PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO OFICIAL
TEXTO 1

HORA DE MUDAR HÁBITOS
Elian Guimarães.

O mundo de hoje é um grande desafio. Para vencer num meio competitivo é
preciso ser jovem, não necessariamente de idade, mas de mente, de cabeça. São
pessoas dispostas a mudar, a trazer coisas novas e a engajar em novos nichos e
mercados. É importante entender que ocorre uma situação sui generis no mercado,
em que são percebidos três tipos distintos de consumidor. A geração acima de 45
anos, formada por consumidores dos quais já se conhecem hábitos de compra. São
mais tradicionalistas, mas já têm a certeza do que querem e vão comprar.
Há o consumidor geração “X”, na faixa de 25 a 45 anos. É aquele que
encontrou um período de transição política e cultural, de inflação alta, novos hábitos e
valores. Esse consumidor, que surpreende a todo momento, já está habituado a
mudanças e transformações no mercado.
Hoje, há a identificação de novo consumidor, o geração “Y”, de 18 a 25 anos,
totalmente diferenciado. Já nasceu num país diferente. É essencialmente tecnológico.
Lida desde cedo com computador, foi alfabetizado em idade diferente das outras
gerações. É consumidor que exige novos produtos e serviços dentro desse novo
mercado. Quando se fala de hábito de consumo é preciso falar do consumidor. São
eles que pressionam a criação e concepção de novos serviços e produtos no
mercado. E o empreendedor precisa saber a hora de mudar e essas transformações
precisam ser percebidas pelo consumidor.
Algumas empresas persistem no modelo do passado e, com isso, vão
perdendo mercado. Para não exagerar na dose, o empreendedor precisa
acompanhar as tendências do momento. Transformar o pensamento em ideia. Ousar.
(Jornal Estado de Minas, 16/5/2010. Texto adaptado).

As questões de 1 a 8 referem-se ao texto 1.

QUESTÃO 01
Pode-se afirmar que o TEXTO 1 tem por objetivo:
(A)

(B)
(C)
(D)

Analisar o perfil do consumidor na atualidade.
Fazer uma reflexão sobre o consumismo nos dias atuais.
Expressar o posicionamento do Jornal sobre o perfil do consumidor no
país.
Argumentar sobre o consumismo exagerado das diversas gerações de
consumidores.

QUESTÃO 02
Assinale a alternativa INCORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)

O título do texto aponta para a ideia central a ser desenvolvida.
São identificáveis os hábitos de compra da geração acima dos 45 anos.
O consumidor geração “X” tem o potencial de assimilar novos hábitos e
valores.
O consumidor geração “Y” tem vivência tecnológica e caracteriza-se pelo
consumismo.

QUESTÃO 03
A argumentação utilizada pelo autor do texto tem como finalidade:
(A)
(B)
(C)
(D)

Confrontar ideias.
Registrar apenas fatos.
Retificar suas ideias sobre os fatos.
Dar credibilidade ao seu enfoque.

QUESTÃO 04
“Transformar o pensamento em ideia. Ousar.”
O pensamento destacado acima só pode ser comprovado na alternativa:
(A)
(B)
(C)
(D)

“Algumas empresas persistem no modelo do passado [...]”
“O mundo de hoje é um grande desafio.”
“A geração acima de 45 anos formada por consumidores [...] mais
tradicionalistas.”
“Quando se fala de hábito de consumo é preciso falar do consumidor.”

QUESTÃO 05
O autor, ao dar ao texto o título HORA DE MUDAR HÁBITOS, apoiou-se no
pressuposto de:
(A)
(B)
(C)
(D)

O mercado da tecnologia está sempre a exigir mudanças.
Certas mudanças, apesar de necessárias, podem promover poucas
diferenças nas empresas.
O consumidor mais exigente cobra novos produtos e serviços.
As mudanças, quaisquer que sejam, são validadas pelo consumidor.

QUESTÃO 06
Em “Algumas empresas persistem no modelo do passado, com isso, vão perdendo
mercado”, há uma relação semântica de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Conclusão.
Explicação.
Concessão.
Oposição.

QUESTÃO 07
Leia os itens seguintes transcritos do TEXTO 1:
I. “Para vencer num meio competitivo é preciso ser jovem, não necessariamente

de idade, mas de mente, de cabeça.”
II. “Quando se fala de hábito de consumo é preciso falar do consumidor.”
III. “Para não exagerar na dose, o empreendedor precisa acompanhar as

tendências do momento.”
De acordo com a gramática normativa, NÃO se observou o emprego adequado da
vírgula:
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas nos itens I e III.
Apenas nos itens II e III.
Apenas nos itens I e II.
Apenas no item III.

