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da utilização deste, ser submetido à revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o candidato está portando
qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.
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• Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas, se esta corresponde ao cargo em que está inscrito e se a totalidade da
quantidade de questões sobre as quais será avaliado está correta.
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• Use caneta transparente de tinta azul ou preta.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS

1.

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto I para responder às questões de 1 a 6.

Analise as assertivas abaixo sobre o texto.
I.

Embora dela discorde, o autor considera legítima a
suspeita levantada pelo general Coelho Neto.

II.

Nenhum dos exemplos citados no terceiro parágrafo
como “coisas que desagradavam” coincide
exatamente com a mencionada desavença entre o
cardeal Arns e o general Coelho Neto.

III.

O autor releva o preconceito ao afirmar que ele
sempre esteve presente ao longo da história da
humanidade.

Como diz o outro, preconceito é o diabo. Tanto mais
quando as sociedades humanas até hoje não foram capazes de
se estruturar nem de se organizar sem ele, isto é, sem alguma
forma de negar o próximo. Daí a necessidade de combater o
preconceito a cada instante e daí a sua persistência na História,

É correto o que se afirma em

sob formas sucessivas. Vai um, vem outro, muita gente vive
dele e para ele, enquanto poucos lutam contra. Na pior hipótese

(A)

admissível, ele deve ser pelo menos recalcado, disfarçado,

(B)

II, apenas.

(C)

III, apenas.

(D)

I e II, apenas.

(E)

II e III, apenas.

porque disfarçando a pessoa acaba por atenuar o seu impacto e
não deixa que ele se torne impedimento de relações mais ou
menos normais. Por isso costumamos esperar e até exigir que

I, apenas.

os educadores, os chefes, os líderes, as pessoas que

bem sua tarefa. Se os têm, que os escondam e não atuem em

Considerando a leitura do primeiro parágrafo do texto,
bem como as orientações da prescrição gramatical no que
se refere a textos escritos na modalidade padrão da
Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta.

função deles.

(A)

No terceiro período, a segunda ocorrência do
conectivo “daí” apresenta papel essencial para a
articulação das ideias do trecho, de modo que sua
supressão provocaria alteração semântica.

(B)

O primeiro ponto-final do texto não pode ser
substituído por uma vírgula, pois isso implica
alteração
na
relação
sintático-semântica
estabelecida entre os períodos que ele separa.

(C)

É facultado, conforme as regras de pontuação, o uso
de uma vírgula após o termo “disfarçando”, sem que
sejam necessárias outras alterações para manter a
correção gramatical e o sentido original do trecho.

(D)

Em “e não deixa que ele se torne impedimento de
relações mais ou menos normais”, o termo
destacado é grafado com o –i inicial, assim como a
palavra “impecilho” e “insolação”.

(E)

O “que” presente no último período (“que os
escondam [...]”) funciona como um articulador
sintático indispensável ao trecho; portanto, sua
supressão torna-se impossível.

expressam grupos ou são investidas de alguma representação
coletiva não manifestem preconceito, para poderem executar

2.

Eis por que foi mesmo lamentável o pronunciamento do
general Coelho Neto, para quem o cardeal Arns é mau
brasileiro, e talvez nem seja brasileiro, por ser contrário à
entrada do Brasil na indústria armamentista. Pensando no
motivo que teria levado o general a simular dúvida sobre a
nacionalidade óbvia de um eminente patrício seu, me ocorre
que ele poderia estar exprimindo uma das formas mais arcaicas
de preconceito que há no Brasil: a noção que o descendente de
estrangeiros, portador de sobrenome não-português, é menos
brasileiro. Menos brasileiro em relação a quem?
Quando eu era menino, há meio século e mais, ainda
florescia este sentimento torto, partilhado automaticamente,
quase sem malícia, nem prejuízo das relações do dia a dia, pela
maior parte dos descendentes de famílias que eram velhas por
aqui. Mas a coisa podia engrossar em certas circunstâncias,
porque, como eles se achavam “mais brasileiros”, achavam-se
também mais donos do país, e quando o estrangeiro ou seu
filho faziam qualquer coisa que desagradava — do tipo ganhar
dinheiro demais, comprar terras do pessoal antigo, brilhar ou
mostrar mais capacidade — havia quem se sentisse vagamente
espoliado de um direito virtual. E que podia chegar a ver no
caso um desaforo tácito, atentatório, à integridade e ao destino
da Nação...
CANDIDO, A. Preconceito arcaico. (Folha de S.Paulo, 7/4/1982). Texto
com adaptações. In: Textos de Intervenção/ Antonio Candido; seleção,
apresentação e notas de Vinicius Dantas. São Paulo: Duas Cidades;
Ed.34, 2002.
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3.

4.

A partir das ideias do fragmento “muita gente vive dele e
para ele, enquanto poucos lutam contra”, propõem-se as
construções frasais abaixo. Assinale a alternativa em que
a construção frasal esteja de acordo com o padrão escrito
culto da língua, apresentando correto uso dos
articuladores.
(A)

Trata-se do preconceito, para e do qual muita gente
vive, enquanto poucos lutam contra.

(B)

Trata-se do preconceito, do qual e para o qual
muitos vivem, mas contra o qual poucos lutam.

(C)

Trata-se do preconceito, para e do qual muita gente
vive, mas contra o qual poucos lutam.

(D)

Trata-se do preconceito, de que muitos vivem e para
que muitos lutam, enquanto poucos lutam contra.

(E)

Trata-se do preconceito, de que muitos vivem e para
que muitos lutam, mas contra o qual poucos lutam.

Considerando a leitura do segundo parágrafo do texto,
bem como as orientações da prescrição gramatical no que
se refere a textos escritos na modalidade padrão da
Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta.
(A)

O termo “Eis”, que inicia o parágrafo, refere-se a
uma ideia posterior a ele, não assumindo, portanto,
um papel articulador entre o primeiro e o segundo
parágrafos.

(B)

A expressão “ser contrário”, usada no primeiro
período, equivale a “contrariar”, que pode substituir
aquela sem necessidade de alteração para que se
mantenha a correção gramatical da frase.

(C)

(D)

(E)

6.

Considerando a leitura do terceiro parágrafo do texto, bem
como as orientações da prescrição gramatical no que se
refere a textos escritos na modalidade padrão da Língua
Portuguesa, assinale a alternativa correta.
(A)

A expressão “há meio século e mais” equivale a
“fazem mais de 50 anos”, podendo substituir aquela
sem prejuízo para o sentido ou para a correção
gramatical.

(B)

O termo “pela maior parte dos descendentes de
famílias que eram velhas por aqui” está
sintaticamente relacionado ao verbo “florescer”, de
modo que pode ser intercalado entre esse verbo e o
termo “este sentimento torto”.

(C)

É obrigatória a utilização de uma vírgula logo após o
segundo travessão presente no parágrafo, a fim de
marcar a anteposição de uma oração subordinada à
sua principal.

(D)

O uso do adjetivo “virtual”, no final do parágrafo,
revela que o autor não enxerga como legítimas as
aspirações possessórias dos que se consideravam
como “mais brasileiros”.

(E)

A substituição de “E que podia”, na última frase do
parágrafo, por “E quem pudesse” mantém adequada
articulação com o período anterior, sem prejuízo
para o sentido original.

