5%.

(E)

lucro de 2%.

O carro de Laerte pode ser abastecido com gasolina, álcool ou ambos os combustíveis. Quando o tanque do carro estava
completamente vazio, Laerte abasteceu 25% da capacidade do tanque com gasolina e 35% com álcool, o que implicou em
mesmo gasto, em reais, com gasolina e com álcool. Se Laerte tivesse abastecido a mesma quantidade de combustível, porém,
apenas com gasolina, seu gasto total, quando comparado ao que ele efetivamente gastou, teria sido superior em
(A)

25%.

(B)

35%.

(C)

20%.

(D)

30%.

(E)

40%.

Um suprimento de 11000 folhas de papel deve ser distribuído entre 3 setores (A, B e C) de um escritório. A distribuição será diretamente proporcional às necessidades de papel dos três setores no último mês. Sabe-se que, no último mês, o setor A
2
consumiu
da quantidade de papel consumida pelo setor B que, por sua vez, consumiu metade da quantidade de papel
3
consumida pelo setor C. De acordo com o que foi estabelecido, os dois setores que vão receber mais papel receberão, juntos,
um total de folhas igual a:
(A)

8000.

(B)

9000.

(C)

8300.

(D)

9900.

(E)

8600.

FUPAM-Conhecimentos Gerais2
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27.

28.

29.

30.

8

As 432 poltronas de um cinema estão dispostas nos cruzamentos de x fileiras, cada uma com y poltronas. Quando o cinema
entrou em reforma, o número de fileiras foi dobrado, e o de poltronas para cada fileira reduzido à terça parte. Durante a reforma,
o cinema sofreu uma redução, do total de poltronas, em
(A)

96.

(B)

384.

(C)

144.

(D)

192.

(E)

288.

O número de computadores de mesa (desktops) de uma empresa é igual a quatro vezes o número de computadores portáteis
(laptops). O número de computadores portáteis é igual a dez vezes o número de aparelhos de fax da empresa. De acordo com
esses dados, o número de aparelhos de fax dessa empresa corresponde à
(A)

1,0% do número de laptops.

(B)

4,0% do número de desktops.

(C)

0,4% do número de desktops.

(D)

1,5% do número de desktops.

(E)

2,5% do número de desktops.

Raquel tem uma esteira rolante para a prática de corrida. Em um dia ela regulou a esteira com velocidade constante de
6 quilômetros por hora. Nesse dia, a atividade de corrida de Raquel começou às 15h45 e terminou às 16h20, sem interrupção, o
que implicou em uma distância percorrida, em quilômetros, de
(A)

3,6.

(B)

4,0.

(C)

4,2.

(D)

3,5.

(E)

3,8.

Uma prova possui dez exercícios, numerados de 1 até 10. De acordo com instruções, do exercício 1 até o 5, a pontuação de
cada exercício dobra a cada novo exercício em relação à pontuação do anterior e, daí para frente até o exercício 10, a
pontuação de cada exercício triplica a cada novo exercício em relação à pontuação do anterior. Por exemplo, a pontuação do
o
exercício 6 é o triplo da pontuação do exercício 5. De acordo com as instruções, a pontuação do 10 exercício da prova é igual a
o
pontuação do 4 exercício multiplicada por
(A)

324.

(B)

486.

(C)

648.

(D)

1296.

(E)

972.
FUPAM-Conhecimentos Gerais2
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34.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Noções de Teoria Geral da Administração
31.

Determinada empresa cresceu muito nos últimos anos
através de aquisições de outras empresas no Brasil e no
Exterior tornando-se a maior empresa mundial de proteína
animal. Recentemente, tem divulgado internamente e externamente, via mídia nacional, os seus sete valores: atitude de dono, determinação, disciplina, disponibilidade, simplicidade, franqueza e humildade. Do ponto de vista da
cultura organizacional, a divulgação
(A)

dos valores da empresa deve ser mantida em
segredo, sendo revelado apenas à alta direção.

(B)

ampla de seus valores permite que os stakeholders
se relacionem de forma mais objetiva e precisa com
a organização.

(C)

na mídia consiste em uma estratégica de marketing
que busca associar os valores da empresa a seus
produtos.

(D)

para o público externo dos valores da empresa não
é recomendada devido ao risco de cópia pela
concorrência.

(E)

Os autores que trabalham com inovação, desde Peter
Drucker, descrevem-na como uma postura/filosofia que as
empresas devem incorporar. NÃO pode ser considerada
como uma postura para o verdadeiro sentido da inovação
nos dias de hoje:
(A)

Adaptação às tecnologias atuais.

