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Conhecimentos
Básicos
N. de Inscrição:

Nome:

Instruções
1.

Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados.

2.

Verifique se o Número do Gabarito, colocado na quadrícula acima, é o mesmo constante do seu CARTÃO DE
RESPOSTAS e da etiqueta colada na carteira escolar; esses números deverão ser idênticos, sob pena de prejuízo
irreparável ao seu resultado neste processo seletivo; qualquer divergência, exija do Fiscal de Sala um caderno
de prova com número de gabarito igual ao constante de seu CARTÃO DE RESPOSTAS.

3.

O CARTÃO DE RESPOSTAS tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse CARTÃO DE RESPOSTAS não
poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse.

4.

Transcreva a frase abaixo para o local indicado no seu CARTÃO DE RESPOSTAS em letra
posterior exame grafológico:

cursiva,

para

“A verdade é o melhor solo sobre o qual a beleza pode germinar.”
5.

DURAÇÃO DA PROVA: 5 horas, incluído o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS.

6.

Na prova há 70 questões de múltipla escolha, com cinco opções: a, b, c, d e e.

7.

No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. Preencha,
FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua
escolha, sem ultrapassar as bordas.

8.

Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma
opção. Evite deixar questão sem resposta.

9.

Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma reclamação
sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova.

10.

Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco
será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.).

11.

Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, poderão ser
copiados os seus assinalamentos feitos no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme subitem 8.24 do edital regulador
do concurso.

12.

A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida uma hora do início da prova. A não-observância dessa
exigência acarretará a sua exclusão do concurso.

13.

Ao sair da sala entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de
Sala.

Boa prova!

LÍNGUA PORTUGUESA

e) Na organização da argumentação, a retirada do
pronome “eles” (l.14) provocaria dificuldade de
interpretação do texto porque seu referente está muito
distante: “nossos projetos científicos” (l. 3 e 4).

Leia o texto abaixo para responder às questões 01 e 02.
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Exatamente na medida em que não mais podemos
identificar um paradigma dominante em nosso contexto
de pensamento – referência básica para nossos
projetos científicos, políticos, éticos, pedagógicos e
mesmo estéticos – é que nos caracterizamos como
vivendo uma crise de paradigmas, e até mesmo
uma crise da própria necessidade e possibilidade
de um paradigma hegemônico. Estamos, portanto,
em busca de caminhos, de respostas. A história
das ideias e, mais especificamente, a história da
ciência nos revelam, entretanto, que os períodos
de crise são extremamente férteis porque
abrem novas possibilidades ao pensamento.
Nesse sentido, eles permitem o surgimento de
alternativas aos modos de pensar anteriores.

Para responder às questões 03 e 04, leia o texto abaixo.
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(Danilo Marcondes, A crise de paradigmas e o surgimento da
Modernidade. In: Zaia Brandão (org.), A crise dos paradigmas e
a educação. São Paulo: Cortez, 1994, p.28-29, com adaptações)
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01- Infere-se da argumentação do texto que viver “uma crise
de paradigmas” (l.6) caracteriza-se

18

a) pela falta de clareza suficiente para identificar as
referências básicas dominantes em nossos projetos.

0


b) pela supervalorização de um paradigma hegemônico
para a interpretação de nossas necessidades.

4

c) pela dificuldade para aceitar novas alternativas aos
modos de pensamento anteriores.

Conciliar desenvolvimento e conservação da natureza
é o dilema fundamental do mundo neste século. Para
o Brasil é mais do que isso, é uma equação muito mais
complexa do que a média mundial. O país abriga 60%
da Amazônia, a maior floresta tropical do planeta e o
maior repositório de espécies animais e vegetais ainda
desconhecidas, um tesouro genético de extraordinário
significado para a sobrevivência e bem-estar das futuras
gerações. Essa preciosidade biológica insubstituível
tem sido queimada para abrir espaço para a pata do
gado, como lenha para carvão sem valor algum. A
incineração da floresta amazônica, ecossistema que
uma vez perdido não pode ser reposto artificialmente,
é ainda mais perversa por jogar na atmosfera volumes
gigantescos de gases que aumentam o ritmo do temido
aquecimento global.
Mas as pressões mais fortes sobre a mata rica e frágil
vêm do Sul. O Brasil que necessita desenvolver-se
olha para a Amazônia como a solução também para
seus problemas de escassez energética. Para crescer
no mesmo ritmo dos últimos dois anos, o país tem
de aumentar em 50% sua capacidade de geração de
energia. Nesse contexto, conciliar desenvolvimento e
preservação talvez seja o desafio da geração atual de
brasileiros com algum poder nas mãos.
(Veja, 21 de junho, 2009, com adaptações)

d) por não se saber dissociar as perspectivas teóricas das
perspectivas empíricas de realização de projetos.