Leia o texto II para responder às questões de 7 a 10.
Dois temas pendentes da história brasileira continuam
fortemente presentes em nossas inquietações sociais e

É coerente com o contexto e correto do ponto de
vista gramatical o uso da expressão “ter exprimido”
em lugar de “estar exprimindo”.

políticas. O tema da escravidão e o seu tema residual, o da

Em “uma das formas mais arcaicas de preconceito
que há no Brasil”, o termo destacado pode ser
substituído por “podem haver”, sem prejuízo para o
sentido ou para a correção gramatical do trecho.

grandes questões nacionais, situados em polos cronológicos

Na construção “a noção que o descendente de
estrangeiros”, o termo destacado classifica-se como
um pronome relativo, podendo ser substituído, por
exemplo, por “a qual”.

presença com dimensão apropriada no conjunto dos interesses

posse da terra. São temas inter-relacionados, relativos às duas
opostos: a questão do trabalho livre e a questão agrária. Mesmo
que enquanto temas não tenham visibilidades equivalentes nem
da sociedade, estão ligados entre si porque referem-se a
momentos polares de um processo inacabado, que subjaz
silencioso em nossa história do presente. É inócuo discutir a

5.

Considerando as ideias do texto, assinale a alternativa
incorreta sobre a significação das palavras.

questão agrária sem situá-la como incontornável questão
residual da solução que, no passado, a sociedade brasileira deu
à questão do escravismo.

(A)

“negar” (primeiro parágrafo) é sinônimo de “repelir”.

(B)

“investidas de” (primeiro parágrafo) é sinônimo de
“empossadas por”.

(C)

“arcaicas” (segundo parágrafo) é sinônimo de
“obsoletas”.

possibilidade de sairmos dos impasses que nos tolhem e

(D)

“espoliado” (terceiro parágrafo) é sinônimo de
“despojado”.

problemas do passado se tornam o seu tempero folclórico.

(E)

“atentatório” (terceiro parágrafo) é sinônimo de
“ofensivo”.

São justamente os temas que balizam o ritmo de nossa
história social e limitam nossos horizontes históricos. Limitam a
aprisionam nessa estranha modernidade em que o atraso e os
Nossa melhor literatura está profundamente marcada por essas
persistências.

Elas

funcionam

como

um

referencial

de

compreensão da invisibilidade do que somos, de nossa alma
perdida no fundo do tempo de uma história sempre inconclusa,
sempre por fazer. Mais uma história da espera do que da
3

esperança. São os temas que definem o ritmo inseguro de

9.

nossa história lenta.
MARTINS, J.S. Reforma Agrária: O Impossível Diálogo.
Texto com adaptações. 1ª ed. São Paulo: Edusp, 2004.

7.

Considerando a leitura do primeiro parágrafo do texto,
bem como as orientações da prescrição gramatical no que
se refere a textos escritos na modalidade padrão da
Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

8.

Transformados em um único adjetivo, “sociais e
políticas” podem assumir duas formas distintas:
“sociopolíticas” e “políticas-sociais”.
Sobre a pontuação do parágrafo, duas substituições
são possíveis: a do ponto-final por dois-pontos, após
“sociais e políticas”, e a da vírgula por ponto-final,
após “interesses da sociedade”.

(C)

Em “referem-se a momentos polares”, a troca de
“momentos” por “ocasiões” torna necessário crasear
o “a” aí presente.

(D)

Na oração “que subjaz silencioso em nossa
história”, o termo destacado pode ser substituído por
“silenciosamente”, sem que se alterem o sentido e
as relações sintáticas do excerto.

(E)

Em “São temas inter-relacionados”, o verbo
destacado pode ser substituído por “Trata-se de”,
sem prejuízo para o sentido ou para a correção
gramatical.

“Mesmo que enquanto temas não tenham visibilidades
equivalentes nem presença com dimensão apropriada no
conjunto dos interesses da sociedade, estão ligados entre si
porque referem-se a momentos polares de um processo
inacabado, que subjaz silencioso em nossa história do
presente.”

Em seguida, propõem-se paráfrases do segundo período
do último parágrafo. Considerando as orientações da
prescrição gramatical no que se refere a textos escritos na
modalidade padrão da Língua Portuguesa, assinale a
alternativa que apresenta a paráfrase correta.
(A)

Limitam a possibilidade de o Brasil sair dos
impasses que lhe tolhem e lhe aprisionam nessa
estranha modernidade onde o atraso e os problemas
do passado se tornam o seu tempero folclórico.

(B)

Limitam a possibilidade de o Brasil sair dos
impasses que o tolhem e o aprisionam nessa
estranha modernidade onde o atraso e os problemas
do passado se tornam o seu tempero folclórico.

(C)

Limitam a possibilidade de o Brasil sair dos
impasses que lhe tolhem e lhe aprisionam nessa
estranha modernidade cujo tempero folclórico se
forma do atraso e dos problemas do passado.

(D)

Limitam a possibilidade de o Brasil sair dos
impasses que o tolhem e o aprisionam nessa
estranha modernidade cujo tempero folclórico se
forma do atraso e dos problemas do passado.

(E)

Limitam a possibilidade de o Brasil sair dos
impasses que lhe tolhem e o aprisionam nessa
estranha modernidade cujo atraso e os problemas
do passado tornam-se seu tempero folclórico.

Releia este período do texto e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta adequada paráfrase dele,
considerando a leitura do primeiro parágrafo do texto, bem
como as orientações da prescrição gramatical no que se
refere a textos escritos na modalidade padrão da Língua
Portuguesa

10.

(A)

Apesar de enquanto temas não terem visibilidades
equivalentes nem tenham presença com dimensão
apropriada no conjunto dos interesses da sociedade,
estão ligados entre si porque referem-se a
momentos polares de um processo inacabado.

(B)

A menos que enquanto temas não tenham
visibilidades equivalentes nem presença com
dimensão apropriada no conjunto dos interesses da
sociedade, estão ligados entre si porque referem-se
a momentos polares de um processo inacabado.

(C)

Estão ligados entre si por referirem-se a momentos
polares de um processo inacabado, ainda que
enquanto
temas
não
tenham
visibilidades
equivalentes nem presença com dimensão
apropriada no conjunto dos interesses da sociedade.

(D)

De modo que se referem a momentos polares de um
processo inacabado, ligam-se entre si, por mais que
enquanto
temas
não
tenham
visibilidades
equivalentes nem presença com dimensão
apropriada no conjunto dos interesses da sociedade.

(E)

Estão ligados entre si, embora enquanto temas não
têm visibilidades equivalentes nem presença com
dimensão apropriada no conjunto dos interesses da
sociedade, porque referem-se a momentos polares
de um processo inacabado.

Analise as assertivas abaixo sobre o texto, considerando
as ideias do autor.
I.

Não é producente pensar a questão agrária sem
considerar o tratamento dado à questão do
escravismo.

II.

A classificação dos temas como “pendentes”, no
início do texto, é coerente com as ideias de impasse
e lentidão, mencionadas pelo autor na sequência de
seu raciocínio.

III.

A resolução rápida da questão agrária — à
semelhança do que houve com a questão do
escravismo — contribuiria para o combate à lentidão
mencionada pelo autor no último parágrafo.

4

É correto o que se afirma em
(A)

13.

I e II, apenas.

(B)

II e III, apenas.

(C)

I e III, apenas.

(D)

I, II e III.

(E)

I, apenas.

(A)

RACIOCÍNIO LÓGICO
11.

Na empresa em que Deise trabalha, é realizada, toda
sexta-feira, uma reunião com 1 gerente e 2 técnicos para
fazer uma análise da semana. Sabe-se que essa empresa
possui 2 gerentes e 3 técnicos. Para não prejudicar o
andamento do serviço, foram formados 3 grupos
diferentes para participarem dessas reuniões. Os grupos
formados são:

14.

(B)

Tadeu não vai ao mercado e José vai ao clube.

(C)

Tadeu vai ao mercado e José vai ao clube.

(D)

José vai ao clube e Maria corre atrás de José.

(E)

Maria corre atrás de José e Tadeu vai ao clube.

A equipe de futebol da empresa que Luís trabalha
disputou 60 partidas em 4 anos. Sabendo que essa equipe

Grupo 2: Fábio, Thais e Maria.

(A)

5.

Grupo 3: Fábio, Thais e Ricardo.

(B)

6.

(C)

7.

(D)

8.

