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1.
CONHECIMENTOS GERAIS

Depreende-se do texto que
(A)

os organismos que habitam a floresta tropical originaram-se do oceano, sendo que suas folhas guardam até hoje dentro de si semelhanças com as condições da antiga vida marinha.

(B)

o desmatamento descontrolado na área da floresta
amazônica já a transformou em um verdadeiro museu geográfico de espécies ameaçadas, muitas das
quais serão brevemente extintas.

(C)

a definição de Einstein do que seja a “insanidade”
contribuiu para forjar novas iniciativas em defesa da
floresta, que, entretanto, vão de encontro aos interesses da sociedade atual.

(D)

a floresta amazônica é conhecida como um grande
“parque tecnológico” devido ao alto número de empresas de desenvolvimento que buscam extrair matéria-prima do local.

(E)

os princípios listados por Janine Benyus oferecem
novas pistas sobre os mecanismos da natureza, mas
são ineficazes quando se trata de resolver os problemas causados a ela pelo homem.

Língua Portuguesa
Atenção:

Considere o texto abaixo para responder às questões
de números 1 a 7.

Numa definição solta, a floresta tropical é um tapete
multicolorido, estruturado e vivo, extremamente rico. Uma colônia extravagante de organismos que saíram do oceano há
400 milhões de anos e vieram para a terra. Dentro das folhas
ainda existem condições semelhantes às da primordial vida marinha. Funciona assim como um mar suspenso, que contém
uma miríade de células vivas, muito elaborado e adaptado. Em
temperatura ambiente, usando mecanismos bioquímicos de
complexidade quase inacessível, processam-se átomos e moléculas, determinando e regulando fluxos de substâncias e ener-

_________________________________________________________

gias.
A mítica floresta amazônica vai muito além de um museu

2.

geográfico de espécies ameaçadas e representa muito mais do
que um simples depósito de carbono. Evoluída nos últimos
50 milhões de anos, a floresta amazônica é o maior parque
tecnológico que a Terra já conheceu, porque cada organismo
seu, entre trilhões, é uma maravilha de miniaturização e automação. Qualquer apelo que se faça pela valorização da floresta
precisa recuperar esse valor intrínseco.

Mantendo-se a correção, o verbo que pode ser flexionado
em uma forma do singular, sem que nenhuma outra
alteração seja feita na frase, encontra-se sublinhado em:
(A)

... por meio dos diversos princípios que guiam o funcionamento da natureza. (último parágrafo)

(B)

... processam-se átomos e moléculas... (1 parágrafo)

(C)

Dentro das folhas ainda existem condições semeo
lhantes... (1 parágrafo)

(D)

Análises abrangentes mostram numerosas oportunio
dades... (4 parágrafo)

(E)

A maioria dos problemas atuais podem se resolver por
meio dos diversos princípios... (último parágrafo).

Cada nova iniciativa em defesa da floresta tem trilhado
os mesmos caminhos e pressionado as mesmas teclas. Neste
comportamento, identificamos o que Einstein definiu como a
própria insanidade: “fazer a mesma coisa, de novo, esperando
resultados diferentes”.

_________________________________________________________

3.

Análises abrangentes mostram numerosas oportunida-

No contexto, o segmento que restringe o sentido do termo
imediatamente anterior encontra-se em:

porânea com uma Amazônia viva e vigorosa. Para chegarmos

... que um simples depósito de carbono... (2 parágrafo)

(B)

... que contém uma miríade de células vivas... (1 parágrafo)

(C)

... que abra espaço para a reconstrução ecológica
o
da floresta... (4 parágrafo)

(D)

... que saíram do oceano há 400 milhões de anos...
o
(1 parágrafo)

(E)

... que a natureza é propelida pela luz solar... (último parágrafo)

lá, é preciso compenetração, modéstia, dedicação e compromisso com a vida. Com os recursos tecnológicos disponíveis,
podemos agregar inteligência à ocupação, otimizando um novo
uso do solo, que abra espaço para a reconstrução ecológica da
floresta. Podemos também revelar muitos outros segredos
ainda bem guardados da resiliente biologia tropical e, com isso,
A maioria dos problemas atuais podem se resolver por
meio dos diversos princípios que guiam o funcionamento da

luz solar; utiliza somente a energia de que necessita; recicla
todas as coisas; aposta na diversidade; demanda conhecimento
local; limita os excessos internamente; e aproveita o poder dos

4.

Traduz-se corretamente um segmento do texto em:
(A)

primordial vida marinha = preponderante nascente
marítima

(B)

propelida pela luz solar = arrefecida pela energia do
sol

(C)

recuperar esse valor intrínseco = reaver essa importância inerente

(D)

colônia extravagante
errante de seres vivos

(E)

resiliente biologia tropical = perseverante bioma dos
trópicos

limites.
(Adaptado de: NOBRE, Antônio Donato. O Futuro Climático da
Amazônia. Disponível em: www.ccst.inpe.br)

2

o

_________________________________________________________

natureza. Uma lista curta desses princípios, arrolados pela escritora Janine Benyus, constata que a natureza é propelida pela

o

(A)

des para a harmonização dos interesses da sociedade contem-

ir muito além de compreender seus mecanismos.

o

de

organismos = linhagem
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5.

Considerando o contexto, afirma-se corretamente:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Atenção:

Identifica-se relação de concessão entre as orações
Evoluída nos últimos 50 milhões de anos, a floresta
amazônica é o maior parque tecnológico que a Terra
o
já conheceu (2 parágrafo).

Outro dia, numa mesa de bar, hesitante e assustado, me
dei conta de que eu não sabia a minha idade. Como pode, a
esta altura do campeonato − qual altura exatamente? − a pes-

O elemento sublinhado no segmento condições
o
semelhantes às da primordial vida marinha (1 parágrafo) pode ser substituído por "à", sem prejuízo da
correção.

soa ignorar quantos anos tem?
Quando você é criança, a idade é um negócio fundamental. É o dado mais importante depois do seu nome. Lembro
que, na época, eu achava de uma obviedade tacanha esse “vou

Substituindo-se o elemento sublinhado em Cada
nova iniciativa em defesa da floresta tem trilhado os
o
mesmos caminhos (3 parágrafo) por “Cada uma das
novas iniciativas”, o verbo “ter” deverá ser flexionado
no plural.

fazer”, mas hoje entendo: o desejo de crescer é parte fundamental do software com que viemos ao mundo. Seis, vou fazer
sete, é menos uma constatação óbvia do que uma saudável
aspiração.
Dos 20 aos 30 anos, avança-se lentamente, com senti-

O elemento sublinhado em Para chegarmos lá, é
preciso compenetração, modéstia, dedicação e como
promisso com a vida (4 parágrafo), no contexto,
pode ser substituído por "A fim de que".

mentos contraditórios. A escola foi há séculos, mas ser adulto

Considerando-se o contexto, o segmento o que
o
Einstein definiu como a própria insanidade, (3 parágrafo) não admite transposição para a voz passiva.

cavalares de nostalgia e amnésia, gostaria de ir além, ou

ainda é estranho. A resposta sincera a quantos anos você tem,
nessa fase, seria: “26, queria fazer 25”, “25, queria fazer 24”, até
chegar a 20 − acho que ninguém, a não ser dopado por doses

_________________________________________________________

6.