(B)

Ímpeto de estabelecer os novos empreendimentos à
parte das organizações já existentes.

(C)

Vontade ou Desejo de organizar visando uma iniciativa empreendedora, criando novos negócios e não
somente novos produtos.

(D)

Abandono sistemático do passado.

(E)

Procura ou Busca sistemática de oportunidades inovadoras nos pontos vulneráveis de uma tecnologia,
processo ou mercado, ou ainda, em necessidades e
anseios de um mercado.

_________________________________________________________

35.

dos valores pode criar resistência de clientes e fornecedores que não se identifiquem com eles.

Para Etzioni, há três tipos de organizações que são definidas pelo tipo de poder exercido sobre as pessoas. O
tipo de organização e o tipo de poder estão corretamente
relacionados em:

_________________________________________________________

32.

O processo de tomada de decisões, seja no âmbito organizacional ou pessoal, normalmente é complexo e produz
efeitos. A sequência que garante a eficácia e a racionalidade do processo decisório é
(A)

o diagnóstico; a identificação do problema ou oportunidade; escolha da alternativa; implantação e
avaliação da decisão.

(B)

o diagnóstico; identificação do problema ou oportunidade; escolha da alternativa; avaliação da decisão e
geração de alternativas.

(C)

a identificação do problema ou oportunidade; geração de alternativas; escolha da alternativa; implantação e avaliação da decisão.

(D)

a identificação do problema; geração de alternativas;
diagnóstico; avaliação da decisão e escolha da
alternativa.

(E)

a identificação do problema ou oportunidade; diagnóstico; geração de alternativas; escolha da alternativa e
avaliação da decisão.

Tipo de Organização

Tipo de Poder

(A)

Manipulativa
(Remunerativa)

Coercitivo: baseado em punições

(B)

Impessoal

Normativo: baseado em crenças e símbolos

(C)

Normativa

Impessoal: baseado em regras
preestabelecidas

(D)

Coercitiva

Premiações: baseado em recompensas

(E)

Utilitária

Manipulativo (Remunerativo):
baseado em recompensas

_________________________________________________________

36.

A história da qualidade pode ser definida em três estágios,
cada qual com suas características. O estágio corretamente caracterizado é
(A)

Qualidade Americana: I. Observação direta do produto ou serviço pelo fornecedor, ao final do processo; II. Qualidade garantida do fornecedor ao
cliente.

(B)

Controle Estatístico: I. Observação direta do produto ou serviço pelo fornecedor, ao final do processo;
II. Produtos e serviços inspecionados com base
em amostras.

(C)

Qualidade Japonesa: I. Produtos e serviços definidos com base nos interesses do consumidor;
II. Qualidade garantida do fornecedor ao cliente.

(D)

Inspeção: I. Produtos e serviços definidos com base
nos interesses do consumidor; II. Produtos e serviços inspecionados um a um ou aleatoriamente.

(E)

Qualidade total: I. Observação direta do produto ou
serviço pelo fornecedor, ao final do processo;
II. Observação de produtos e serviços durante o
processo produtivo.

_________________________________________________________

33.

Ora, entre os vários métodos e instrumentos utilizados em
cada operação, há sempre o método mais rápido e o instrumento melhor que os demais. Estes métodos e
instrumentos melhores podem ser encontrados bem como
aperfeiçoados na análise científica de todos aqueles em
uso, juntamente com acurado e minucioso estudo do
tempo. Isto acarreta gradual substituição dos métodos
empíricos pelos científicos, em todas as artes mecânicas.
O excerto acima se refere, respectivamente, à escola e ao
autor:
(A)

Sistêmica

-

Bertalanffy

(B)

Japonesa

-

Deming

(C)

Neoclássica

-

Drucker

(D)

Clássica

-

Taylor

(E)

Comportamental -

Fayol

FUPAM-Téc.Prev.-Administrativa-K11

9

Caderno de Prova ’K11’, Tipo 005
Noções de Direito Constitucional
37.

No tocante as regras constitucionais para os benefícios previdenciários, é correto afirmar:
(A)
(B)
(C)

É assegurado o pagamento da gratificação natalina aos aposentados e pensionistas, o qual terá por base o valor dos
proventos dos últimos doze meses do ano.
Dentre as condições impostas pela Constituição Federal para a aquisição do direito à aposentadoria pelo regime geral de
previdência social está a comprovação de 30 anos de contribuição, se homem, e 25 anos de contribuição se mulher.
É vedada a contagem de tempo de contribuição na Administração pública e na atividade privada rural e urbana, para efeito
de aposentadoria.