QUESTÃO 8
Leia os itens seguintes:
I. “O mundo de hoje é um grande desafio. Para vencer num meio competitivo é

preciso ser jovem, não necessariamente de idade, mas de mente, de cabeça.
São pessoas dispostas a mudar, a trazer coisas novas e a engajar em novos
nichos e mercados.”
II. “A geração acima de 45 anos formada por consumidores dos quais já se
conhecem hábitos de compra. São mais tradicionalistas, mas já têm a certeza
do que querem e vão comprar”.
III. “Há consumidor geração “X”, na faixa de 25 a 45 anos. É aquele que encontrou
um período de transição política e cultural, de inflação alta, novos hábitos e
valores. Esse consumidor, que surpreende a todo momento, já está habituado
a mudanças e transformações no mercado.”
IV. “Hoje, há a identificação de novo consumidor, o geração “Y”, de 18 a 25 anos,
totalmente diferenciado. Já nasceu num país diferente. É essencialmente
tecnológico.”
Os trechos acima, transcritos do TEXTO 1, possuem elementos coesivos que
promovem sua manutenção temática. A partir dessa perspectiva, NÃO se pode
concluir que isso ocorra:
(A)
(B)
(C)
(D)

No item I.
No item II.
No item III.
No item IV.

TEXTO 2
BRASIL: NEM X, NEM Y. GERAÇÃO XY
A chegada da geração Y ao mundo corporativo americano já suscitou centenas
de análises no Brasil sobre os melhores métodos para atrair e reter os talentos dessa
safra. Não abriu, contudo, espaço para uma questão essencial e anterior: temos no País
realmente contingente significativo de profissionais da geração Y, da mesma maneira
característica que há nos EUA? A resposta é não.
Jovens entre 20 e 30 anos com grande potencial de liderança, os Y, são
ambiciosos, buscam dedicar-se a projetos que representem suas causas,
reconhecimento e evolução rápida na carreira. Ao mesmo tempo, não lidam bem com
restrições e se pautam pelo imediatismo: sem resultados palpáveis para seus projetos,
tendem a dispersar.
As características têm fundamento na própria formação dos indivíduos Y. Eles
contam com um perfil diferenciado frente à média: têm fluência em diversos idiomas,
foram educados para desenvolver espírito empreendedor, contam com boa formação
escolar e contabilizam períodos de vivência no exterior. São muitos. Nos EUA e em
algumas regiões do Brasil.
Marcada por profissionais extremamente pragmáticos, a safra dos X reúne
executivos cujas ações são orientadas pelo senso de oportunidade. São ágeis no
aprendizado e bons empregados, daquele tipo que, em alguns segmentos, merecem o
chamamento de “pé de bois”. Não é à toa. Eles têm como foco construir uma carreira
sólida, para isso, dedicam-se ao trabalho e ao crescimento econômico, acumulam
riquezas, planejam suas previdências – em grande parte por temer que seu futuro fique à
mercê de incertezas econômicas que abalaram a vida daqueles que foram seus
exemplos.
Foi em meio à dedicação ao trabalho e ao crescimento econômico dos
profissionais da geração X que nasceram os jovens que hoje formam a safra dos Y. Eles
são, em muitos casos, os filhos que assistiram aos pais trabalharem demais, sofrer com
estresse, dedicar pouco tempo a temas não-corporativos e acumular riquezas para
financiar a estabilidade e a elevada qualidade de educação dos herdeiros.
Em resumo, é possível dizer que boa parte da relação dos X com trabalho e
dinheiro é o que molda hoje a postura dos Y frente à carreira, assim como o desejo deles
por algo atrelado a valores, crenças e mais qualidade de vida.
<Disponível em http://www.usinadoconhecimento.com.br/ | Acesso em 16/05/10> (Texto adaptado)

As questões de 9 a 12 referem-se ao TEXTO 2.
QUESTÃO 9
Alguns elementos de conteúdo do TEXTO 1 são retomados no TEXTO 2 sob a
perspectiva da:
(A)
(B)
(C)
(D)

Intertextualidade.
Ambiguidade.
Paráfrase.
Paródia.

QUESTÃO 10
Caracteriza a geração Y, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Talentosa.
Incrédula.
Imediatista.
Empreendedora.

QUESTÃO 11
Considere os itens seguintes:
I. A geração Y brasileira não é semelhante à norte-americana.
II. Boa parte da geração Y originou-se da geração X.
III. A geração X é estressada, visa somente ao acúmulo de riqueza, por isso é
pouco dedicada à família.
Marque a alternativa CORRETA:
(A)

(B)
(C)
(D)

Apenas os itens I e II são corretos.
Apenas os itens I e III são corretos.
Apenas os itens II e III são corretos.
Os itens I, II e III são corretos.