(E)

9.

(A)

Simone é técnica.

(B)

Fábio é técnico.

(C)

Maria é técnica.

(D)

Thais é gerente.

(E)

Ricardo é gerente.

15.

Na loja de João, há 3 caixas com canetas, sendo uma
com 20 canetas, outra com 30 canetas e a outra com 50.
Em cada caixa as canetas são de uma só cor. Essas
caixas foram colocadas uma em cada prateleira. Diante do
exposto, considere as seguintes informações:
I.

a caixa com canetas vermelhas ficou em uma
prateleira mais baixa que a caixa com canetas azuis.

II.

a caixa com 30 canetas não é a que tem canetas
azuis, e a caixa com 20 canetas ficou na prateleira
mais alta.

III.

na prateleira mais baixa, encontra-se a caixa com
mais canetas.

IV.

a caixa com canetas azuis não foi colocada na
prateleira do meio, e a caixa com mais canetas não
é a de canetas pretas.

É correto afirmar que a quantidade de canetas das cores
vermelhas, pretas e azuis é, respectivamente,
(A)

50, 30 e 20.

(B)

50, 20 e 30.

(C)

30, 50 e 20.

(D)

30, 20 e 50.

(E)

20, 30 e 50.

3 das partidas e empatou 1 , assinale a
5
4

alternativa que apresenta o número de partidas que ela
perdeu.

A partir dessas informações, é correto afirmar que

5

Tadeu não vai ao mercado e Maria não corre atrás
de José.

ganhou

Grupo 1: Ricardo, Simone e Maria.

12.

Se Maria corre atrás de José, então José vai ao clube. Se
José vai ao clube, então Tadeu vai ao mercado. Se Tadeu
vai ao mercado, então Raquel corre atrás de Tadeu. Ora,
Raquel não corre atrás de Tadeu. Logo, é correto afirmar
que

16.

Quando Gabriel abriu sua primeira conta bancária, ele
teve que criar uma senha de 6 algarismos para poder
acessá-la. Ele usou os seguintes critérios: não usou o
algarismo 0; o 1º, o 3º e o 5º algarismos eram números
pares; o 2º, o 4º e o último eram ímpares. Além disso, ele
não repetiu nenhum algarismo. Com base nessas
informações, assinale a alternativa que apresenta a maior
quantidade de senhas que ele poderia ter criado.
(A)

1.440.

(B)

1.120.

(C)

980.

(D)

890.

(E)

760.

Mariana, Fátima, Rita e Brenda são colegas de serviço e,
todos os dias, após o expediente, elas fazem aulas de
Inglês no mesmo horário e com a mesma professora. As
quatro sentam-se sempre na mesma posição, uma em
cada lado de uma mesa quadrada. Mariana usa uma blusa
vermelha. As cores das blusas de suas colegas são azul,
branca e preta. Fátima senta-se à direita de Mariana. Rita
senta-se à direita da que usa blusa preta. Brenda, que não
usa blusa branca, senta-se à frente de Fátima. Analisando
estas informações, é correto afirmar que
(A)

Fátima usa blusa branca e Rita a azul.

(B)

Rita usa blusa azul e Brenda a preta.

(C)

Fátima usa blusa branca e Brenda a preta.

(D)

Fátima usa blusa preta e Brenda a azul.

(E)

Rita usa blusa preta e Fátima a branca.

17.

O treinador de uma equipe de basquete mediu a altura de
5 de seus atletas: Alberto, Carlos, Rui, Silvio e Tadeu. O
resultado obtido foi o seguinte:

There are two sides to eliminating malnutrition: sustaining
the quality and quantity of food a person eats and ensuring
adequate health care and a healthy environment.

I.

Tadeu é mais baixo que Silvio e Rui.

II.

Silvio é mais baixo que Alberto.

III.

Carlos é mais baixo que Tadeu.

IV.

Alberto não é o mais alto.

18.

(A)

Eles foram colocados em ordem crescente. É correto
afirmar que o atleta que ficou no meio foi o
(A)

Silvio.

(B)

Alberto.

(C)

Carlos.

(D)

Rui.

(E)

Tadeu.

According to the text, malnutrition can affect

19.

LÍNGUA INGLESA
Read the text below to answer question 18-19.
What is malnutrition?

developed countries.

(B)

opportunities for the Windows Operating Systems.

(C)

bottles of vitamins and minerals.

(D)

the right sort of food.

(E)

learning and breast feeding.

Choose the alternative that presents the synonym of the
noun “malnourishment”.
(A)

Nourishment.

(B)

Poor.

(C)

Underdeveloped.

(D)

Nurturing.

(E)

Malnutrition.

A malnourished person finds that their body has difficulty

Read the sentence below, taken from the text, to answer
questions 20-22.

doing normal things such as growing and resisting disease.

“A malnourished person finds that their body has difficulty

Physical work becomes problematic and even learning abilities

doing normal things such as growing and resisting disease.”

can be diminished. For women, pregnancy becomes risky and
they cannot be sure of producing nourishing breast milk.

20.

When a person is not getting enough food or not getting
the right sort of food, malnutrition is just around the corner. Even
if people get enough to eat, they will become malnourished if the
food they eat does not provide the proper amounts of
micronutrients – vitamins and minerals – to meet daily nutritional
requirements.

Choose the alternative that presents the word that can
properly substitute the idiom “such as” in the sentence
above.
(A)

Unless.

(B)

Other than.

(C)

Take out.

(D)

Like.

(E)

Save.

Disease and malnutrition are closely linked. Sometimes
disease is the result of malnutrition, sometimes it is a
contributing cause. In fact, malnutrition is the largest single

21.

Choose the alternative that presents the correct past tense
form of the sentence given above.

contributor to disease in the world, according to the UN's
Standing Committee on Nutrition (SCN).
Window of opportunity

(A)

A malnourished person finds that their body has
difficulty doing normal things such as growing and
resisting disease.

(B)

Malnourished people find that their body haves
difficulty doing normals things such as growing and
resisting diseases.

(C)

Does a malnourished person finds that their body
haves difficulty doing normal things such as growing
and resisting disease?

(D)

Has a malnourished person found that their body
have difficulty doing normal things such as growing
and resisting diseases?

(E)

A malnourished person found that their body had
difficulty doing normal things such as growing and
resisting diseases.

The first two years of life are a critical “window of
opportunity”. In this period it is possible to prevent the largely
irreversible damage that follows early childhood undernutrition.
WFP's operations routinely focus on the earliest phase of life,
i.e. from conception (-9 months) to 24 months of age. We try to
ensure under-twos receive the vitamins and minerals they need.
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22.

23.

Choose the alternative that presents the plural form of the
demonstrative pronoun “that” in the sentence given above.
(A)

Those.

(B)

We.

(C)

Mine.

(D)

Than.

(E)

This.

Choose the alternative that presents the correct
interrogative form of the sentence below, taken from the
text.

26.

27.

“Disease and malnutrition are closely linked”.

24.

(A)

Does disease and malnutrition are closely linked?

(B)

Are disease and malnutrition closely linked?

(C)

Did disease and malnutrition are closely linked?

(D)

Will disease and malnutrition are closely linked?

(E)

Don’t disease and malnutrition are closely linked?

(A)

Ample.

(B)

Insufficient.

(C)

Plenty.

(D)

Abundant.

(E)

Rodent.

Educação/ Devido processo legal/ Proteção à
infância.

(B)

Assistência aos desamparados/ Moradia/ Intimidade.

(C)

Liberdade de crença/ Defesa do Consumidor/
Trabalho.

(D)

Saúde/ Segurança/ Direito de propriedade.

(E)

Alimentação/ Lazer/ Proteção à maternidade.