(D)

É facultada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante
de regime próprio de previdência.

(E)

É assegurada a incorporação ao salário do empregado dos ganhos habituais recebidos a qualquer título, para efeito de
contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios.

38.

Considerando o que dispõe a Constituição Federal sobre a Administração pública, é correto afirmar:
(A) O servidor público da Administração direta, autárquica e fundacional, investido no mandato de Prefeito, havendo
compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do
cargo eletivo.
(B) O prazo de validade do concurso público é de até três anos, improrrogáveis, durante o qual os aprovados no concurso
público de provas ou de provas e títulos serão convocados com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo
ou emprego, de carreira.
(C) Os vencimentos dos cargos dos Poderes Executivo e Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo poder Legislativo.
(D) Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação estabelecidas em lei, sem prejuízo da ação
penal cabível.
(E) O servidor público da Administração direta, autárquica e fundacional, investido no mandato de Vereador, ainda que haja
compatibilidade de horário, será afastado do cargo, emprego ou função e poderá optar pela sua remuneração.

39.

A Constituição Federal prevê ações de governo na área de assistência social, as quais devem ser prestadas

40.

41.

10

(A)

a quem delas necessitar, independentemente de contribuição, tendo por um de seus objetivos a promoção da integração
ao mercado de trabalho.

(B)

a quem delas necessitar, mediante contribuição, garantindo ao portador de deficiência um salário mínimo mensal.

(C)

a quem delas necessitar, mediante contribuição, exceto quando se tratar de benefícios aos idosos comprovadamente
carentes.

(D)

às famílias carentes de recursos financeiros, independentemente de contribuição, que comprovem o recebimento do
auxílio do bolsa-família.

(E)

a quem delas necessitar, mediante contribuição, exceto quando se tratar de crianças e adolescentes carentes.

Sobre o que estabelece a Constituição Federal acerca do SUS − Sistema Único de Saúde, é correto afirmar que
(A)

poderá ser integrado por instituições privadas com fins lucrativos, de forma complementar, as quais estarão autorizadas a
receber aporte de recursos ou subvenções para a prestação dos serviços de saúde.

(B)

poderá ser integrado por instituições privadas sem fins lucrativos, de forma complementar, vedado o aporte de recursos ou
subvenções para a prestação dos serviços de saúde.

(C)

será financiado por toda a sociedade, de forma direta e mediante recursos exclusivos da União.

(D)

poderão dele participar agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, admitidos por meio de
contratação direta, realizada exclusivamente pela União.

(E)

compete-lhe participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos
psicoativos, tóxicos e radioativos.

Segundo as normas sobre meio ambiente constantes da Constituição Federal, é correto afirmar:
(A)

O meio ambiente é bem de uso especial, sob domínio do Estado, sendo que sua utilização se dará no limite de interesse
dos poderes públicos federal, estadual e municipal.

(B)

A partir da promulgação da Constituição Federal, passou a ser vedada a instalação e operação de usinas que operem com
reator nuclear, no Brasil, cabendo aos Municípios, onde haja usina já instalada, a regulamentação e o controle das
atividades de encerramento de suas atividades.

(C)

Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza,
proteção do meio ambiente e controle da poluição. Aos municípios cabe suplementar a legislação federal e a estadual no
que couber.

(D)

A floresta amazônica brasileira, a mata atlântica e o pantanal mato-grossense são considerados patrimônio nacional, assim
como também o são a serra do mar, a zona costeira, o cerrado, a caatinga e as dunas maranhenses, devendo a utilização
dessas áreas se dar na forma da lei.

(E)

Em face do princípio constitucional da livre iniciativa, os recursos minerais podem ser explorados independentemente de
autorização ou de concessão do poder público, cabendo ao explorador promover a recuperação do meio ambiente
degradado.
FUPAM-Téc.Prev.-Administrativa-K11
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45.

Noções de Direito Administrativo
42.

De acordo com a definição de José dos Santos Carvalho
Filho, a prerrogativa de direito público que, calcada na lei,
autoriza a Administração Pública a restringir o uso e o
gozo da liberdade e da propriedade em favor do interesse
da coletividade (Manual de Direito Administrativo, São
Paulo, Atlas 25. ed. p. 75) refere-se ao poder

O regime jurídico de direito público confere à Administração pública um conjunto de prerrogativas que se expressam nas atividades por ela desenvolvidas. No âmbito dos
contratos administrativos, pode-se identificar algumas
cláusulas exorbitantes que representam essas prerrogativas da Administração pública, tal como
(A)

a possibilidade de interromper o pagamento pelos
serviços executados, por motivos de interesse público, por tempo indeterminado, sem que à contratada
assista direito à rescisão.