Considere o texto abaixo para responder às questões de números 8 a 12.

melhor, aquém, e voltar à adolescência.
Trinta anos é uma idade marcante. Agora é inegável que

Considere:

você ficou adulto. Mas aí você faz 35 e entra numa zona cin-

recuperar esse valor intrínseco

zenta (ou grisalha?) em que idade não significa mais muita

mostram numerosas oportunidades

coisa. A impressão que eu tenho, a esta altura do campeonato −

compreender seus mecanismos

qual altura, exatamente? − é que todo mundo tem a minha ida-

Fazendo-se as alterações necessárias, os segmentos
sublinhados acima foram corretamente substituídos por
um pronome, na ordem dada, em:

de. Não sendo púbere nem gagá, estão todos no mesmo barco,
uns com mais dor nas costas, mas no mesmo barco, trabalhando, casando, separando e resmungando nas redes so-

(A)

recuperar-lhe − mostram-nas − compreender-lhes

(B)

recuperá-lo

− mostram-nas − compreendê-los

(C)

recuperá-lo

− lhes mostram − lhes compreender

(D)

o recuperar

− mostram-lhes − os compreender

(E)

lhe recuperar − as mostram

ciais. Deve ser por isso que, sem perceber, parei de contar.
(Adaptado de: PRATA, Antonio. Folha de S. Paulo, 01/02/2015)

8.

− compreendê-los

A “saudável aspiração” apontada pelo autor refere-se
(A)

ao desejo de crescer que se manifesta nas crianças,
que, desse modo, acabam se referindo a uma idade
futura ao dizerem quantos anos têm.

(B)

ao sonho de perpetuar indefinidamente a infância,
período do desenvolvimento humano marcado pela
fantasia, explorada em contos infantis, de nunca
crescer.

(C)

ao desejo de parar de envelhecer quando se tem
mais 30 anos e se percebe a inexorabilidade do passar do tempo.

(D)

à pretensão nostálgica do adulto recém-formado de
retornar à adolescência e, assim, escapar das responsabilidades adquiridas.

(E)

ao esquecimento voluntário da própria idade, estratégia que, segundo o autor, proporciona a oportunidade de enxergar as pessoas como se não houvesse diferença etária entre elas.

_________________________________________________________

7.

Considere:
Análises abrangentes mostram numerosas oportunidades
o
para a harmonização... (4 parágrafo)
O segmento sublinhado que exerce, no contexto, a mesma função sintática que a do sublinhado acima está em:
(A)

(B)

Podemos também revelar muitos outros segredos
ainda bem guardados...
... porque cada organismo seu, entre trilhões, é uma
maravilha de miniaturização e automação.

(C)

... podemos agregar inteligência à ocupação...

(D)

Dentro das folhas ainda existem condições semelhantes

(E)

... determinando e regulando fluxos de substâncias e
energias.

FUPAM-Conhecimentos Gerais1
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9.

A repetição, na crônica, da pergunta qual altura, exatamente? reitera a ideia do autor de que, a partir de dado
momento,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

é inegável que você ficou adulto.
idade não significa mais muita coisa.
idade é um negócio fundamental.
ser adulto ainda é estranho.
avança-se lentamente, com sentimentos contraditórios.
3
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10.

Mantendo-se a correção e o sentido, sem que nenhuma
outra modificação seja feita na frase, substitui-se corretamente
(A)

Atenção:

o

mas ser adulto por “porquanto ser adulto” (3 parágrafo)

Considere o texto abaixo para responder às
questões de números 13 a 15.

Em 1936, Tomie Ohtake desembarcou no Brasil, vinda
de Kyoto, no Japão. E quase 20 anos depois começou a pintar.
Nos anos 70, teve um dos momentos mais prestigiosos de sua

o

(B)

me dei conta por “percebi” (1 parágrafo)

(C)

por isso que por “esse o motivo porque” (último parágrafo)

carreira, quando expôs suas gravuras na Bienal de Veneza de
1972, dividindo as paredes com artistas de renome. Segundo a
análise de Miguel Chaia, “usufruir uma obra de Tomie Ohtake
propicia uma dupla experiência – incita a reflexão, num movimento primordial de subjetivação, e estimula os sentidos, em

(D)

direção às coisas externas do universo. Mais interessante ainda

mas hoje entendo por “apesar de hoje entendo”
o
(2 parágrafo)

é que as obras desta artista antecipam, pela intuição artística,
imagens do espaço cósmico obtidas por instrumentos de obser-

(E)

o

vação de alta tecnologia, como, por exemplo, o telescópio

a não ser por “salvo” (3 parágrafo)

_________________________________________________________

Hubble. A poética de recriação do cosmo pela artista, que para

11.

O segmento em que se encontra sublinhado um pronome
está em:

a sua elaboração prescinde da intencionalidade, e a crescente

(A)

pontos do universo formam um instigante material para apro-

utilização de recursos tecnológicos para fotografar ou ilustrar

é que todo mundo tem a minha idade.

fundar questões referentes à sincronicidade entre arte e ciên(B)
(C)

cia”.

deve ser por isso que, sem perceber...

(Adaptado de: MESTIERI, Gabriel. Disponível em: entretenimento.uol.com.br e CHAIA, Miguel. Disponível em: institutotomieohtake.org.br)

é parte fundamental do software com que viemos ao
mundo.
13.

(D)

Agora é inegável que você ficou adulto.

(E)

me dei conta de que eu não sabia a minha idade.

Atente para as afirmativas abaixo.

I. No segmento para aprofundar questões referentes
à sincronicidade entre arte e ciência, o sinal indicativo de crase deverá ser suprimido caso se substitua o elemento sublinhado por “sincronização”.

_________________________________________________________

12.

O comentário escrito com correção gramatical e lógica
encontra-se em:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

4

II. Sem prejuízo para a correção e o sentido, o sinal de
travessão pode ser substituído por dois-pontos no
segmento “usufruir uma obra de Tomie Ohtake
propicia uma dupla experiência – incita a reflexão...