QUESTÃO 12
A expressão “pé de bois”, no contexto em que foi empregada no TEXTO 2, significa:
(A)
(B)
(C)
(D)

Perfil diferenciado.
Sacrifício ao trabalho.
Dedicação ao trabalho.
Apreço a valores da vida.

QUESTÃO 13
Assinale a alternativa cujo período apresenta ERRO na sintaxe ou morfologia das
formas verbais:
(A)
(B)
(C)
(D)

Haviam, entre as gerações, ocorrido significativas influências.
Se houver novos serviços e produtos no mercado, será bom para o
consumidor.
Ninguém sabe se vão haver ou não melhorias para o consumidor.
Mesmo que muitos consumidores houvessem entendido o surgimento
das gerações X e Y, alguns desconhecem a terminologia.

QUESTÃO 14
Por considerar o consumidor mais exigente, os empresários buscam se atualizar
para não perder espaço no mercado. É CORRETO afirmar que a oração destacada
tem um sentido de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Adição.
Causa.
Finalidade.
Concessão.

QUESTÃO 15
Assinale a alternativa cuja concordância verbal está INCORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)

Cabe às gerações X e Y a promoção de mudanças.
Um grupo de jornalistas publicou matéria referente às gerações X e Y.
Estabeleceu-se novas medidas visando ao atendimento dos
consumidores.
Raros são os dias em que não se divulgam os maus hábitos do
consumidor.

QUESTÃO 16
Avalie a colocação dos pronomes oblíquos átonos nas frases seguintes:
I. “Geralmente, quando uma empresa tenta mudar, o mercado já o fez mais de

vinte vezes.”
II. “Alguns autores comentam que hoje não se têm mais produtos, tudo é serviço.”
III. “É preciso oferecer ao consumidor experiências positivas que deixem-no

satisfeito.”
A colocação está CORRETA em:
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas no item I.
Apenas no item II.
Apenas no Item III.
Nos itens I e II.

QUESTÃO 17
Leia, observando o contexto: “O empreendedor acompanha as tendências do
momento”. Se passarmos a frase acima para a voz passiva, o verbo ficará na
seguinte forma:
(A)
(B)
(C)
(D)

São acompanhadas.
Serão acompanhadas.
Foram acompanhadas.
Tinham sido acompanhadas.

QUESTÃO 18
Avalie a regência dos verbos nos itens seguintes:
I. Visando apenas os seus próprios interesses, ele prejudicou o consumidor.
II. Como era esperado, preferiu mais a geração Y do que a X.
III. Sempre aspirou a uma posição de destaque na empresa.
Marque a alternativa CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas os itens I e II são corretos.
Apenas os itens II e III são corretos.
Apenas os itens I e III são corretos.
Apenas o item III é correto.

QUESTÃO 19
A linguagem figurada NÃO está presente em:
(A)
(B)
(C)

(D)

“Para vencer num meio competitivo é preciso ser jovem, não
necessariamente de idade, mas de mente, de cabeça.”
“São eles que pressionam a criação e concepção de novos serviços e
produtos no mercado.”
“A chegada da geração Y ao mundo corporativo americano já suscitou
centenas de análises no Brasil sobre os melhores métodos para atrair e
reter os talentos dessa safra.”
“São ágeis no aprendizado e bons empregados, daquele tipo que, em
alguns segmentos, merecem o chamamento de “pé de bois”.

QUESTÃO 20
Marque a alternativa que NÃO constitui vício de linguagem:
(A)
(B)
(C)
(D)

É consenso geral que a geração Y inspirou-se na X.
Haverá sempre um elo de ligação entre as gerações X e Y.
O erário público foi objeto da palestra do empresário.
Foi uma pequena mudança que gerou uma grande transformação dentro
do mercado.

PROVA DE MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO
QUESTÃO 21
Os jornais do dia 05/05/2010 anunciaram a aprovação, pela Câmara dos Deputados,
do reajuste de 7,71% para os aposentados. Dona Maria recebe R$ 510,00 de sua
aposentadoria e R$ 510,00 de aposentadoria de seu falecido marido. Ela pretende
fazer uma dívida no valor de R$ 1.000,00. Quanto vai sobrar do seu pagamento, com
o aumento, após saldar a dívida?
(A)

R$ 88,64.

(B)

R$ 100,36.

(C)

R$ 98,64.

(D)

R$ 102,36.

QUESTÃO 22
Dados dois números reais positivos e consecutivos. Se a soma deles é um número
primo menor que 40, a quantidade de possíveis soluções para esse problema é?
(A)

8.

(B)

9.

(C)

10.

(D)

11.