(B)

a faculdade de editar decreto para enquadramento
do contrato em hipótese de dispensa ou inexigibilidade de licitação.

(A)

de polícia judiciária, que autoriza a Administração
pública a restringir a liberdade dos administrados.

(B)

de império, que qualifica todos os atos praticados
pela Administração pública.

(C)

discricionário, que permite à Administração pública
atuar nas lacunas da lei.

(C)

o poder de decidir quando determinado contrato
deve se submeter à prévia licitação.

(D)

de polícia, que não se restringe às atividades normativas e preventivas, alcançando também atuação
repressiva.

(D)

(E)

vinculado, que exige que a Administração pública
faça tudo aquilo que estiver expressamente previsto
na lei.

a possibilidade de substituir o contratado para a
prestação de determinado serviço por outro licitante,
caso comprove que a medida será mais econômica
para a Administração.

(E)

a faculdade de promover alterações unilaterais no
contrato, independentemente de anuência da contratada, assegurado o equilíbrio econômico-financeiro
do contrato.

_________________________________________________________

43.

Uma empresa privada, concessionária de serviço público
de distribuição de gás, está sendo processada em ação de
indenização movida por um administrado que se feriu
gravemente ao cair em um bueiro que estava com a
tampa deslocada. Pretende o administrado a responsabilização objetiva da empresa. A decisão de processar a
concessionária de serviço público
(A)

não possui amparo no ordenamento jurídico pois deveria ter sido ajuizada em face da concessionária e
do Estado, vez que há solidariedade na responsabilidade.

(B)

possui amparo no ordenamento jurídico vigente, vez
que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem no
desempenho de suas atividades.

(C)

não é coerente com o ordenamento jurídico, que restringe a responsabilidade objetiva ao Estado.

(D)

possui amparo no ordenamento jurídico, mas a empresa responde sob a modalidade subjetiva, porque
tem personalidade jurídica de direito privado.

(E)

não possui amparo legal, tendo em vista que se
tratou de evento de força-maior, inevitável e imprevisível.

_________________________________________________________

46.

Durante o curso de um procedimento de licitação, um servidor do órgão responsável pelo certame identificou que
uma das formalidades legais não estava sendo cumprida.
Formalizou a constatação da irregularidade ao seu superior, que adotou as providências e comunicações cabíveis
para que a licitação
(A)

seja suspensa por tempo indeterminado até que o
vício seja sanado, celebrando-se contrato emergencial até a conclusão do certame.

(B)

seja anulada, diante do vício indicado, inclusive em
observância ao princípio da legalidade.

(C)

seja revogada, demonstrado que haveria comprovado prejuízo à Administração pública caso houvesse
continuidade do procedimento.

(D)

seja invalidada, autorizando-se a celebração de contrato com a mesma empresa com dispensa de licitação, em face do comprovado prejuízo caso a Administração tenha que aguardar a conclusão de novo
certame.

(E)

prossiga regularmente, em observância ao princípio
da eficiência, caso se comprove que a interrupção
ocasionaria prejuízo à Administração.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

44.

A instauração de processo administrativo, nos termos do
o
que dispõe a Lei n 9.784/99,
(A)

pode se dar a pedido de pessoa física ou jurídica titular do interesse em questão, ou mesmo ser instaurada de ofício.

(B)

deve se dar por provocação do interessado ou do
Ministério Público, vedada instauração de ofício.

(C)

47.

Dentre as formas de provimento em cargo público previso
tas na Lei n 1.118/71, a
(A)

transferência e a reintegração somente podem ser
determinadas por ordem judicial.

(B)

decisão de reintegração exige que o servidor submeta-se a um novo concurso para definição do cargo
que passará a ocupar.

depende de provocação do interessado, sendo vedada a instauração de ofício ou requerida por terceiros.

(C)

nomeação dá-se somente para ocupação de cargo
efetivo, não se aplicando aos cargos comissionados,
empregos e funções.

(D)

deve se dar por meio de ofício, vedada a participação de interessados indiretos no objeto do processo.

(D)

transferência tem lugar para transformar um empregado celetista em empregado estatutário.

(E)

deve se dar após autorização judicial quando houver
potencial de aplicação de pena de demissão a servidor público.