Existem elementos que distingue a crônica de um
texto exclusivamente informativo, visto que, ao tratar
dos acontecimentos diários, o cronista pode lhe dar
um estilo próprio, incluindo elementos como ficção e
fantasia.

III.

Está correto o que se afirma APENAS em

Ao desenvolver seu estilo e selecionar as palavras
que utiliza em seu texto, o cronista transmite ao leitor a sua visão de mundo e expõe a sua forma
pessoal de compreender os acontecimentos que o
cerca.
Pode-se dizer que o estilo do cronista faz com que
se situe entre duas áreas do conhecimento, qual
seja, o jornalismo e a literatura, dado que muitos o
classifica como o verdadeiro poeta dos acontecimentos do cotidiano.
O fato de ser publicada no jornal, via de regra, determina a vida curta da crônica, pois à de hoje seguemse muitas outras nas próximas edições; entretanto,
certas crônicas chegam até mesmo a definir um
novo modo de encarar uma determinada questão.
As crônicas, geralmente, apresentam linguagem
simples, espontânea, que se situa entre a oral e a literária, o que contribui para que os leitores se identifiquem com o cronista, embora possa não concordar
com suas ideias.

O segmento sublinhado em que para a sua elaboração prescinde da intencionalidade pode ser isolado
por vírgulas, sem prejuízo da correção.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

_________________________________________________________

14.

A poética de recriação do cosmo pela artista, que para a
sua elaboração prescinde da intencionalidade...
O verbo que, no contexto, possui o mesmo tipo de complemento que o sublinhado acima está empregado em:
(A)

... as obras desta artista antecipam, pela intuição
artística, imagens do espaço cósmico...

(B)

... propicia uma dupla experiência...

(C)

... Tomie Ohtake desembarcou no Brasil...

(D)

... quando expôs suas gravuras na Bienal de Veneza
de 1972...

(E)

... incita a reflexão, num movimento primordial de
subjetivação...
FUPAM-Conhecimentos Gerais1

Caderno de Prova ’C03’, Tipo 001
15.

Está correta a redação do comentário que se encontra em:
(A)

Do extenso currículo de Tomie Ohtake constam mais de quinze participações em bienais por todo o mundo, além de
26 prêmios e 31 esculturas localizadas em diversos espaços públicos no Brasil.

(B)

Em São Paulo, destaca-se obras como os grandes painéis que Tomie Ohtake fez para a Estação Consolação do Metrô,
assim como a pintura em parede, na Ladeira da Memória.

(C)

Tomie Ohtake afirmou-se como artista devido aos estudos das relações entre forma e cor que marcaria toda a sua carreira,
passando por formas ovais, quadradas, retangulares, entre outras.

(D)

Localizado no Memorial da América Latina, um painel em tapeçaria de aproximadamente 800 metros quadrados, foi
desenhada por Tomie Ohtake em 1989 sob encomenda de Niemeyer para a inauguração do conjunto.

(E)

As quatro grandes lâminas de concreto em forma de onda na avenida 23 de Maio, em São Paulo, simboliza quatro
gerações de japoneses que vivem no Brasil, formando uma colônia de mais de 1,5 milhões de pessoas.

Atenção:

Considere a entrevista abaixo para responder às questões de números 16 a 20.

Como a temática amazônica se impõe na sua escrita?
Milton Hatoum. A temática amazônica se impõe, porque, por acaso, eu nasci em Manaus. Se tivesse nascido em Paraty ou Pequim,
escreveria sobre Paraty ou Pequim, certamente. Ou sobre São Paulo, se eu tivesse passado a infância lá. Agora, lembro do Kafka que
escreveu A muralha da China e acho que nesse momento ele foi chinês. O mais comum é que você escreva sobre o lugar onde
nasceu. Eu tenho um vínculo forte com Manaus, sou um amazonense urbano, não conheço profundamente a floresta, mas conheço
um pouco o interior da Amazônia. Mas, geralmente, nos meus livros, o cenário, o lugar simbólico, é Manaus.
E é uma Manaus que foge um pouco daquele estereótipo, para quem não é de lá.
Milton Hatoum. Se você imaginar a surpresa das pessoas que chegam a Manaus... O Glauber Rocha, na primeira vez em que foi a
Manaus, pensou que fosse encontrar uma cidade barroca, aí ele encontrou uma cidade europeia, com aquela ópera, aquele teatro
maravilhoso, aquela praça italiana, aquele desenho em ondas em preto-e-branco da Praça São Sebastião que inspirou o calçadão do
Rio de Janeiro, em Copacabana, feito pelo Burle Marx. Aquilo foi inspirado nessa praça em Manaus, poucas pessoas sabem.
Manaus é uma cidade como as outras, só que ela tem, como as outras cidades, algumas particularidades, fortes particularidades.
Uma delas é o fato de estar no coração da floresta. É uma cidade que tem características interessantes, porque tem ali uma tradição
indígena muito forte − o nome da cidade é o de uma tribo indígena que foi dizimada, desapareceu, os Manaús −, tem uma tradição
também europeia, de presença portuguesa, desde o século XVII, quando já era uma fortaleza avançada dos portugueses, que
queriam defender e ocupar a Amazônia, em disputa com os espanhóis. E teve uma importância econômica fundamental durante
40 anos, com o grande ciclo da borracha; na época, o látex representava 50% da exportação do Brasil – o resto era café. Então a
cidade sempre foi cosmopolita, com a presença de muitos estrangeiros. Tive professores estrangeiros na minha juventude em Manaus
e convivi com muitos estrangeiros, acho que eles estão presentes no meu trabalho.
(Entrevista concedida por HATOUM, Milton. Disponível em: www.saraivaconteudo.com.br, com adaptações)

16.

17.

Depreende-se do relato de Hatoum que
(A)

a cidade de Manaus abriga muitos imigrantes, atraídos, inicialmente, pela exploração da borracha, embora tenha também
um forte traço provinciano, mantido até os dias de hoje.

(B)

as pessoas que chegam a Manaus pela primeira vez surpreendem-se com o caráter barroco da arquitetura da cidade,
percebido nos seus teatros e praças.

(C)

o escritor costuma identificar-se com seu lugar de origem, que, na maioria das vezes, influencia a representação do
cenário presente na obra literária.

(D)

Manaus atrai muitos turistas por ser uma cidade exótica no coração da floresta Amazônica, embora já tenha perdido suas
características indígenas e seja bastante cosmopolita.

(E)

o cenário do escritor amazonense sofreu forte influência de sua cidade de origem e do exotismo da floresta amazônica,
diferentemente de Kafka, que se afastou de seu país de origem em suas criações literárias.

Mantém-se a correção gramatical substituindo-se
(A)

onde por "em que", no segmento O mais comum é que você escreva sobre o lugar onde nasceu.