QUESTÃO 23
Na Copa do Mundo de Futebol, realizada na África do Sul, o comitê organizador
pretende oferecer três brindes às delegações dos países participantes. Serão
fabricados 288 chaveiros com o símbolo da copa, 324 miniaturas do troféu e 216
bichinhos de pelúcia do mascote do torneio. Se todas devem receber quantidades
iguais de brindes, quantos chaveiros receberão cada delegação?
(A)

8.

(B)

9.

(C)

10.

(D)

12.

QUESTÃO 24
João não se cansa de lembrar como foi o início do seu romance com a amada
Fátima. No primeiro dia em que ele tentou sair com ela pra jantar, ligou uma vez. No
segundo dia, ele ligou duas vezes e, daí em diante, resolveu ligar o dobro que havia
ligado no dia anterior. Finalmente, no quinto dia, ele conseguiu convencê-la a sair. Se
o custo de cada ligação é de R$ 0,30, quanto ele pagou de ligações até o dia em que
saíram juntos?
(A)

R$ 2,40.

(B)

R$ 3,00.

(C)

R$ 4,50.

(D)

R$ 4,80.

QUESTÃO 25
Dois jovens empreendedores, ao terminar um curso avançado de informática,
resolveram abrir uma microempresa de computação. Um deles investiu R$ 5.000,00 e
outro R$ 7.000,00. Após três meses de funcionamento, a empresa deu lucro de
R$ 9.000,00. Dividindo o lucro proporcionalmente aos investimentos, o sócio que
investiu mais recebeu:
(A)

R$ 3.750,00.

(B)

R$ 4.250,00.

(C)

R$ 4.750,00.

(D)

R$ 5.250,00.

QUESTÃO 26
Devido a um torneio de natação, os organizadores contrataram uma empresa para
produzir toalhas a serem utilizadas pelos nadadores. No contrato, a empresa garante
que entregará o total combinado em 30 dias. No primeiro dia de produção, foram
fabricadas 100 toalhas. No segundo dia, foram fabricadas 120 toalhas. No terceiro
dia, 140 toalhas e assim sucessivamente até o trigésimo dia. No final do mês, o total
de toalhas fabricadas foi de:
(A)

11.400.

(B)

11.500.

(C)

11.600.

(D)

11.700.

QUESTÃO 27
Numa aula do 8° ano do ensino fundamental II, a professora apresentou o seguinte
problema: “Qual é o maior número: 245 ou 330?”
Quatro alunos levantaram a mão para responder. José disse que era o número 330.
Marta disse que eram iguais. Luiz disse que era impossível compará-los e Sabrina
disse que era o 245. Qual o aluno deu a resposta CORRETA?
(A)

José.

(B)

Marta.

(C)

Luiz.

(D)

Sabrina.

QUESTÃO 28
Numa pesquisa feita pelo IBGE, entre os dias 13 e 18 de abril, com 2.000 pessoas
nas principais capitais do Brasil, foram obtidos os seguintes resultados:
Candidato I

40% das intenções de voto.

Candidato II

32% das intenções de voto.

Candidato III

9% das intenções de voto.

Votos brancos

11%.

Votos nulos

9%.

Baseado nas informações dessa pesquisa, quantas pessoas pretendem deixar em
branco sua cédula de votação?
(A)
(B)
(C)
(D)

180.
200.
220
240.

QUESTÃO 29
Um investidor aplicou, no dia 1° de março de 2010, capital de R$ 2.500,00 em regime
de capitalização simples, à taxa de 1,5% ao mês, e, no dia 1° de abril de 2010,
aplicou capital de R$ 1.500,00, em regime de capitalização composta, à taxa de 2,0%
ao mês. Ao resgatar o montante total das duas aplicações no dia 1° de junho de
2010, esse investidor recebeu:
(A)
(B)
(C)
(D)

R$ 4.163,10.
R$ 4.173,10.
R$ 4.183,10.
R$ 4.193,10.

QUESTÃO 30
Um fazendeiro, querendo expandir seus negócios com criação de animais, oferece ao
seu vizinho permutar 6 porcos mais 11 galinhas por 2 cavalos.Temendo uma recusa
do seu vizinho, o fazendeiro preparou outra proposta: trocar 6 galinhas mais 1 cavalo
por 4 porcos. Nessa negociação, 1 porco equivale a:
(A)
(B)
(C)
(D)

Sete galinhas.
Oito galinhas.
Nove galinhas.
Dez galinhas.

PROVA DE CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 31
O ambiente de trabalho do Microsoft Word é constituído dos recursos abaixo,
EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Barra de Ferramentas Padrão.
Réguas.
Barra de Fórmulas.
Área de Digitação.

QUESTÃO 32
Dentre as alternativas abaixo, assinale a que seria CORRETA para se criar um
documento em branco no Microsoft Word.
(A)
(B)
(C)
(D)

Selecionar, no Menu Arquivo, a opção Novo.
No Painel de Tarefas, clicar na opção Documento em Branco, do item
Novo.
Clicar no botão Novo, da barra de ferramentas Padrão.
Todas as alternativas acima estão corretas.