Sobre as chamadas ações governamentais na área de
assistência social, mencionadas no artigo 204 da
Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa
correta.
(A)

Obedecem a uma descentralização políticoadministrativa, cabendo a coordenação e as normas
gerais à esfera federal e a coordenação e a
execução dos programas de ações governamentais
de assistência social às esferas estaduais e
municipais,
não
participando
as
entidades
beneficentes e de assistência social.

(B)

Obedecem
a
uma
centralização
políticoadministrativa, cabendo a coordenação, as normas
gerais e execução dos programas de ações
governamentais de assistência social às esferas
estaduais e municipais, bem como as entidades
beneficentes e de assistência social.

(C)

Obedecem a uma descentralização políticoadministrativa, cabendo a coordenação e as normas
gerais à esfera federal e a coordenação e a
execução dos programas de ações governamentais
de assistência social às esferas estaduais e
municipais, bem como as entidades beneficentes e
de assistência social.

(D)

Obedecem a uma descentralização políticoadministrativa, cabendo a coordenação, as normas
gerais e execução dos programas de ações
governamentais de assistência social às esferas
estaduais e municipais, não participando o governo
federal e as entidades beneficentes e de assistência
social.

(E)

Obedecem
a
uma
centralização
políticoadministrativa, cabendo, exclusividade, à esfera
federal cuidar da coordenação, a elaboração de
normas e a execução dos programas de ações
governamentais de assistência social.

Sobre o direito de se associar, garantido pelo artigo 5º da
Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa
correta.
(A)

É plena a liberdade de associação para fins lícitos,
mesmo que tenha por objeto caráter paramilitar.

(B)

Ninguém pode
associado.

(C)

A criação de associação, no formato de cooperativa,
deve obedecer à interferência estatal em seu
funcionamento.

(D)

(E)
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(A)

Choose the alternative that presents the antonym of the
word “enough”.

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO
25.

Assinale a alternativa que apresenta 3 (três) dos
chamados direitos sociais expressamente mencionados
no artigo 6º da Constituição Federal de 1988.

ser

compelido

a

permanecer

28.

Sobre a anulação e a convalidação
administrativos, analise as assertivas abaixo.

dos

atos

A associação que tenha objeto de caráter paramilitar
está condicionada à regulamentação por lei ainda
não existente.

I.

As associações podem ser compulsoriamente
dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por
decisão judicial ou do Poder Executivo.

Verificado que o ato apresenta vício de legalidade,
ele pode ser invalidado pelo Poder Judiciário ou pela
própria Administração Pública.

II.

Ratificação é a forma de convalidação apropriada
para casos de vício de competência da autoridade
que pratica o ato.

III.

A convalidação de um ato administrativo somente é
possível para os chamados atos nulos.

IV.

A anulação de um ato administrativo pode ser
decretada ex officio pelo Poder Judiciário.

É correto o que se afirma em
(A)

29.

I e II, apenas.

(B)

I e III, apenas.

(C)

II e III, apenas.

(D)

II e IV, apenas.

(E)

III e IV, apenas.

Sobre a chamada Comissão de Ética, instituída pelo
Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do
Poder Executivo Federal (Decreto nº 1.171/1994), assinale
a alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

30.

31.

A pena aplicável ao empregado público pela
Comissão de Ética pode ser de censura, advertência
ou suspensão, cuja fundamentação consta do
parecer, assinado por todos os seus integrantes,
com ciência do faltoso.
A pena aplicável ao servidor público pela Comissão
de Ética é a de censura, cuja fundamentação consta
do parecer, assinado por todos os seus integrantes,
com ciência do faltoso.

A pena aplicável ao empregado público pela
Comissão de Ética é a de advertência, cuja
fundamentação consta do parecer, assinado por
todos os seus integrantes, com ciência do faltoso.

Havendo a ocorrência de um ato ou fato contrário ao
interesse público que exija providências cabíveis, um
servidor público deverá, conforme disposto no Código de
Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder
Executivo Federal (Decreto nº 1.171/1994),
(A)

comunicá-la imediatamente a seus superiores.

(B)

apresentar diretamente os fatos aos jornais de
grande circulação.

(C)

dirigir-se direta e unicamente ao Ministério Público,
sem conhecimento de seus superiores.

(D)

elaborar um relatório e lançá-lo no sistema de
controle do TCU, sem necessidade de comunicação
imediata a seus superiores.

(E)

guardar para si o conhecimento dos fatos porque
não lhe diz respeito o ocorrido.

(A)

Não há restrição para exercer quaisquer atividades
profissionais, ainda que consideradas aéticas.

(B)

Não há restrição para relacionar seu nome a
empreendimentos, ainda que sejam considerados
duvidosos.

(C)

Não há restrição para que, em função de seu
espírito de solidariedade, seja conivente com erro ou
infração de outrem ao Código de Ética.

(D)

Dependendo do caso, o servidor pode usar de
artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício
regular de direito de uma pessoa que não goste,
ainda que isso lhe cause dano moral ou material.

(E)

Não pode fazer uso de informações consideradas
privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu
serviço para benefício de um amigo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ATIVIDADES
TÉCNICAS DE COMPLEXIDADE INTELECTUAL –
NÍVEL IV)

A pena aplicável ao empregado público pela
Comissão de Ética pode ser de censura ou
advertência, cuja fundamentação consta do parecer,
assinado por todos os seus integrantes, com ciência
do faltoso.
A pena aplicável ao empregado público pela
Comissão de Ética é a de suspensão, cuja
fundamentação consta do parecer, assinado por
todos os seus integrantes, com ciência do faltoso.

Acerca das vedações ao servidor público apontadas no
Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do
Poder Executivo Federal (Decreto nº 1.171/1994), assinale
a alternativa correta.

FUNDAMENTOS LEGAIS DE ACORDOS DE
EMPRÉSTIMO COM RECURSOS EXTERNOS E
COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL
32.

De acordo com o Decreto Federal nº 3.502/2000, o qual
dispõe sobre a reorganização da Comissão de
Financiamentos Externos (COFIEX), assinale a alternativa
correta.
(A)

Os membros da COFIEX fazem jus à remuneração
complementar por participação na Comissão.

(B)

O Presidente da COFIEX será o SecretárioExecutivo do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão.

(C)

Por conta do papel estratégico desenvolvido pela
COFIEX, esta, por meio do Decreto Federal
nº 3.502/2000, passou a dotar de quadro próprio,
mantendo-se, apenas, o apoio técnico já prestado
pelos órgãos e entidades nela representados.

(D)

A
Secretaria-Executiva
da
COFIEX,
hierarquicamente, trabalha em pé de igualdade com
a Secretaria de Assuntos Internacionais do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

(E)

O
Secretário-Executivo
da
COFIEX
será
determinado por meio de votação entre os
integrantes da Comissão.
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33.

34.

Uma sociedade de economia mista deseja encaminhar um
pleito para autorização de projetos à COFIEX. Com base
nesta situação, assinale a alternativa correta.
(A)

Antes de a Carta-Consulta ser encaminhada à
COFIEX, por meio de ofício em papel,
obrigatoriamente,
deve
ser
avalizada
pelo
Presidente da República.

(B)

A Carta-Consulta deve ser encaminhada pela área
técnica responsável da sociedade de economia
mista, por meio de ofício em papel, à COFIEX.

(C)

A Carta-Consulta deve ser encaminhada pelo
presidente da sociedade de economia mista, por
meio de ofício em papel, à COFIEX.

(D)

A Carta-Consulta deve ser encaminhada pela área
técnica responsável da sociedade de economia
mista, via internet, à COFIEX.

(E)

A Carta-Consulta deve ser encaminhada pelo
presidente da sociedade de economia mista, via
internet, à COFIEX.

Acerca dos procedimentos que envolvem negociação das
minutas contratuais do projeto de financiamento com
crédito externo com o Agente Financiador, nos moldes do
estabelecido no Manual de Financiamentos Externos do
Setor Público, assinale a alternativa correta.
(A)

A iniciativa de convidar os envolvidos para negociar
as minutas contratuais deve partir do ente mais
interessado, o proponente mutuário.