(B)

Tive por "Houveram", no segmento Tive professores estrangeiros na minha juventude...

(C)

que por "às quais", no segmento a surpresa das pessoas que chegam a Manaus...

(D)

na época por "aquela altura", no segmento na época, o látex representava 50% da exportação...

(E)

durante por "à longo de", no segmento teve uma importância fundamental durante 40 anos...

FUPAM-Conhecimentos Gerais1
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18.

Manaus é uma cidade como as outras, só que ela tem, como as outras cidades, algumas particularidades...
Mantêm-se as relações de sentido do texto substituindo-se o segmento sublinhado por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

19.

uma vez que
no entanto
se acaso
conquanto
embora

na época, o látex representava 50% da exportação do Brasil
O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o grifado acima encontra-se em:

20.

(A)

A temática amazônica se impõe...

(B)

... escreveria sobre Paraty ou Pequim, certamente.

(C)

E teve uma importância econômica fundamental durante 40 anos...

(D)

... mas conheço um pouco o interior da Amazônia.

(E)

... quando já era uma fortaleza avançada dos portugueses...

Uma redação alternativa, baseada em um segmento do texto, escrita com correção gramatical e lógica, encontra-se em:
(A)

O motivo no qual a temática amazônica se impõe, é o fato de, fortuitamente, eu ter nascido em Manaus; acaso nascera em
Paraty ou Pequim, teria escrito sobre Paraty ou Pequim, certamente.

(B)

Manaus é uma cidade em que se tem características interessantes, considerando que há ali uma tradição indígena muito
forte, visto no próprio nome da cidade, proveniente da tribo indígena dos Manaús que foram dizimados e desapareceram.

(C)

Durante os 40 anos que duraram o grande ciclo da borracha, Manaus teve uma importância econômica fundamental, pois,
na época, 50% da exportação do Brasil era representado pelo látex − o resto era café.

(D)

Poucas pessoas sabem que o calçadão do Rio de Janeiro, em Copacabana, feito por Burle Marx, foi inspirado pelo
desenho em ondas em preto-e-branco da Praça São Sebastião.

(E)

Por Manaus ser uma cidade cosmopolita, com a presença de muitos estrangeiros, Hatoum teve professores estrangeiros
na juventude com o qual conviveu e, assim, acredita que estejam presentes no seu trabalho.
Raciocínio Lógico − Matemático

21.

22.

6

Em um grupo de 32 homens, 18 são altos, 22 são barbados e 16 são carecas. Homens altos e barbados que não são carecas
são seis. Todos homens altos que são carecas, são também barbados. Sabe-se que existem 5 homens que são altos e não são
barbados nem carecas. Sabe-se que existem 5 homens que são barbados e não são altos nem carecas. Sabe-se que existem
5 homens que são carecas e não são altos e nem barbados. Dentre todos esses homens, o número de barbados que não são
altos, mas são carecas é igual a
(A)

13.

(B)

5.

(C)

8.

(D)

4.

(E)

7.
o

o

Na sequência 11; 13; 16; 26; 28; 31; 41; 43; 46; 56; 58; 61; 71; . . . a diferença entre o 35 termo e o 28 termo é igual a
(A)

29.

(B)

21.

(C)

42.

(D)

37.

(E)

32.
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23.

24.

25.

26.

27.

Excetuando-se o 1, sabe-se que o menor divisor positivo de cada um de três números naturais diferentes são, respectivamente,
7; 3 e 11. Excetuando-se o próprio número, sabe-se que o maior divisor de cada um dos três números naturais já citados são,
respectivamente, 11; 17 e 13. A soma desses três números naturais é igual a
(A)

271.

(B)

159.

(C)

62.

(D)

303.

(E)

417.

Um atleta sobe uma rampa sempre em exatos 3 minutos e 28 segundos. Esse atleta desce essa rampa sempre em exatos
2 minutos e 43 segundos. Em um dia, esse atleta subiu a rampa 5 vezes e a desceu 4 vezes. A diferença entre o tempo total
gasto com as 5 subidas e o tempo total gasto com as 4 descidas é de
(A)

5 minutos

e

58 segundos.

(B)

7 minutos

e

32 segundos.

(C)

7 minutos

e

18 segundos.

(D)

6 minutos

e

28 segundos.

(E)

6 minutos

e

52 segundos.

Considere a afirmação: Se os impostos sobem, então o consumo cai e a inadimplência aumenta. Uma afirmação que
corresponde à negação lógica dessa afirmação é
(A)

Se os impostos não sobem, então o consumo aumenta e a inadimplência cai.

(B)

Os impostos não sobem e o consumo não cai e a inadimplência não aumenta.

(C)

Se os impostos não sobem, então o consumo não cai e a inadimplência não aumenta.

(D)

Se o consumo não cai ou a inadimplência não aumenta, então os impostos não sobem.

(E)

Os impostos sobem e o consumo não cai ou a inadimplência não aumenta.

Um preço cai 20%. Esse preço novo sofre um aumento de 40% e assim ele torna-se, em relação ao preço inicial antes da
queda,
(A)

20% a mais.

(B)

12% a mais.

(C)

igual.

(D)

10% a menos.

(E)

8% a mais.

Uma empresa precisa encher de água 14 tanques de igual volume. A empresa executará esse trabalho em duas ocasiões. Na
primeira ocasião 7 torneiras, com a mesma vazão de água, enchem 8 desses tanques em 4 horas e 30 minutos. Na segunda
ocasião, 6 dessas 7 torneiras apresentam vazão

1
a menos do que na primeira ocasião e uma delas a mesma vazão anterior.
3

O tempo gasto para que essas 7 torneiras encham os últimos 6 tanques é igual a
(A)

3 horas e 50 minutos.

(B)

4 horas, 43 minutos e 30 segundos.

(C)

5 horas, 3 minutos e 20 segundos.

(D)

4 horas, 15 minutos e 18 segundos.

(E)

4 horas e 12 minutos.

FUPAM-Conhecimentos Gerais1
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28.

Considere as afirmações sobre Alberto, Bruno, César e Dario sendo que cada um toca apenas um instrumento.

I. Alberto é pianista ou Bruno é saxofonista.
II. Bruno é saxofonista ou César é violinista.
III. Se César é violinista, então Dario é clarinetista.
Dentre essas afirmações, sabe-se que são verdadeiras I e III e que a II é falsa.
Deste modo,

29.

30.

(A)

Dario é clarinetista e Bruno é saxofonista.

(B)

Se Dario é clarinetista, então Alberto não é pianista.

(C)

César é violinista ou Alberto é pianista.

(D)

Bruno não é saxofonista e Dario não é clarinetista.