QUESTÃO 33
Todas as alternativas abaixo de operações no Microsoft Word são corretas, EXCETO:
(A)
(B)

(C)

(D)

Para mudar o nome de um arquivo, deve-se ir ao Menu Arquivo/Abrir,
localizar e selecionar o arquivo, clicar com o botão direito do mouse e
escolher a opção Renomear.
Para selecionar três ou mais arquivos adjacentes, após acionar o Menu
Arquivo/Abrir, clique no primeiro arquivo e, mantendo a tecla Ctrl
pressionada, clique no último arquivo de sua seleção. Se você selecionou
um arquivo que não queria, mantenha pressionada a tecla Shift e clique
no arquivo para retirar a seleção.
Para excluir um arquivo, deve-se clicar em Abrir, do Menu Arquivo, da
Barra de Ferramentas Padrão, localizar o arquivo a ser excluído, clicar
com o botão direito do mouse sobre ele e, em seguida, em Excluir no
menu de atalho.
Para mover um arquivo entre pastas, clica-se no Menu Arquivo/Abrir,
localiza-se o arquivo, clica-se nele uma vez com o botão esquerdo e uma
com o botão direito do mouse e, em seguida, escolhe-se Recortar no
menu de atalho. Após escolher a nova pasta onde o arquivo ficará, clicase com o botão direito do mouse e escolhe Colar.

QUESTÃO 34
O Microsoft Word possui um recurso em que sugere ao digitador a finalização da
palavra ou termo que este tenha começado a digitar, com a finalidade de agilizar a
digitação. Marque abaixo a designação CORRETA deste recurso do editor de texto.
(A)
(B)
(C)
(D)

Autotexto.
Autocorreção.
Autoformatação.
Verificação ortográfica e gramatical.

QUESTÃO 35
Para salvar um documento utilizando teclas de atalho do Microsoft Word, pode-se
usar a combinação de teclas abaixo indicada, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Crtl + B
Crtl + S
Shift + F12
Alt + Shift + F2

QUESTÃO 36
No Microsoft Excel, as operações abaixo são corretas, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Para remover um Filtro existente, aponte para Filtrar, no Menu Dados, e,
em seguida, clique em AutoFiltro.
Para descongelar cabeçalhos de coluna, no Menu Janela, clique em
Descongelar painéis.
Para fazer correção ortográfica, clique no botão Verificar ortografia e
gramática na barra de Ferramentas Padrão.
Para selecionar um grupo de células não-adjacentes, mantenha a tecla
Shift pressionada enquanto clica nas células escolhidas.

QUESTÃO 37
Em um ambiente Microsoft Excel, todas as conceituações abaixo estão corretas,
EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Atingir meta é um método em que o Microsoft Excel varia o valor em uma
célula específica até que uma fórmula dependente daquela célula retorne
o resultado desejado.
Célula ativa é a que está correntemente selecionada e aberta para
edição.
Filtro é uma série de ações automatizadas e gravadas, que podem ser
reproduzidas.
Cenários são conjuntos de valores criados e salvos em uma planilha, que
podem ser alternados para prever o resultado de um modelo de planilha.

QUESTÃO 38
Ao configurar o recurso de Atualizações Automáticas para manter o Windows XP
Professional atualizado, na opção Sistema, do Painel de Controle, guia Atualizações
Automáticas, o usuário poderá escolher dentre as opções abaixo, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Baixar as atualizações, mas deixar a cargo do usuário a decisão de
quando instalá-las.
Fazer os downloads de Service Packs, priorizando as atualizações de
nível mais baixo em primeiro lugar, seguidas pelas de nível crítico.
Automática, de modo que as atualizações sejam diretas e ocorram em
segundo plano.
Avisar/notificar sobre as atualizações disponíveis, mas não baixá-las ou
instalá-las, sem que o usuário decida por isso.

QUESTÃO 39
No Windows XP Professional, há um recurso que pode ajudar na liberação de espaço
na unidade de disco rígido, eliminando-se ou compactando arquivos temporários, em
cache de Internet, bem como os arquivos de programas desnecessários. Dentre as
formas abaixo indicadas para iniciar este serviço, assinale a alternativa CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)

Clique em Iniciar, aponte para Todos os programas, para Acessórios,
para Ferramentas do sistema, e clique em Desfragmentador de disco.
Clique em Iniciar, aponte para Todos os programas, para Acessórios,
para Ferramentas do sistema, e clique em Backup.
Clique em Iniciar, Painel de Controle, Adicionar ou remover programas, e
clique em Liberar espaço no disco rígido.
Clique em Iniciar, aponte para Todos os programas, para Acessórios,
para Ferramentas do sistema, e clique em Limpeza de disco.