(B)

A iniciativa de convidar os envolvidos para negociar
as minutas contratuais deve partir do agente
financiador.

(C)

(D)

(E)

35.

I.

Direcionar suas operações com a devida atenção
aos efeitos do investimento internacional pode ter na
situação econômica dos territórios dos países
membros e, no período de pós-Segunda Guerra
Mundial para adiante, contribuir para que a transição
de uma economia de guerra para uma economia de
paz seja realizada sem contratempos.

II.

Promover o crescimento equilibrado e de longo
alcance do comércio internacional, assim como a
manutenção do equilíbrio da balança de
pagamentos,
incentivando
investimentos
internacionais para o desenvolvimento dos recursos
produtivos de seus países membros, ajudando,
assim, a aumentar a produtividade, a elevar o nível
de vida e a melhorar as condições de trabalho em
seus territórios.

III.

Coordenar os empréstimos que efetua, sem, no
entanto, poder garantir empréstimos internacionais
realizados via outros canais, bem como dando
prioridade aos projetos de maior porte.

IV.

Fomentar o investimento estrangeiro de origem
pública ou de fundos do próprio BIRD, por meio de
garantias e participações em empréstimos, não
participando dessa política o incentivo de
investimentos realizados via capital privado, uma vez
que está fora de seu escopo institucional.

(A)

Em concluída a negociação das minutas contratuais,
o Ministérios da Fazenda, por meio da STN e da
PGFN, não mais poderão requerer quaisquer
exigências para que o processo seja encaminhado
ao Senado Federal.
A iniciativa de convidar os envolvidos para negociar
as minutas contratuais deve partir dos órgãos
vinculados ao Ministério da Fazenda, quais sejam,
STN e PGFN, que coordenam o processo de
negociação.

Acerca dos fins do Banco Internacional para Reconstrução
e Desenvolvimento (BIRD) expostos em seu Convênio
Constitutivo, analise as assertivas abaixo.

É correto o que se afirma em

A iniciativa de convidar os envolvidos para negociar
as minutas contratuais deve partir da SEAIN/MP,
órgão coordenador do processo de negociação.

Segundo se verifica das Diretrizes para Aquisições
financiadas por Empréstimos do Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e Créditos da
IDA, o banco adota como política exigir dos mutuários,
bem como dos licitantes, fornecedores, empreiteiros,
pessoal envolvido e contratados etc., a observância do
mais elevado padrão ético durante a aquisição e a
execução dos contratos. Com isso, o banco classifica a
prática de “articulação entre duas ou mais partes com o
propósito a atingir um objetivo incorreto, inclusive
influenciar de modo inadequado as ações de uma outra
parte” como sendo prática
(A)
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36.

37.

(B)

I e III, apenas.

(C)

II e III, apenas.

(D)

II e IV, apenas.

(E)

III e IV, apenas.

Conforme previsto na Instrução Normativa STN/MF nº 06,
de 27 de outubro de 2004, analise as assertivas abaixo.
I.

A solicitação de abertura de Conta Especial em
moeda estrangeira prevista em acordo de
empréstimo pode ser aberta diretamente pelo órgão
setorial do Sistema de Administração Financeira,
apenas havendo necessidade de comunicar a
Coordenação-Geral de Programação Financeira da
STN (COSIF/STN).

II.

A solicitação de abertura de Conta Especial,
observados os requisitos contratuais, deve ser
acompanhada dos documentos exigidos pelo
organismo financiador.

III.

Somente é analisada a solicitação cujo contrato
esteja registrado no cadastro de obrigações
(Subsistema DÍVIDA) do Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal –
SIAFI.

IV.

O registro do ingresso é realizado no Órgão Central
do Sistema de Administração Financeira à conta do
SIAFI.

obstrutiva.

(B)

coercitiva.

(C)

fraudulenta.

(D)

colusiva.

(E)

corrupta.

I e II, apenas.

É correto o que se afirma em
(A)

38.

Fortalecer a capacidade do Programa Crescer.

(B)

Metas: redução da pobreza e promoção do
desenvolvimento humano, por meio da melhoria da
situação da saúde e educação infantil.

(B)

I e III, apenas.

(C)

II e III, apenas.

(C)

SWAP: Transferências Condicionadas de Renda.

(D)

II e IV, apenas.

(D)

(E)

III e IV, apenas.

Fortalecimento institucional para a consolidação do
Programa Crescer.

(E)

Apoio à integração das ações do Programa Crescer
com outros órgãos públicos para obter maior
sinergia e eficácia frente ao público objeto do
programa.

Sobre a estrutura e o funcionamento das chamadas
Contas Especiais, nos termos da Instrução Normativa
STN/MF nº 4/2004, assinale a alternativa correta.
(A)

A Conta Especial se desdobra em subcontas
correspondentes a cada Organismo/ Credor/
Entidade e essas, por sua vez, se desdobram em
contas expressas na moeda estrangeira original,
correspondente aos respectivos Contratos de
Empréstimos ou Concessão de Crédito Especial.

(B)

A remuneração incidente sobre os saldos da Conta
Especial devem ser recolhidos de forma simplificada,
a cada semestre pela instituição financeira
responsável.

(C)

Somente as entidades da Administração Pública
Direta estão autorizadas a administrar Contas
Especiais, sendo, inclusive, responsáveis pela
escrituração dos recursos e manutenção dos
registros de movimentação para fins de auditoria.

(D)

A Conta Especial se desdobra em subcontas
correspondentes a cada Organismo/ Credor/
Entidade e essas, por sua vez, se desdobram em
contas expressas apenas em reais, correspondente
aos respectivos Contratos de Empréstimos ou
Concessão de Crédito Especial.

(E)

39.

I e II, apenas.

(A)

A Conta Especial se desdobra em subcontas
correspondentes a cada Organismo/ Credor/
Entidade e essas, por sua vez, se desdobram em
contas expressas, sendo sempre mantido o saldo
em dólares norte-americanos, ainda que o contrato
preveja outra moeda estrangeira, correspondente
aos respectivos Contratos de Empréstimos ou
Concessão de Crédito Especial.

Um acordo de empréstimo foi assinado com o Banco
Mundial por um de seus países membros. O mencionado
projeto indica os seguintes elementos: i) fortalecer a
capacidade do Programa Crescer; ii) metas: redução da
pobreza e promoção do desenvolvimento humano, por
meio da melhoria da situação da saúde e educação
infantil; iii) SWAP: Transferências Condicionadas de
Renda; iv) fortalecimento institucional para a consolidação
do Programa Crescer; e v) apoio à integração das ações
do Programa Crescer com outros órgãos públicos para
obter maior sinergia e eficácia frente ao público objeto do
programa. Com base nessas informações, assinale a
alternativa que apresenta o subcomponente desse acordo
de empréstimo.

40.

Os projetos financiados pelo Banco Mundial são
desenvolvidos e gerenciados por intermédio de um ciclo
padrão dotado de 8 (oito) fases. Assinale a alternativa que
apresenta a correta sequência dessas fases.
(A)

1. Estratégia de Assistência ao País; 2. Identificação
do Projeto; 3. Preparação do Projeto; 4. Avaliação
do Projeto; 5. Negociação e Apresentação à
Diretoria Executiva do Banco; 6. Implementação e
Supervisão; 7. Implementação e Conclusão; e 8.
Avaliação Ex-Post do Projeto.

(B)

1. Identificação do Projeto; 2. Estratégia de
Assistência ao País; 3. Preparação do Projeto; 4.
Avaliação do Projeto; 5. Negociação e Apresentação
à Diretoria Executiva do Banco; 6. Implementação e
Supervisão; 7. Avaliação Ex-Post do Projeto; e 8.
Implementação e Conclusão.