(E)

reintegração é o reingresso do servidor no cargo que
ocupava, que tem direito a receber as vantagens do
período em que esteve afastado.
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52.

Noções de Direito Civil
48.

De acordo com o ordenamento jurídico vigente, a equiparação do casamento religioso ao casamento civil é

(A)

deverá ser instituída tutela, recaindo sobre pessoa
idônea, para arrecadação dos bens da herança e
realização do inventário.

(B)

possível, apenas para evitar o cumprimento de pena
criminal ou no caso de gravidez.

após ultimado o inventário e decorrido um ano da
primeira publicação dos editais, na forma da lei
processual, sem que haja herdeiro habilitado, ou
penda habilitação, a herança será declarada vacante.

(C)

exceção absoluta, apenas sendo admissível na hipótese de um dos nubentes encontrar-se em risco iminente de vida.

caberá procedimento sumário de arrolamento de
bens e subsequente declaração de herança jacente,
destinada à União.

(D)

caberá a instituição de tutela, até a constatação da
vacância da sucessão e consequente declaração de
herança jacente.

(E)

aqueles que se habilitarem como credores do falecido poderão proceder à arrecadação dos bens da
herança, independentemente de inventário.

(A)

incabível, salvo por decisão judicial.

(B)

admitida, desde que atendidas as exigências da lei
para validade do casamento civil e registrado no registro próprio.

(C)

incabível, dado o caráter laico do Estado.

(D)
(E)

Considere que determinada pessoa venha a falecer sem
deixar testamento ou herdeiros notoriamente conhecidos.
De acordo com a legislação civil,

_________________________________________________________

49.

Considere as seguintes afirmações a respeito das relações de parentesco:

I. O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou
companheiro.

_________________________________________________________

Noções de Direito Previdenciário e Legislação Municipal

II. São parentes em linha colateral ou transversal, até

53.

o quarto grau, as pessoas provenientes de um só
tronco, sem descenderem uma da outra.

Considere:

I. Facultada a inclusão nos benefícios, para efeito de
percepção destes, do abono de permanência de
que tratam a Constituição Federal e respectiva
Emenda Constitucional a respeito.

III. Na linha reta, a afinidade se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável.
De acordo com as disposições do Código Civil brasileiro,
está correto o que se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II. Permitida, em qualquer hipótese, a inclusão nos benefícios, para efeito de percepção destes, de parcelas remuneratórias pagas em decorrência do
local de trabalho ou de cargo em comissão.

I.
II.
I e III.
I e II.
II e III.

III. Identificação e consolidação em demonstrativos
financeiros e orçamentários de todas as despesas
fixas e variáveis com pessoal inativo civil, militar e
pensionistas, bem como dos encargos incidentes
sobre os proventos e pensões pagos.

_________________________________________________________

50.

O Código Civil brasileiro determina que toda a pessoa é
capaz de direitos e deveres na ordem civil. Não obstante,
de acordo com a mesma legislação, são tidos como absolutamente incapazes os
(A)

pródigos.

(B)

que não puderem exprimir sua vontade, mesmo por
causa transitória.

(C)

ébrios habituais.

(D)

que, por deficiência mental, tenham o discernimento
reduzido.

(E)

o

De acordo com a Lei n 9.717/98, os regimes próprios de
previdência social dos servidores públicos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal deverão observar,
dentre outros critérios, o que se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

índios.

_________________________________________________________

51.

O instituto do direito sucessório denominado “legítima”
corresponde
(A)

ao direito dos ascendentes, quando vivos, de reivindicarem a integralidade da herança dos filhos que
não possuam descendentes, ainda que existente
testamento válido.

(B)

ao direito de o Estado arrecadar parcela da herança
para quitar dívidas trabalhistas e previdenciárias
deixadas pelo de cujus.

(C)

12

à metade dos bens de herança que pertence aos
herdeiros necessários.

(D)

ao direito, atribuível apenas aos filhos, de reivindicar
metade da herança.

(E)

exclusivamente à parcela da herança devida ao cônjuge ou companheiro em união estável, de acordo
com o regime de bens aplicável.

III.
I e III.
I.
I e II.
II e III.

54.

o

De acordo com a Lei Municipal n 870/2005, no tocante
aos segurados do Regime Próprio de Previdência Social −
RPPS é INCORRETO afirmar:
(A)

A perda da condição de segurado do RPPS ocorrerá
nas hipóteses de morte, exoneração ou demissão.