QUESTÃO 40
Para Salvar uma Página da Web no seu computador, com todas as informações
necessárias para a exibição desta página, codificadas em um único arquivo, assinale
a alternativa CORRETA quanto ao Tipo de Arquivo a ser salvo no Internet Explorer:
(A)
(B)
(C)
(D)

Página da Web, completa.
Arquivo da Web, arquivo simples.
Página da Web, somente HTML.
Arquivo de texto (*.txt).

PROVA DE ATUALIDADES
QUESTÃO 41
Muito se fala em fatores de risco para a ocorrência do câncer. São considerados
fatores de risco:
I.
II.
III.
IV.
V.

Predisposição genética.
Tabagismo.
Dieta rica em gorduras.
Hábitos elementares cada vez menos saudáveis.
Exposição à radiação.

Marque a alternativa que corresponde aos fatores de risco para a ocorrência do
câncer:
(A)
(B)
(C)
(D)

Opções I, II, III e V.
Opções II, III, IV e V.
Opções I, II, IV e V.
Todas as opções acima.

QUESTÃO 42
Neste ano, teremos eleições no Brasil para os seguintes cargos. Marque a opção
CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)

Presidência da República, Senadores, Deputados Federais e Estaduais.
Prefeitos e Vereadores.
Vice-Presidente da República, Governadores e Vereadores.
Vice-Governador, Presidência da República e Prefeitos.

QUESTÃO 43
A chuva intensa ocorrida nas três principais capitais brasileiras, nos últimos meses,
mostrou que:
(A)
(B)
(C)
(D)

As cidades brasileiras não estão expostas à ferocidade dos temporais
ocorridos ultimamente.
A precipitação pluviométrica superou os índices de chuva dos anos
anteriores.
A infraestrutura atual dessas cidades tem um potencial adequado de
resposta a essas calamidades.
A população atingida diretamente pelas enchentes não pode ser
responsabilizada solidariamente junto aos Órgãos Públicos.

QUESTÃO 44
“Aumenta o número de casos confirmados de dengue em BH”.
Elaine Pereira, do Portal UAI | 17.03.2010.

Em relação à dengue, pode-se dizer:
I. A situação em BH é considerada grave e levou as autoridades de saúde a
reforçarem as medidas de prevenção.
II. A primeira providência que a pessoa com sintomas de dengue deve fazer é
procurar o laboratório especializado para fazer os exames de sangue.
III. Que é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti.
IV. Em BH, no ano de 2010, não ocorreu morte por dengue hemorrágica.
Marque a alternativa CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)

As opções I e II são verdadeiras.
As opções III e IV são verdadeiras.
As opções I e III são verdadeiras.
As opções I e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 45

Foto retirada em http://www.jornalvaledoaco.com.br .

Em relação ao Aquário Temático de Água Doce no Zoológico da Pampulha,
inaugurado em 5 de março deste ano, pode-se afirmar que:
I. É uma iniciativa da Prefeitura de BH, em parceria com o Ministério de Meio
Ambiente.
II. Seu objetivo é associar a pesquisa ao conhecimento ambiental, para
sensibilizar as pessoas no respeito à vida.
III. O público visitante poderá conhecer, compreender e também participar de
ações em defesa dos ecossistemas aquáticos.
IV. Os peixes lá existentes são originários da Bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco.
Marque a alternativa CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)

As opções I e II são verdadeiras.
As opções I, II e III são verdadeiras.
As opções II, III e IV são verdadeiras.
Todas as opções são verdadeiras.

PROVA DE NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO,
DIREITO CONSTITUCIONAL E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA
QUESTÃO 46
Em sede de Direitos e Garantias Fundamentais, considere as seguintes assertivas:
I. A todos é assegurado, independentemente do pagamento de taxas, o direito à
obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e
esclarecimento de situações de interesse pessoal.
II. A todos é assegurado, mediante a prestação de caução, o direito de petição
aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de
poder.
III. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e o direito à defesa técnica, com os meios e
recursos a ela inerentes.
IV. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito.
Estão CORRETAS apenas as assertivas lançadas nos itens:
(A)
(B)
(C)
(D)

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

QUESTÃO 47
Considerando os Direitos Sociais consagrados pela Constituição Federal, qual dentre
as opções abaixo está INCORRETA?
(A)
(B)
(C)
(D)

Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.
Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos.
Seguro-desemprego, em caso de resilição contratual por solicitação do
empregado.
Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo
coletivo.

QUESTÃO 48
O art.14 da Constituição Federal consagra um rol de direitos políticos, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Iniciativa popular de lei.
Mandado de segurança.
Elegibilidade.
Direito de Sufrágio.