(C)

1. Preparação do Projeto; 2. Estratégia de
Assistência ao País; 3. Identificação do Projeto; 4.
Avaliação do Projeto; 5. Negociação e Apresentação
à Diretoria Executiva do Banco; 6. Implementação e
Supervisão; 7. Avaliação Ex-Post do Projeto; e 8.
Implementação e Conclusão.

(D)

1. Preparação do Projeto; 2. Estratégia de
Assistência ao País; 3. Identificação do Projeto; 4.
Avaliação do Projeto; 5. Negociação e Apresentação
à Diretoria Executiva do Banco; 6. Implementação e
Supervisão; 7. Implementação e Conclusão; e 8.
Avaliação Ex-Post do Projeto.

(E)

1. Negociação e Apresentação à Diretoria Executiva
do Banco; 2. Estratégia de Assistência ao País; 3.
Identificação do Projeto; 4. Preparação do Projeto; 5.
Avaliação do Projeto; 6. Implementação e
Supervisão; 7. Implementação e Conclusão; e 8.
Avaliação Ex-Post do Projeto.
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41.

Com base no disposto no Decreto Federal nº 5.151/2004,
que dispõe sobre os procedimentos a serem observados
pelos órgãos pelas entidades da Administração Pública
Federal direta e indireta, para fins de celebração de atos
complementares de cooperação técnica recebida de
organismos internacionais e da aprovação e gestão de
projetos vinculados aos referidos instrumentos, assinale a
alternativa correta.
(A)

O serviço técnico de consultoria contratado pelo
órgão executor nacional para implementação de
projeto de cooperação internacional deve ser
realizado exclusivamente na modalidade produto.

(B)

O serviço técnico de consultoria contratado pelo
órgão executor nacional para implementação de
projeto de cooperação internacional também poderá
ser realizado na modalidade produto.

(C)

42.
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O serviço técnico de consultoria contratado pelo
órgão executor nacional para implementação de
projeto de cooperação técnica internacional poderá
ser realizado exclusivamente na modalidade produto
e faturamento técnico.

(D)

O órgão executor nacional pode propor a
contratação de serviços técnicos de consultoria
mesmo que esses
serviços
possam
ser
desempenhados por seus próprios servidores.

(E)

Os consultores contratados pelo órgão executor
nacional desempenharam suas atividades de forma
temporária, porém sujeitos à subordinação jurídica
ao órgão indicado.

Conforme se verifica do teor da Portaria MRE
nº 717/2006, e sobre as competências atribuídas ao
Coordenador de um projeto de cooperação técnica
internacional, assinale a alternativa correta.
(A)

43.

Representar formalmente o órgão ou entidade
executora nacional perante a ABC, o organismo
internacional cooperante e os órgãos de controle,
responsabilizando-se pelas atividades desenvolvidas
no âmbito do projeto.

(B)

Sem necessidade de
despesas do projeto.

delegação,

ordenar

(C)

Designar e exonerar o Diretor Nacional do Projeto
por meio de ato publicado no Diário Oficial da União.

(D)

Aprovar os relatórios de progresso elaborados pelo
Diretor Nacional e encaminhá-los à ABC e ao
organismo internacional cooperante.

(E)

Promover articulações com outras instituições para o
desenvolvimento do projeto.

De acordo com o Manual de Regras e Orientações de
Execução Financeira de Projetos Financiados com
Recursos Externos da Secretaria do Tesouro Nacional
(STN), sobre a solicitação de saque da Conta Especial
pelo gestor de um projeto, assinale a alternativa correta.
(A)

A solicitação de saque encaminhada somente
poderá ser efetivada após o prazo de 7 (sete) dias
úteis.

(B)

A solicitação de saque encaminhada em um dia
deverá ser, obrigatoriamente, efetivada no dia
seguinte.

(C)

A única moeda estrangeira aceitável para esse tipo
de saque é o dólar norte-americano.

(D)

O gestor do projeto deve informar à STN, via e-mail,
o valor que pretende sacar da Conta Especial,
devendo emitir Nota de Lançamento, na Unidade
Gestora em moeda estrangeira do projeto, no valor
do saque.

(E)

O gestor do projeto somente pode informar à STN
por meio de ofício assinado pelo titular da pasta
ministerial sob o qual o projeto está alocado,
indicando o valor que pretende sacar da Conta
Especial, sem necessidade de emitir qualquer Nota
de Lançamento, a qual é de responsabilidade da
própria STN.

LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
44.

Licitação consiste no conjunto de procedimentos
administrativos para aquisições e contratações de serviços
pela administração de todos os entes federativos. Nesse
sentido, subordinam-se à Lei nº 8.666/1993
(A)

empresas com capital apenas privado, que
mantenham contratos com a Administração Pública.

(B)

órgãos da administração direta, fundos especiais,
autarquias, fundações públicas e privadas, que
atuem no território nacional, as empresas públicas,
as sociedades de economia mista, e demais
entidades controladas direta ou indiretamente pela
União, Estados Distrito Federal e Municípios.

(C)

órgãos da administração direta, fundos especiais,
autarquias, fundações públicas, empresas públicas
as empresas públicas, as sociedades de economia
mista, e demais entidades controladas direta ou
indiretamente pela União, Estados Distrito Federal e
Municípios.

(D)

órgãos da administração direta, fundos especiais,
autarquias, fundações públicas, as empresas
públicas, as sociedades de economia mista, os
Serviços Sociais Autônomos, tais como SEBRAE,
SESC, SENAI, mesmo com regimento licitatório
próprio, e demais entidades controladas direta ou
indiretamente pela União, Estados Distrito Federal e
Municípios.

(E)

igrejas, templos e organizações sem fins lucrativos
que se mantenham com dinheiro da sociedade.

as

45.

46.

47.

48.

Conforme o disposto na Lei nº 8.666/1993, as compras,
sempre que possível, deverão

49.

Acerca do Decreto nº 7.892/2013, que regulamenta o
Sistema de Registro de Preços, assinale a alternativa
correta.

(A)

atender ao princípio da customização.

(B)

submeter-se às condições de aquisição e
pagamento diferenciadas das praticadas no setor
privado.

(A)

Denomina-se ata de registro de preços o documento
no qual conste os orçamentos dos bens a serem
licitados.

(C)

balizar-se pelos preços mais altos praticados no
mercado privado.

(B)

(D)

ser subdivididas no mínimo de parcelas possíveis.

(E)

ser processadas por meio de sistema de registro de
preços.

O sistema de registro de preços consiste no conjunto
de procedimentos para registro formal de preços
relativos à prestação de serviços e aquisição de
bens, para contratações futuras da administração
pública.

(C)

Com base na Lei nº 8.666/1993, assinale a alternativa que
apresenta apenas modalidades de licitação.

Manifesta, junto ao órgão gerenciador, mediante a
utilização da Intenção de Registro de Preços, sua
concordância com o objeto a ser licitado, antes da
realização do procedimento licitatório.

(D)

Órgão não participante é o órgão que participou dos
procedimentos iniciais e gerencia o procedimento
como um todo.

(E)

Órgão participante é o órgão que faz a adesão à ata
de registro de preços iniciada por outro órgão, que é
o gerenciador.

(A)

Concorrência, tomada de preços, convite, concurso
e leilão.

(B)

Menor preço, melhor técnica, técnica e preço, e
maior lance ou oferta.

(C)

Levantamento de preços, compras e alienações.

(D)

Leilão, registro de preços, pregão
contratação direta e terceirização.

(E)

Concorrência, terceirização, registro de preços,
convite e leilão.

eletrônico,

50.

De acordo com a Lei nº 8.666/1993, é dispensável a
licitação quando
(A)

o bem a ser comprado não for fabricado no Brasil.

(B)

nos casos de guerra ou grave perturbação da
ordem.

(C)

para a compra ou locação de imóvel, para qualquer
tipo de finalidade de uso da administração.