(E)

Se César não é violinista, então Bruno é saxofonista.

O número de analistas de uma empresa está para o número total de funcionários dessa mesma empresa assim como 5 está
para 14. O número de técnicos dessa empresa está para o número de analistas assim como 9 está para 7. O número de
analistas com mais de 30 anos está para o total de analistas assim como 4 está para 5. Ao todo, nessa empresa, trabalham
45 técnicos. A porcentagem, em relação ao total dos funcionários da empresa, dos analistas com 30 anos ou menos é,
aproximadamente,
(A)

7%.

(B)

3%.

(C)

13%.

(D)

11%.

(E)

9%.

Considere as expressões numéricas, abaixo.

A=

1 1 1 1
1
+ + +
+
2 4 8 16 32

e

B=

1 1
1
1
1
+ +
+
+
3 9 27 81 243

O valor, aproximado, da soma entre A e B é

8

(A)

1.

(B)

2,5.

(C)

1,5.

(D)

2.

(E)

3.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Contabilidade Geral
31.

Sobre as características qualitativas fundamentais da informação contábil-financeira, considere:

I. Informação contábil-financeira relevante é aquela capaz de fazer diferença nas decisões que possam ser tomadas pelos
usuários.

II. Comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e materialidade são características qualitativas que melhoram a utilidade da informação que é relevante e que é representada com fidedignidade.

III. Comparabilidade refere-se ao uso dos mesmos métodos para os mesmos itens, tanto de um período para outro considerando a mesma entidade que reporta a informação, quanto para um único período entre entidades.

IV. Verificabilidade significa que diferentes observadores, cônscios e independentes, podem chegar a um consenso, embora
não cheguem necessariamente a um completo acordo, quanto ao retrato de uma realidade econômica em particular ser
uma representação fidedigna.
Está correto o que se afirma APENAS em

32.

33.

(A)

I, III e IV.

(B)

I e II.

(C)

II e III.

(D)

I e IV.

(E)

III e IV.

A empresa Poluidora S.A. está sendo processada por danos causados aos mananciais de um município. A perda é provável,
mas não é possível estimar com confiabilidade o valor da multa que deverá ser paga pela empresa. Neste caso, a empresa
Poluidora S.A. deve
(A)

evidenciar um passivo contingente em notas explicativas.

(B)

reconhecer uma provisão no Balanço Patrimonial.

(C)

reconhecer uma despesa na Demonstração do Resultado do Exercício.

(D)

reconhecer um passivo contingente no Balanço Patrimonial.

(E)

evidenciar uma variação do Patrimônio Líquido.

Considere os elementos patrimoniais de uma sociedade anônima de capital aberto em 31/12/2014:

I. Direito de uso de uma marca por um período de 10 anos.
II. Participação permanente em outras empresas, sem detenção do controle acionário e sem influência significativa na
administração.

III. Equipamentos adquiridos para revenda em conformidade com suas atividades e ciclo operacionais.
IV. Imóvel onde funciona o setor administrativo da empresa.
Os itens I, II, III e IV devem ser evidenciados no Balanço Patrimonial de 31/12/2014, respectivamente, no ativo
(A)

intangível, investimentos, imobilizado e imobilizado.

(B)

realizável a longo prazo, investimentos, circulante e imobilizado.

(C)

intangível, realizável a longo prazo, circulante e imobilizado.

(D)

realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e imobilizado.

(E)

intangível, investimentos, circulante e imobilizado.
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34.

35.

A Cia. Alfa obteve, em 01/12/2014, um empréstimo bancário para financiar seu capital de giro. O valor do empréstimo obtido foi
R$ 3.000.000,00, para pagamento integral (principal e juros) em 01/02/2015, e a taxa de juros compostos contratada foi 10% ao
mês. Os custos de transação pagos, em 01/12/2014, para a obtenção deste empréstimo foram R$ 100.000,00. Em 01/12/2014,
ao reconhecer este empréstimo, a Cia. Alfa aumentou o
(A)

ativo total em R$ 3.000.000,00.

(B)

passivo total em R$ 2.900.000,00.

(C)

passivo total em R$ 3.630.000,00 e reduziu o resultado do período em R$ 630.000,00.

(D)

passivo total em R$ 3.000.000,00 e reduziu o resultado do período em R$ 100.000,00.

(E)

ativo total em R$ 2.900.000,00 e reduziu o resultado do período em R$ 100.000,00.

A Cia. Sofitel possuía, em 31/12/2014, em seu ativo intangível, uma patente com vida útil indefinida, com as seguintes
informações em reais:
Custo de aquisição ............................................................................................ 1.200.000,00
(−) Perda por impairment ..................................................................................

200.000,00

(=) Valor contábil do ativo .................................................................................. 1.000.000,00

Ao realizar o Teste de Recuperabilidade do Ativo (teste de impairment) em 31/12/2014, a Cia. obteve as seguintes informações
em reais:
Valor em uso do Ativo ....................................................................................... 1.050.000,00
Valor justo líquido das despesas de venda .......................................................

900.000,00

Com base nestas informações, em 31/12/2014, a Cia. Sofitel reconheceu

36.

(A)

um ganho por reavaliação de R$ 50.000,00.

(B)

uma perda por impairment de R$ 150.000,00.

(C)

uma reversão da perda por impairment de R$ 50.000,00.

(D)

uma perda por impairment de R$ 100.000,00.

(E)

uma reversão da perda por impairment de R$ 200.000,00.

Durante o segundo trimestre de 2014, a Cia. Campos Verdes realizou algumas transações, após as quais o Balancete da Cia.
apresentava as seguintes contas com os respectivos saldos em reais:
Receita Bruta de Vendas .................................................................................... 200.000,00
Devolução de Vendas .........................................................................................

5.000,00

Impostos sobre Vendas .......................................................................................

20.000,00

Descontos Financeiros Concedidos ....................................................................

3.000,00

Comissões sobre Vendas ...................................................................................

7.000,00

Abatimentos sobre Vendas .................................................................................

4.000,00

Fretes sobre Vendas ...........................................................................................

6.000,00

Sabendo-se que, no segundo trimestre de 2014, o valor das compras reconhecido como estoque foi R$ 70.000,00, o estoque
inicial de produtos para comercialização era R$ 60.000,00 e o estoque final era R$ 20.000,00, o Lucro Bruto apurado pela Cia.
Campos Verdes no segundo trimestre de 2014 foi, em reais,

10

(A)

58.000,00.

(B)

90.000,00.

(C)

70.000,00.

(D)

61.000,00.

(E)

45.000,00.
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37.