QUESTÃO 49
Assinale a proposição CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)

São princípios reitores da administração pública em todos os seus níveis:
legalidade, impessoalidade, informalidade, moralidade, publicidade,
eficiência.
A investidura em cargo, função ou emprego público não prescinde de
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos,
na forma prevista em lei, sem exceção.
O período de validade do concurso público é de até dois anos,
prorrogável uma só vez por igual período.
A vedação da acumulação remunerada de cargos públicos não se
estende a empregos e funções.

QUESTÃO 50
Considerando os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais,
Distrital e Municipais, é CORRETO afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

É facultativa a inclusão de verba necessária ao pagamento dos débitos
das entidades de direito público em seus respectivos orçamentos.
As gestantes têm preferência quanto ao pagamento dos débitos de
natureza alimentar em respeito as suas necessidades especiais.
É vedada a dedução de créditos líquidos e certos da Fazenda Pública a
título de compensação no valor dos precatórios expedidos para
pagamento ao credor da Fazenda Pública.
As únicas exceções quanto à observância da ordem cronológica de
apresentação para efeito de pagamento de precatórios, residem nos
possuidores de sessenta anos ou mais na data de expedição do
precatório ou nos portadores de doença grave, definidos na forma da lei.

QUESTÃO 51
Considerando o ato administrativo, é CORRETO afirmar:
(A)
(B)

(C)
(D)

Os atos vinculados dispensam motivação, decorrem da liberdade
conferida ao administrador para o exercício do múnus público que lhe
toca.
O Poder Judiciário pode dizer, desde que provocado, da conveniência e
da oportunidade do ato administrativo em qualquer circunstância.
Se o administrador motivar o ato discricionário, sua validade ficará
subordinada ao exame da verificação da existência e da veracidade dos
motivos alegados.
Ao Poder Judiciário é assegurado o poder de revogar atos
administrativos expedidos em desconformidade com a lei, no exercício do
controle externo dos atos administrativos.

QUESTÃO 52
Dentre os atributos do ato administrativo considere as seguintes afirmações:
I. Os atos administrativos se presumem verdadeiros e conforme ao Direito, até
prova em contrário.
II. Os atos administrativos normativos são de observância obrigatória, não sendo
possível o seu descumprimento, salvo se autorizado pela própria Administração
ou pelo Poder Judiciário.
III. A Administração Pública pode exigir o cumprimento dos atos administrativos,
inclusive expropriar bens do patrimônio do cidadão que o desobedecer, sem a
necessidade de recorrer ao Poder Judiciário.
IV. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não pode ser afastada
por prova em contrário.
Estão CORRETAS apenas as assertivas lançadas nos itens:
(A)
(B)
(C)
(D)

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

QUESTÃO 53
Dentre as hipóteses a seguir formuladas, indique aquela na qual NÃO é possível a
dispensa de licitação:
(A)
(B)
(C)

(D)

Nos casos de grave perturbação da ordem.
Para as compras de materiais de uso pelas Forças Armadas, ao nuto da
Administração.
Para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das
finalidades precípuas da Administração, cujas necessidades de
instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço
seja compatível com o valor do mercado, segundo avaliação prévia.
Nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no
tempo necessário para a realização dos processos licitatórios
correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia.

QUESTÃO 54
Dentre as modalidades de licitação destacadas a seguir, assinale aquela indicada
para a venda de bens móveis inservíveis para a Administração, ou de produtos
legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis
adquiridos pela Administração em decorrência de procedimentos judiciais ou de
dação em pagamento, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao da
avaliação.
(A)
(B)
(C)
(D)

Concurso.
Concorrência.
Leilão.
Convite.

QUESTÃO 55
Tendo em vista o regime legal que subordina os contratos administrativos, é
INCORRETO afirmar:
(A)

(B)

(C)

(D)

À Administração é deferida a faculdade de rescisão unilateral do contrato
administrativo, nos casos em que a empresa contratada proceda à
alteração social ou à modificação da finalidade ou da estrutura da
empresa, que prejudique a execução do contrato.
A Administração pode modificar unilateralmente o contrato administrativo
para melhor adequá-lo às finalidades de interesse público, hipótese na
qual não ficará obrigada a rever as cláusulas econômico-financeiras do
contrato em homenagem ao interesse público que disciplina a matéria.
Nos casos de serviços essenciais, a Administração poderá ocupar
provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao
objeto do contrato, na hipótese de acautelar apuração administrativa de
faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do
contrato administrativo.
A Administração não precisa socorrer-se do Poder Judiciário para aplicar
as cláusulas exorbitantes ao contrato administrativo.