(D)

a autoridade superior do órgão decidir por
conveniência e oportunidade, e quando o bem a ser
comprado estiver com o preço consideravelmente
menor do que o praticado no mercado.

(E)

para aquisições de materiais de consumo e não
ultrapassar o valor de R$20.000,00.

Com base no Decreto nº 7.892/2013, não é função do
órgão gerenciador

51.

Com base no Decreto nº 7892/2013, assinale a alternativa
que não apresenta uma situação na qual pode ser
utilizado o sistema de registros de preços.
(A)

Quando, pelas características do bem ou serviço,
houver necessidade de contratações frequentes.

(B)

Quando for conveniente a aquisição de bens com
previsão de entregas parceladas ou contratação de
serviços remunerados por unidade de medida ou em
regime de tarefa.

(C)

Quando for conveniente a aquisição de bens ou a
contratação de serviços para atendimento a mais de
um órgão ou entidade, ou a programas de governo.

(D)

Na contratação de obras de engenharia.

(E)

Quando, pela natureza do objeto, não for possível
definir previamente o quantitativo a ser demandado
pela Administração.

De acordo com o Decreto nº 7.892/2013, cabe aos órgãos
participantes
(A)

gerenciar a ata de registro de preços.

(B)

aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório,
as penalidades decorrentes de infrações no
procedimento licitatório.

(A)

registrar sua intenção de registro de preços no Portal
de Compras do Governo federal.

(B)

confirmar junto aos órgãos participantes a sua
concordância com o objeto a ser licitado, inclusive
quanto aos quantitativos e termo de referência ou
projeto básico.

(C)

manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a
utilização da Intenção de Registro de Preços, sua
concordância com o objeto a ser licitado, antes da
realização do procedimento licitatório.

(C)

conduzir eventuais
registrados.

preços

(D)

(D)

realizar o procedimento licitatório.

confirmar, junto aos órgãos participantes, a sua
concordância com o objeto a ser licitado, inclusive
quanto aos quantitativos e termo de referência ou
projeto básico.

(E)

realizar os pagamentos dos bens adquiridos por
outros órgãos que tenham aderido à ata gerenciada.

(E)

promover atos necessários à instrução processual
para a realização do procedimento licitatório.

negociações

dos
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52.

Acerca da licitação para o registro de preços, assinale a
assertiva correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

53.

54.

Sobre a relação do Estado com a chamada Sociedade
Civil na Constituição da Política Social Brasileira, analise
as assertivas abaixo.
I.

A licitação para registro de preços será realizada na
modalidade de tomada de preços, do tipo melhor
técnica, nos termos da Lei nº 8.666/1993, ou na
modalidade de pregão, nos termos da Lei nº
10.520/2002, sem a necessidade de pesquisa de
mercado, uma vez que o próprio registro servirá de
parâmetro.

No início do século XIX, o Brasil apresentava um
processo político de ordem privatista, em que a
grande propriedade rural era o local de realização
das atividades públicas.

II.

A licitação para registro de preços será realizada na
modalidade de convite, do tipo menor preço, nos
termos da Lei nº 8.666/1993, ou na modalidade de
leilão.

A reorganização da sociedade civil brasileira no pósRegime Militar (1964-85) tem, dentre seus principais
atores, grupos profissionais ligados à classe média
(advogados, médicos, economistas, professores
universitários).

III.

A emergência da recente sociedade civil brasileira
durante o Regime Militar (1964-85) somente pode
ser reconhecida com a forma planejada de
mobilização da extensa população rural para os
grandes centros urbanos.

IV.

Quando a Constituição Federal de 1988 indica, em
um de seus dispositivos, que para a gestão da
saúde haverá representantes da sociedade civil, ela
simplesmente se restringe a manter regras
anteriormente já aplicadas na consecução dos
objetivos ali determinados, não havendo, portanto,
que se falar em inovação.

Não é necessário realizar licitação para compor o
registro de preços, uma vez que o acesso é livre
para todas as empresas cadastradas.
Qualquer modalidade ou tipo de licitação é aceitável
para o registro de preços, uma vez que a legislação
não disciplina a matéria.

Acerca da assinatura da ata e da contratação com os
fornecedores registrados, disposto no Decreto nº
7.892/2013, assinale a alternativa incorreta.

É correto o que se afirma em

(A)

(A)

É facultado à administração, quando o convocado
não assinar a ata de registro de preços no prazo e
condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições
propostas pelo primeiro classificado.

(B)

A ata de registro de preços não implica compromisso
de fornecimento nas condições estabelecidas,
mesmo após cumpridos os requisitos de publicidade.

(C)

A recusa injustificada de fornecedor classificado em
assinar a ata, dentro do prazo estabelecido, enseja a
aplicação
das
penalidades
legalmente
estabelecidas.

(D)

A existência de preços registrados não obriga a
administração a contratar, facultando-se a realização
de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em
igualdade de condições.

(E)
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A licitação para registro de preços será realizada na
modalidade de concorrência, do tipo menor preço,
nos termos da Lei nº 8.666/1993, ou na modalidade
de pregão, nos termos da Lei nº 10.520/2002, e será
precedida de ampla pesquisa de mercado.

NOÇÕES DE POLÍTICAS SOCIAIS

A contratação com os fornecedores registrados será
formalizada pelo órgão interessado por intermédio
de instrumento contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de compra ou
outro instrumento hábil.

55.

I e II, apenas.

(B)

I e III, apenas.

(C)

II e III, apenas.

(D)

II e IV, apenas.

(E)

III e IV, apenas.

Um dos modos de compensação da pobreza, assim
entendida como elemento da chamada questão social,
surgiu em 1601, no Reino Unido, via Lei dos Pobres (Poor
Law). Assinale a alternativa que apresenta o modo de
enfretamento à pobreza representado por esse modelo.
(A)

Beneficência instituída e mantida por aparato
religioso.

(B)

Previdência Social instituída por um aparato oficial e
centrada nas associações profissionais.

(C)

Previdência Social instituída por um aparato oficial e
centrada nas paróquias.

(D)

Previdência Social instituída por um aparato religioso
e centrado na burocracia estatal.

(E)

Beneficência instituída por um aparato oficial e
centrada nas paróquias.

56.

57.

58.

(A)

Concentração nos programas de garantia de renda
em formato monetário.

Sobre a responsabilidade acerca do Cadastro Único
(CadÚnico) para Programas Sociais do Governo Federal,
o qual está vinculado ao Programa Bolsa Família,
conforme determinado no Decreto nº 6.135/2007, assinale
a alternativa correta.

(B)

Está totalizada nos programas de garantia de bens e
serviços.

(A)

(C)

Concentração na regulação do comportamento dos
agentes econômicos privados e públicos.

(D)

Está totalizada nos programas de garantia de renda
e nos programas de garantia de bens e serviços.

A coordenação, a supervisão e a execução do
CadÚnico é dos Estados-membros, restringindo-se
ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome (MDS) analisar os dados e repassar os
recursos referentes aos programas, conforme as
solicitações oriundas dos Estados-membros.

(E)

Concentração nos programas de garantia de renda,
garantia de bens e serviços e de regulação do
comportamento dos agentes econômicos privados e
públicos.

(B)

A coordenação, a supervisão e a execução do
CadÚnico é dos Municípios, restringindo-se ao
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome (MDS) analisar os dados e repassar os
recursos referentes aos programas, conforme as
solicitações oriundas dos Municípios.

Assinale a alternativa que apresenta um dos mecanismos
entendidos como sendo não contributivo no sistema social
brasileiro.

(C)

É
de
responsabilidade
do
Ministério
do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)
adotar medidas periódicas para a verificação
permanente da consistência das informações
cadastrais.

Em análise dos tipos de política envolvidos na recente
política social brasileira, assinale a alternativa correta.

59.

(A)

Seguro desemprego.