Considere os dados, abaixo, extraídos do Balanço Patrimonial de 31/12/2013 da empresa Guerra S.A, em reais:
Capital Social Realizado.................................................................................................. 600.000,00
Reserva de Capital ..........................................................................................................

55.000,00

Reserva Legal ................................................................................................................. 115.000,00

O Lucro Líquido referente a 2014 foi R$ 130.000,00, neste caso, a empresa deve constituir Reserva Legal no valor de, em reais,

38.

(A)

6.500,00.

(B)

5.000,00.

(C)

10.000,00.

(D)

13.000,00.

(E)

30.000,00.

Uma empresa adquiriu, em 31/12/2012, um imóvel por R$ 450.000,00, à vista. A vida útil econômica estimada deste imóvel na
data de aquisição foi 25 anos e o valor residual R$ 25.000,00. Em 31/12/2014, a empresa vendeu o imóvel, à vista, obtendo um
lucro com a venda de R$ 24.000,00. Sabendo-se que a empresa, para o cálculo da depreciação, utilizou o método das quotas
constantes, na Demonstração dos Fluxos de Caixa referente a 2014, deve ser evidenciado um caixa oriundo das atividades
(A)

operacionais de R$ 24.000,00.

(B)

de investimentos de R$ 416.000,00.

(C)

de financiamento de R$ 415.000,00.

(D)

operacionais de R$ 440.000,00.

(E)

de investimentos de R$ 440.000,00.
Auditoria

39.

A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos entes da federação será exercida, mediante
controle externo e pelo sistema de controle interno de cada Poder. O controle externo, no âmbito federal, será exercido com o
auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete nos termos da Constituição federal, entre outros

I. fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelos Estados, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros
instrumentos congêneres, ao Município, ao Distrito Federal ou ao Ministério Público.

II. assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada
ilegalidade.

III. julgar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante relatório de gestão, que deverá ser
elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento.

IV. aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei,
que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário.

V. avaliar o cumprimento das metas previstas na lei de diretrizes orçamentárias, a execução dos programas de governo e
dos orçamentos da União.
Está correto o que se afirma APENAS em
(A)

II e III.

(B)

I, II e III.

(C)

I, IV e V.

(D)

II e IV.

(E)

III, IV e V.
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40.

De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade − NBC TAs, a evidência de auditoria para a obtenção de conclusões
para fundamentar a opinião do auditor é conseguida, entre outros, pela
(A)

execução de procedimentos de avaliação de riscos.

(B)

elaboração do planejamento de auditoria das demonstrações contábeis.

(C)

seleção das impropriedades e/ou irregularidades encontradas pelo auditor, para registro nos papeis de trabalho da
auditoria das demonstrações contábeis.

(D)

confirmação do cumprimento, pela entidade, das determinações realizadas em relatórios de auditorias das demonstrações
contábeis de exercícios anteriores.

(E)

seleção das impropriedades e/ou irregularidades encontradas pelo auditor, para constar no relatório de auditoria das
demonstrações contábeis.
Contabilidade Pública

41.

Com relação a Contabilidade aplicada ao setor público, considere:

I. Seu objeto é o patrimônio das entidades da Administração pública direta e indireta, exceto das empresas estatais
dependentes.

II. Seu objetivo é fornecer aos usuários informações sobre os resultados alcançados e os aspectos de natureza
orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio da entidade do setor público e suas mutações.

III. É o ramo da ciência contábil que utiliza, no processo gerador de informações, os demonstrativos contábeis das entidades
do setor público e das empresas concessionárias de serviços públicos.

IV. Sua função social deve refletir, sistematicamente, o ciclo da Administração pública para evidenciar informações
necessárias à tomada de decisões, à prestação de contas e à instrumentalização do controle social.

V. Seu campo de aplicação abrange integralmente as entidades governamentais, os serviços sociais e os conselhos
profissionais.
Está correto o que se afirma APENAS em

42.

12

(A)

II e V.

(B)

II, IV e V.

(C)

I, II e III.

(D)

I e IV.

(E)

I, III e IV.

No primeiro trimestre de 2015, determinada entidade do setor público, arrecadou receitas de impostos no valor de
R$ 755.374.840,00. O registro contábil da arrecadação destas receitas utilizando os títulos das contas contábeis: débito −
Receita a Realizar e crédito − Receita Realizada, nos termos do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, refere-se ao
(A)

regime orçamentário, e não provoca variação patrimonial aumentativa.

(B)

princípio da competência, e provoca variação patrimonial aumentativa.

(C)

regime patrimonial, e não provoca variação patrimonial aumentativa.

(D)

regime orçamentário, e provoca variação patrimonial aumentativa.

(E)

princípio orçamentário da exclusividade, e não provoca variação patrimonial aumentativa.
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Atenção: Para responder às questões de números 43 e 44, considere as informações abaixo.

43.

44.

45.

−

Determinado município da região Sudeste do Brasil, no mês de março de 2015, abriu um crédito adicional destinado a reforço
da dotação orçamentária de serviços de manutenção de elevadores, no valor de R$ 84.000,00, utilizando recursos do
superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior.

−

No balanço patrimonial do exercício de 2014, o ativo financeiro soma R$ 390.000,00 e o passivo financeiro soma
R$ 229.000,00.

−

O saldo de crédito adicional especial, no valor de R$ 65.000,00, não utilizado no exercício de 2014, foi transferido para o
exercício de 2015.

−

A dotação destinada às despesas de serviços de manutenção de elevadores foi aprovada na lei orçamentária para o
exercício de 2015, no valor de R$ 40.000,00 e até o mês de fevereiro de 2015 já havia sido empenhado o valor de
R$ 30.000,00.

O município poderia abrir crédito adicional utilizando recursos disponíveis do superávit financeiro apurado no Balanço
Patrimonial do exercício de 2014, em R$, até o montante de
(A)

161.000,00.

(B)

226.000,00.

(C)

86.000,00.

(D)

96.000,00.

(E)

74.000,00.

A abertura do Crédito Adicional, para reforço da dotação orçamentária de serviços de manutenção de elevadores, de acordo
o
com a Lei Federal n 4.320/64, é classificado como
(A)

especial, autorizado por lei e aberto por decreto do Poder Executivo.

(B)

complementar, aberto por decreto do Poder Legislativo e terá vigência adstrita ao exercício financeiro em que foi aberto.

(C)

suplementar, autorizado e aberto por decreto do Poder Executivo.

(D)

especial, aberto por decreto do Poder Executivo, que dele dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo.

(E)

suplementar, autorizado por lei e aberto por decreto do Poder Executivo.