(B)

É segurado obrigatório do RPPS o servidor público
concursado, titular de cargo efetivo estatutário dos
órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo, suas
autarquias, inclusive as de regime especial e fundações públicas.

(C)

Na hipótese de acumulação remunerada, o servidor
segurado obrigatório do RPPS será segurado obrigatório em relação a cada um dos cargos ocupados.

(D)

É segurado obrigatório do RPPS o servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado
em lei de livre nomeação e exoneração.

(E)

O segurado aposentado que vier a exercer mandato
eletivo federal, estadual, distrital ou municipal filia-se
ao Regime Geral de Previdência Social − RGPS.
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55.

No tocante ao Regime de Pessoal da Manausprev, considere:

59.

I. As funções gratificadas previdenciárias serão exer-

No tocante ao processo administrativo disciplinar, considere:

I. O processo administrativo será realizado por uma

cidas, exclusivamente, pelos servidores efetivos.

comissão composta de quatro funcionários, sendo
um deles a autoridade processante.

II. O Diretor-Presidente tem prerrogativas, subsídios e
responsabilidades de Subsecretário Municipal.

II. O presidente da comissão designará dois funcioná-

III. O cargo de Diretor de Previdência será exercido por

rios para secretariar a comissão, devendo estes
permanecer com os seus serviços normais da
repartição a qual estão lotados.

servidores ocupantes de cargo público, de provimento efetivo ou em comissão, do Município de Manaus,
obrigatoriamente lotados na Manausprev.
o

De acordo com a Lei n 1.803/2013, está correto o que se
afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

III. O processo administrativo será instaurado pela autoridade competente, mediante portaria, em que especifique seu objeto e designe a autoridade processante.

II e III.
I.
I e III.
II.
I e II.

IV. Achando-se o indiciado em lugar incerto, será
citado por edital com o prazo de quinze dias.

_________________________________________________________

56.

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, certificada em processo administrativo
a acumulação proibida de cargos municipais e verificada a
boa-fé do servidor público efetivo, dentro de
(A)

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Manaus, está correto o que se afirma
APENAS em

trinta dias, será exonerado de alguns deles, a critério
da administração.

(B)

trinta dias, será exonerado de alguns deles, a critério
do servidor.

(C)

quinze dias, será exonerado de alguns deles, a critério do servidor.

(D)

quinze dias, será exonerado de alguns deles, a
critério da administração.

(E)

quarenta e cinco dias, será exonerado de alguns
deles, a critério da administração.

(A)

III e IV.

(B)

I e II.

(C)

I, III e IV.

(D)

I, II e III.

(E)

II, III e IV.

_________________________________________________________

57.

o

De acordo com o Decreto n 2.714/2014, a Manausprev é
dirigida por um Diretor-Presidente, com o auxílio de
(A)

dois Diretores Financeiros e de um Diretor de Previdência.

(B)

dois Diretores Financeiros e de um Diretor de Tecnologia da Informação.

(C)

um Diretor de Administração e Finanças e de um
Diretor de Previdência.

(D)

um Diretor de Administração e Finanças e de dois
Diretores de Previdência.

(E)

_________________________________________________________

60.

Giovanir, funcionário público titular de cargo efetivo do
Município de Manaus, está filiado ao respectivo Regime
Próprio de Previdência Social − RPPS. De acordo com a
o
Lei Municipal n 870/05, considerando que Giovanir foi
cedido à entidade da Administração direta, ele
(A)

não permanece filiado ao RPPS, na qualidade de
segurado, independentemente de a cessão ter
ocorrido com ou sem ônus para o Município.

(B)

permanecerá filiado ao RPPS, pelo prazo máximo de
2 anos, independentemente do prazo efetivo da
cessão.

(C)

permanece filiado ao RPPS, na qualidade de segurado, independentemente de a cessão ter ocorrido
com ou sem ônus para o Município.

(D)

permanece filiado ao RPPS, na qualidade de segurado, apenas se a cessão ocorreu com ônus para o
Município.

(E)

permanece filiado ao RPPS, na qualidade de segurado, apenas se a cessão ocorreu sem ônus para o
Município.

um Diretor Financeiro e de um Diretor de Tecnologia da Informação.

_________________________________________________________

58.

o

De acordo com a Lei n 1.803/2013, a Manausprev é
vinculada à Secretaria Municipal
(A)

de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH).

(B)

do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (SEMTRAD).

(C)

de Governo (SEMGOV).

(D)

de Administração, Planejamento e Gestão (SEMAD).

(E)

de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle
Interno (SEMEF).
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