(B)

Salário mínimo de benefício mensal à pessoa
portadora de deficiência que não possui meio de
prover à própria manutenção.

(D)

O cadastramento das famílias é de responsabilidade
de todos os Municípios brasileiros, tendo eles
aderido ou não ao CadÚnico.

(C)

Auxílio-reclusão.

(E)

(D)

Pensão por morte de segurado.

(E)

Férias.

A responsabilidade pelo cadastramento das famílias
é de uma força-tarefa desenvolvida pelo Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(MDS) realizada para esta específica funcionalidade.

Sobre os chamados pilares do sistema contributivo
previdenciário brasileiro, assinale a alternativa correta.
(A)

O sistema contributivo brasileiro se restringe ao
modelo do Regime Geral de Previdência Social
(RGPS), não havendo qualquer outro.

(B)

60.

Sobre as características, o desenvolvimento e os impactos
do Programa Bolsa Família, analise as assertivas abaixo.
I.

O sistema contributivo brasileiro se encerra nos
regimes obrigatórios do Regime Geral de
Previdência Social (RGPS) e da Previdência
Complementar Privada.

O instrumento do “retorno garantido” visa a dar à
família, que voluntariamente deixou o Programa
Bolsa Família, a segurança necessária para que
aproveite as oportunidades para melhorar de vida,
sem o receio de um eventual regresso à situação de
pobreza anteriormente ocupada.

II.

(C)

O regime contributivo brasileiro se encerra nos
Regimes Próprios de Previdência Social, do
funcionalismo público (RPPSs), e do Regime Geral
de Previdência Social (RGPS).

O estímulo do acesso aos serviços sociais básicos
ainda não é uma realidade do Programa Bolsa
Família pela impossibilidade de comprometimento
das famílias para com o poder público.

III.

(D)

O sistema contributivo brasileiro se sustenta nos
Regimes Próprios de Previdência Social, do
funcionalismo público (RPPSs), do Regime Geral de
Previdência Social (RGPS), e, do regime facultativo
da Previdência Complementar Privada.

A articulação do Programa Bolsa Família com as
áreas de educação e saúde permite o
acompanhamento da frequência escolar e a agenda
de saúde das famílias por meio de uma ação
intersetorial que busca romper o ciclo de pobreza
geracional.

(E)

O sistema contributivo brasileiro se sustenta nos
regimes obrigatórios dos Regimes Próprios de
Previdência Social, do funcionalismo público
(RPPSs), do Regime Geral de Previdência Social
(RGPS) e da Previdência Complementar Privada.

IV.

Com o amadurecimento do Programa Bolsa Família,
o CadÚnico passa de instrumento para a
coordenação do programa em si e a realização dos
objetivos em si.

É correto o que se afirma em
(A)

I e II, apenas.

(B)

I e III, apenas.

(C)

II e III, apenas.

(D)

II e IV, apenas.

(E)

III e IV, apenas.
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NOÇÕES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS
61.

62.

63.

64.

No processo de gerenciamento de projetos, a duração
esperada pode ser estimada considerando diferentes tipos
de distribuições. Duas das distribuições mais comuns são
a Triangular e a Beta. Considerando o prazo mais
provável 20 dias, o otimista 13 dias e o pessimista 45 dias,
assinale a alternativa que apresenta estimadas as
distribuições triangular e beta, respectivamente.

Considerando a teoria básica sobre ciclo de vida de
projetos, analise as assertivas abaixo.
I.

O ciclo de vida do projeto é a série de fases pelas
quais um projeto passa do início ao término.

II.

As fases podem ser
disponibilidade financeira.

III.

O ciclo de vida do projeto pode ser definido ou
moldado de acordo com aspectos exclusivos da
tecnologia empregada.

(A)

26 e 23 dias.

(B)

23 e 26 dias.

(C)

36 e 38 dias.

(A)

I, II e III.

(D)

23 e 38 dias.

(B)

I e II, apenas.

(E)

36 e 26 dias.

(C)

I e III, apenas.

(D)

II e III, apenas.

(E)

III, apenas.

Um projeto apresenta Custo Real (CR) de R$80.000,00,
Orçamento no Término (ONT) de R$30.000,00, Valor
Agregado (VA) de R$25.000,00. Considerando o Índice de
Desempenho nos Prazos (IDP) e o Índice de Desempenho
de Custos (IDC) como unitários, assinale a alternativa que
melhor apresenta a previsão para estimativa no término.
(A)

R$5.000,00.

(B)

R$25.000,00.

(C)

R$50.000,00.

(D)

R$55.000,00.

(E)

R$85.000,00.

(A)

corrente crítica.

(B)

caminho crítico.

(C)

otimização de recursos.

(D)

paramétrica.

(E)

pentagonal.

Considerando a teoria básica sobre gestão de projetos,
analise as assertivas abaixo.

66.

67.

( )

O grupo de processos de inicialização interage
diretamente com todos os demais grupos do projeto.

( )

O grupo de processos de monitoramento e controle
é um grupo de interação final, atuando estritamente
junto ao grupo de processos de encerramento.

( )

O grupo de processos de execução atua focado nos
requisitos do cliente.

(A)

V/ V/ V

(B)

F/ V/ F

(C)

V/ F/ V

(D)

V/ F/ F

(E)

F/ F/ F

Para o gerenciamento do escopo do projeto, há a
necessidade de se utilizar técnicas que permitam a coleta
de requisitos. Existem diversos métodos, entre eles, o
Desdobramento da Função de Qualidade (DFQ). Assinale
a alternativa que apresenta a técnica a que o DFQ
pertence.
(A)

Dinâmica direcionada.
Grupos de discussão.

I.

Um portfólio se refere a uma coleção de projetos.

II.

Os programas fazem parte do portfólio e abrigam
projetos.

(C)

Oficinas facilitadas.

(D)

Mapas conceituais.

Os programas apenas fazem parte do portfólio.

(E)

Entrevistas.

(A)

I, II e III.

(B)

I e II, apenas.

(C)

I e III, apenas.

(D)

II e III, apenas.

(E)

III, apenas.

por

Com relação aos grupos de gerenciamento de projetos,
marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida,
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

(B)

É correto o que se afirma em

desmembradas

É correto o que se afirma em

Para análise de cronogramas, dispõem-se de diversos
métodos. Entre eles, está um que possibilita a
determinação dos gargalos, ou pontos de estreitamentos e
possíveis geradores de atrasos no projeto. Este método
em questão é conhecido como

III.
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65.

68.

69.

As tomadas de decisões nos grupos devem ser
amparadas por técnicas previamente definidas. Assinale a
alternativa que apresenta a decisão do maior bloco do
grupo, mesmo que não haja maioria.
(A)

Unanimidade.

(B)

Maioria.

(C)

Pluralidade.

(D)

Ditadura.

(E)

Consenso.

No gerenciamento do tempo do projeto, deve-se fixar as
regras para medição do desempenho. Considerando os
estas regras, analise as assertivas abaixo.
I.

O plano de gerenciamento do cronograma pode
especificar técnicas de medição do valor agregado.

II.

A Variação de Prazos (VPR) não deve ser utilizada
para medição de desempenho.

III.

O Índice de Desempenho de Prazos (IDP) pode ser
utilizado para avaliar o desvio junto ao cronograma.

É correto o que se afirma em

70.

(A)

I, II e III.

(B)

I e II, apenas.

(C)

I e III, apenas.

(D)

II e III, apenas.

(E)

II, apenas.

No planejamento da qualidade do projeto, podem ser
utilizadas diversas ferramentas. Assinale a alternativa que
apresenta a técnica que ressalta os impactos a favor e
contra as mudanças.
(A)

SWOT.

(B)

Técnica de grupo nominal.

(C)

Diagrama de causa e efeito.

(D)

Diagrama de Pareto.

(E)

Análise do campo de força.
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