O município de Pássaros da Mata repassou ao Regime Próprio de Previdência Social − RPPS, em 25 de fevereiro de 2015, o
valor de R$ 189.550,00, referente à contribuição patronal do referido mês. Considere o registro contábil do recebimento desta
receita, por parte do RPPS, nos termos do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, no subsistema de informação
(A)

orçamentário − debita uma conta de Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento e credita uma conta de
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento.

(B)

financeiro − debita uma conta do Ativo Circulante e credita uma conta de Receita de Contribuições.

(C)

patrimonial − debita uma conta do Ativo Circulante e credita uma conta de Variação Patrimonial Aumentativa.

(D)

orçamentário − debita uma conta de Variação Patrimonial Aumentativa e credita uma conta de Receita de Contribuições.

(E)

patrimonial − debita uma conta do Ativo Financeiro e credita uma conta de Receita Patrimonial.

Atenção: Para responder às questões de números 46 e 47, considere as informações abaixo.
A Autarquia de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Altos da Mata realizou licitação objetivando à aquisição de
quarenta e cinco computadores, no valor total de R$ 130.000,00, para o departamento de contabilidade e finanças.

46.

o

Considerando os limites estabelecidos na Lei Federal n 8.666/1993, a licitação foi realizada na modalidade de
(A)

convite.

(B)

coleta de preços.

(C)

tomada de preços.

(D)

pesquisa de preços.

(E)

despesa de capital.
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47.

48.

A despesa com aquisição dos computadores classifica-se no elemento de despesa orçamentária
(A)

equipamentos e material permanente.

(B)

ativo imobilizado.

(C)

investimentos.

(D)

despesa patrimonial.

(E)

bens móveis.

Com relação à classificação das receitas orçamentárias, considere as seguintes transações realizadas por determinada entidade
do setor público.
Transações realizadas nas primeira quinzena de Fevereiro de 2015

Valor R$

Recebimento, em doação, de outra entidade do setor público de três tratores novos.

120,00

Recebimento de Impostos inscritos em dívida ativa.

350,00

Rendimento de aplicação financeira.

50,00

Alienação de dois terrenos pelo mesmo valor do seu saldo contábil.

400,00

Abertura de crédito adicional para aquisição de bens móveis.

80,00

Recebimento de aluguel de imóveis de propriedade da entidade.

150,00

Recebimento de receitas provenientes da amortização de empréstimos a outra entidade do setor público
(município).

100,00

Recebimento de multas aplicadas em rodovias estaduais.

80,00

Recebimento de taxas pelo poder de polícia.

70,00

Recebimento em doação, de pessoa de direito privado, de recursos financeiros destinados à construção
de um ginásio poliesportivo.

150,00

Anulação parcial de dotação orçamentária destinada à aquisição de material de escritório.

140,00

Sob o aspecto orçamentário, as receitas correntes e de capital somam, em R$, respectivamente,
(A)

840,00

e

770,00.

(B)

700,00

e

650,00.

(C)

550,00

e

800,00.

(D)

850,00

e

500,00.

(E)

620,00

e

730,00.
Matemática Financeira

49.

50.
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Um investidor aplicou um capital sob o regime de capitalização composta, durante 1 ano, a uma taxa de 4% ao semestre.
Sabe-se que ele obteve com esta aplicação um total de juros igual a R$ 1.020,00. Se um outro capital de mesmo valor que o
primeiro fosse aplicado sob o regime de capitalização simples, durante 14 meses, a uma taxa de 10,2% ao ano, então o valor do
montante no final dos 14 meses superaria, em reais, o valor do montante obtido na aplicação do primeiro capital em
(A)

445,00.

(B)

475,00.

(C)

460,00.

(D)

467,50.

(E)

452,50.

Uma dívida deverá ser liquidada por meio de 60 prestações mensais e consecutivas, vencendo a primeira prestação 1 mês após
a data da contração da dívida. Utilizou-se o sistema de amortização constante a uma taxa de 1,6% ao mês e o valor da décima
prestação é igual a R$ 4.540,00. O valor da vigésima prestação é, em reais, igual a
(A)

4.100,00.

(B)

4.140,00.

(C)

4.260,00.

(D)

4.220,00.

(E)

4.180,00.
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Noções de Direito Previdenciário e Legislação Municipal
51.

Considere:

I. apreciar e aprovar a proposta orçamentária do Regime Próprio de Previdência Social − RPPS.
II. conceber, acompanhar e avaliar a gestão operacional, econômica e financeira dos recursos do RPPS.
III. deliberar sobre a aceitação de doações, cessões de direitos e legados, quando onerados por encargos.
IV. elaborar o Regimento Interno do Conselho Diretor − CODIR.
o

De acordo com o Decreto n 2.714/2014, são, dentre outras, competências do Conselho Municipal de Previdência − CMP,
APENAS as indicadas em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
52.

53.

o

Segundo a Lei Municipal n 1.803/2013, a Manausprev
(A)

tem sede e foro no Município de Manaus, cabendo a seu Diretor-Presidente a atribuição para aprovar a proposta do
Orçamento Anual e do Plano Plurianual da Manausprev.

(B)

é uma autarquia integrante da Administração Pública Municipal Direta, dotada de personalidade jurídica de direito público e
de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial.

(C)

é uma autarquia integrante da Administração Pública Municipal Direta, dotada de personalidade jurídica de direito público,
mas restrita à autonomia administrativa e patrimonial.

(D)

inclui em sua estrutura organizacional a auditoria interna que é um Órgão Colegiado Consultivo e de Fiscalização.

(E)

inclui em sua estrutura organizacional a Superintendência de Investimentos que é um Órgão de Administração Superior.

Mariana, servidora pública efetiva do Município de Manaus, adotou Soraya, 8 meses de idade, filha de seu primo Durval, e de
o
sua esposa Natália, mortos em um trágico acidente. Neste caso, de acordo com a Lei n 1.804/2013, para Mariana
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

54.

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

não será devido o salário-maternidade, uma vez que Soraya possui mais que seis meses de idade.
será devido o salário-maternidade pelo período de 120 dias.
não será devido o salário-maternidade em casos de adoção, independentemente da idade da criança.
será devido o salário-maternidade pelo período de 90 dias.
será devido o salário-maternidade pelo período de 180 dias.

Considere os seguintes efeitos:

I. manutenção de licença prêmio na forma prevista no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus.
II. impossibilidade da promoção no semestre abrangido pela suspensão.
III. perda do direito à licença para tratar de assuntos particulares, no período de um ano, a contar da suspensão, superior a
sessenta dias.
De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, a pena de suspensão implica, dentre outros efeitos,
o que se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
55.