QUESTÃO 56
Analise as situações contempladas a seguir e, ao final, assinale quais os casos em
que é prevista a aplicação da pena de demissão e rescisão contratual, de acordo com
a Lei nº 7.169/1996.
I. Deixar o servidor de comparecer sem justificativa, quando comprovadamente
convocado, para prestar depoimento ou declaração perante a CorregedoriaGeral do Município ou perante quem presidir, na forma desta Lei, à sindicância
ou ao processo administrativo disciplinar.
II. Manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge,
companheiro ou parente, por consaguinidade ou afinidade até o segundo grau.
III. Praticar a usura em qualquer de suas formas.
IV. Ofender a dignidade ou o decoro de colega ou particular ou propalar tais
ofensas.
(A)
(B)
(C)
(D)

Itens II e III.
Itens I e III.
Itens I e IV.
Itens II e IV.

QUESTÃO 57
Assinale, dentre as consequências abaixo listadas, a única possível em face da
conclusão de sindicância administrativa no âmbito da Lei nº 7.169/1996.
(A)
(B)
(C)
(D)

Destituição de cargo em comissão ou de função pública.
Arquivamento por falta de prova da existência do fato ou da sua autoria.
Cassação de aposentadoria.
Demissão ou rescisão de contrato.

QUESTÃO 58
Dentre o rol de atividades da Administração Direta do Poder Executivo no âmbito do
Município de Belo Horizonte, previsto na Lei nº 9.011/2005, NÃO se inclui:
(A)
(B)
(C)
(D)

Fomento Econômico e Social.
Limpeza urbana.
Defesa dos direitos da cidadania.
Manter o serviço postal.

QUESTÃO 59
Compõem a Controladoria-Geral do Município os seguintes órgãos, à EXCEÇÃO da:
(A)
(B)
(C)
(D)

Ouvidoria do Município.
Auditoria-Geral do Município.
Contadoria-Geral do Município.
Corregedoria-Geral do Município.

QUESTÃO 60
A Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte assegura um rol de direitos aos
servidores municipais, dentre os quais se insere:
(A)
(B)
(C)
(D)

Duração do trabalho normal não-superior a dez horas diárias e cinquenta
horas semanais.
Licença a gestante, com duração de cento e oitenta dias, e, nos termos
da lei, a adotante, sem prejuízo da remuneração.
Direito a férias-prêmio correspondente a seis meses, para cada dez anos
de efetivo exercício na administração pública.
Adicional por tempo de serviço de 5% sobre o vencimento e gratificações
a cada período de cinco anos de efetivo exercício, que se incorpora ao
provento da aposentadoria.

PROVA ABERTA
Responda as questões discursivas somente com caneta esferográfica de tinta azul ou
preta. Sua resposta não deverá ultrapassar o limite de 15 linhas. Leia os textos
seguintes para responder às questões discursivas 1 e 2.
QUESTÃO 01
Considerando os TEXTOS 1 e 2 e o FRAGMENTO seguinte, responda à questão
discursiva 1.
Pessoas que têm a habilidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo:
falar ao telefone, escrever e-mails, baixar músicas e filmes na internet, conversar com
várias pessoas nos programas de bate papo, ler jornais nos sites e ao mesmo tempo
escrever um relatório sobre um projeto de trabalho. Este grupo é chamado de
“Geração Y”, ou seja, são pessoas que nasceram no final da década de 70 até o
início da década de 90, foram criadas por babás ou então chegaram muito cedo às
creches, escolinhas e maternal. Foi uma geração criada frente à televisão. Essa
geração tem idade entre 16 e 29 anos e, portanto, está ligada à internet desde que
nasceu e, muitas vezes, possui habilidades tecnológicas que superam às das
gerações anteriores.
<http://www.infonet.com.br/fernandoviana/ler.asp?id=7393> | Acesso em 16/05/2010.

Considerando que as ideias apresentadas no FRAGMENTO acima e nos TEXTOS 1 E 2
servem de motivação e referência, responda, por meio de um texto dissertativoargumentativo, à seguinte questão:
Até que ponto a internet exerce influência no desenvolvimento cognitivo, social e
afetivo da “geração Y”?

QUESTÃO 02
Leia o FRAGMENTO transcrito do TEXTO 2.
“Jovens entre 20 e 30 anos com grande potencial de liderança, os Y, são ambiciosos, buscam
dedicar-se a projetos que representem suas causas, reconhecimento e evolução rápida na
carreira. Ao mesmo tempo, não lidam bem com restrições e se pautam pelo imediatismo: sem
resultados palpáveis para seus projetos, tendem a dispersar.”
EXPLICITE, por meio de um texto dissertativo-argumentativo, a ideia veiculada no fragmento
acima de que os jovens da geração Y “não lidam bem com restrições e se pautam pelo
imediatismo: sem resultados palpáveis para seus projetos, tendem a dispersar.”