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

Hortência é servidora pública efetiva do Município de Manaus. No início do ano de 2015, Hortência faleceu vítima de uma
o
cirurgia plástica mal sucedida. Neste caso, de acordo com a Lei n 10.887/2004, considerando que Hortência ainda estava em
atividade, na data do seu falecimento, o benefício de pensão por morte a ser concedido a seus dependentes será igual
(A)

a 80% da remuneração de Hortência na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do
regime geral de previdência social.

(B)

à totalidade da remuneração de Hortência na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios
do regime geral de previdência social, acrescida de 30% da parcela excedente a este limite.

(C)

a 50% da remuneração de Hortência na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do
regime geral de previdência social.

(D)

à totalidade da remuneração de Hortência na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios
do regime geral de previdência social, acrescida de 70% da parcela excedente a este limite.

(E)

à totalidade da remuneração de Hortência na data anterior à do óbito, independentemente do limite máximo estabelecido
para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescida de 30% da parcela excedente a este limite.
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Noções de Direito Constitucional
56.

Acerca dos dispositivos constitucionais sobre o Sistema Único de Saúde − SUS, é correto afirmar que
(A)

é vedada a participação de entidades privadas com fins lucrativos no Sistema Único de Saúde − SUS, ainda que de forma
complementar, uma vez que a Administração pública somente poderá firmar contratos de direito público para este fim com
entidades privadas sem fins lucrativos ou com entidades filantrópicas.

(B)

é permitida a participação de entidades privadas com fins lucrativos no Sistema Único de Saúde − SUS, de forma
complementar, mediante contrato de direito público firmado com a Administração pública, o qual poderá prever a
destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções à entidade.

(C)

é permitida a participação de entidades privadas com fins lucrativos no Sistema Único de Saúde − SUS, de forma
complementar, mediante contrato de direito público firmado com a Administração pública, mas a Constituição Federal
assegura preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos.
lei ordinária que será reavaliada pelo menos a cada dois anos estabelecerá os critérios de rateio dos recursos da União
vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus
respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais.
a admissão de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias fica restrita a processo seletivo público
realizados pela União, cabendo aos gestores federais do Sistema Único de Saúde − SUS, definir as atribuições e requisitos
específicos para a atuação do agente.

(D)
(E)

57.

Empresa Z, do ramo de atividade de separação e reciclagem de lixo, está instalada há cerca de 7 anos em Manaus. Quando do
início das atividades a empresa realizou estudo de impacto ambiental. Contudo, agora pretende ampliar suas atividades com a
instalação de usina para realizar, também, incineração de lixo, atividade potencialmente causadora de significativa degradação
ambiental. Nesta situação hipotética,
(A) como a empresa Z já realizou estudo de impacto ambiental, não será obrigada a realizar novo estudo, somente sendo
possível que o Município de Manaus assim o exija quando do fim da validade da licença inicialmente concedida.
(B) a incineração de lixo é atividade que traz riscos à saúde humana e ao meio ambiente, podendo causar significativa
degradação ambiental, logo, a empresa em questão deverá realizar estudo de impacto ambiental para obter do órgão
ambiental competente as licenças necessárias para funcionamento da nova atividade, mesmo que já possua licença
ambiental válida para separação e reciclagem de lixo.
(C) a empresa Z deverá realizar estudo de impacto ambiental para instalação da usina de incineração do lixo, após o que, uma
vez concedida a licença, não poderá ser compelida a reparar eventuais danos causados em decorrência de sua atividade.
(D) como a empresa foi instalada há mais de cinco anos, a obrigação de elaborar estudo prévio de impacto ambiental já
prescreveu, motivo pelo qual o empreendimento poderá continuar funcionando, independentemente de novo estudo.
(E) a empresa Z deverá apresentar estudo de impacto ambiental para a nova atividade, devendo o processo administrativo
competente tramitar em sigilo perante a Administração pública municipal.
Noções de Direito Administrativo

58.

A caracterização de ato de improbidade demanda a tipificação de determinada conduta em um dos tipos elencados na Lei
o
n 8.429/92. Podem ser imputados como sujeitos ativos e sujeitos passivos, respectiva e exemplificativamente:
(A) Superintendente de autarquia estadual; e sociedade de economia mista cujo controle pertence a ente federado estadual.
(B) Agentes políticos; e empresas privadas contratadas para obras de construção de unidades escolares.
(C) Diretor de empresa pública; e empresas privadas contratadas para obras de construção de unidades escolares.
(D) Diretor de escola privada; associação sem fins lucrativos custeada exclusivamente por doações do mercado privado.
(E) Gerente de autarquia municipal; e fundação privada, cujos resultados são provenientes de exploração produtiva.

59.

Concluída licitação para contratação de fornecimento de insumos para merenda escolar e formalizado o respectivo contrato,
durante regular procedimento de controle externo, foi identificada ilegalidade pertinente aos aspectos orçamentário-financeiros
da Administração, viciando o certame. Declarado nulo o contrato, caberá
(A) indenizar o contratado por todo o valor que lhe seria cabível ao longo da execução do contrato, ainda que não tenha
concluído o fornecimento.
(B) notificar o contratado e rescindir o contrato, ficando vedada qualquer indenização ao contratado pela parcela da avença já
executada.
(C) rescindir o contrato e notificar o contratado para devolução dos valores já recebidos.
(D) iniciar novo procedimento de licitação, sendo vedada a participação da empresa contratada no certame declarado nulo.
(E) indenizar o contratado pelos serviços executados até a data da declaração de nulidade, tendo em vista que aquele não
deu causa a irregularidade que viciou o certame.

60.

Determinado ente federado optou por organizar sua estrutura administrativa criando pessoas jurídicas para a execução de
algumas competências e atividades cuja realização direta não se mostrava mais produtiva e eficiente. Essas pessoas jurídicas
podem ser de diversas naturezas, com características e regime jurídico distintos. A criação de entes de determinada natureza
enseja consequências inafastáveis, podendo-se mencionar que
(A) empresas estatais submetem-se a regime jurídico de direito público quando prestadoras de serviço público e ao regime
jurídico de direito privado quando exploradoras de atividade econômica.
(B) autarquias podem exercer poder de polícia limitado, restrito às atividades fiscalizatórias, sendo-lhes vedada a execução
material de suas próprias decisões, porque desprovidas de competência sancionatória.
(C) fundações sujeitam-se à regra da obrigatoriedade de concurso público, sendo o único ente que integra a Administração
indireta e é desprovido de personalidade jurídica própria.
(D) autarquias submetem-se à regra que obriga a realização de concurso público, bem como a obrigatoriedade de licitação.
(E) sociedades de economia mista, prestadoras de serviço público e exploradoras de atividade econômica, não se submetem
à obrigatoriedade de licitação para aquisição de bens e materiais de consumo, bem como para contratação de obras de
construção ou reforma.
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