03- De acordo com a argumentação do texto, para o Brasil a
equação é “muito mais complexa do que a média mundial”
(l. 3 e 4) porque

e) por construir argumentos para evitar a ruptura entre a
tradição e a inovação na construção do conhecimento.
02- Assinale a opção correta a respeito do uso das estruturas
linguísticas na organização das ideias do texto.

a) as queimadas na Amazônia brasileira são responsáveis
por sessenta por cento dos gases que aumentam o
ritmo do aquecimento global.

a) A retirada da preposição “em”, antes do pronome “que”
(l.1), preservaria o respeito às regras gramaticais, com
a vantagem de tornar o texto mais objetivo e simplificar
as relações semânticas.

b) é nas mãos de brasileiros que está se deteriorando
o extraordinário legado biológico que a floresta
amazônica poderia deixar para o mundo.
c) a preciosidade de espécies que se abriga no
ecossistema amazônico, uma vez perdido, não pode
ser reposto no atual estado das pesquisas biológicas
no Brasil.

b) Embora as regras gramaticais permitam substituir
os dois travessões, nas linhas 3 e 5, por vírgulas, tal
substituição deveria ocorrer apenas na primeira delas,
pois uma vírgula depois de “estéticos” (l. 5) provocaria
erro gramatical.

d) o país sofre pressões de organismos externos de
preservação ambiental, que o acusam de transformar
em lenha o grande manancial da maior floresta tropical
do mundo.

c) A retirada da expressão “e até mesmo” (l. 6) preservaria
a correção gramatical do texto; mas, do ponto de vista
textual, sua retirada prejudicaria a argumentação
porque a complexidade da crise de paradigmas seria
enfraquecida.

e) o país é responsável pela maior parte da maior floresta
tropical, preciosidade biológica em processo de
degradação, ao mesmo tempo em que deve aumentar
sua capacidade de geração de energia.

d) Apesar de o substantivo “possibilidades” (l. 13) admitir
a preposição de na regência de seus complementos,
a organização do texto impede a substituição de “ao
pensamento” (l.13) por do pensamento, pois os
argumentos se tornariam incoerentes.
Cargo: Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - 2009
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a)
b)
c)
d)
e)

04- Assinale a opção correta a respeito das relações de coesão
que as estruturas linguísticas estabelecem no texto.
a) o pronome “isso”(l. 3) resume a ideia que o texto passa
a desenvolver a partir da linha 4: as consequências de
o Brasil abrigar grande parte da maior floresta tropical
do mundo.

06- Assinale a opção em que a alteração proposta para
estruturas linguísticas do texto provoca erro gramatical
e/ou incoerência textual.

b) a expressão figurada “pata do gado” (l. 10 e 11)
refere-se às “espécies animais” (l. 6) que compõem o
“tesouro genético” (l. 7) da Amazônia.

a) Transformação do aposto “único material simbólico”
(l. 7 e 8) em oração desenvolvida, escrevendo-se que
são o único material simbólico.

c) a flexão de feminino em “perversa” (l.14) estabelece
ligações de coesão gramatical com o substantivo
“floresta amazônica” (l.12).

b) Omissão da marca de temporalidade, retirando-se a
ser de “a ser processado” (l. 8).

d) o termo “O Brasil que necessita desenvolver-se”
(l.18) especifica o referente antes designado como
“Sul” (l.18).
e) a expressão “Nesse contexto” (l. 23) resume a ideia
anteriormente generalizada de “incineração da floresta
amazônica” (l.12).

c) Inserção de artigo definido, em “diz respeito a
fenômenos” (l. 10 e 11), escrevendo-se diz respeito
aos fenômenos.
d) Omissão da indeterminação em “explica-se por algo”
(l.13 e 14), escrevendo-se O comportamento da
multidão explica algo.

Para responder às questões 05 e 06, leia o seguinte
texto.
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e) Substituição do pronome “em que a autonomia” (l.15)
por pronome com artigo, escrevendo-se no qual a
autonomia.

Sob o influxo dos outros, o indivíduo adquire as
marcas da identidade coletiva: superexcitação da
vontade que, tangida pela afetividade, impele à ação
sem possibilidade de raciocínio; credulidade e, em
consequência, suscetibilidade à sugestão de um
líder manipulador de imagens e palavras de ordem
simples e expressivas, que constituem o único material
simbólico a ser processado sem reflexão; ausência de
barreira para atos violentos (e eventualmente heróicos
segundo a mesma lógica). A “alma da multidão” diz
respeito a fenômenos de imitação pensados a partir
da metáfora da hipnose tornada o operador lógico
central. O comportamento da multidão explica-se por
algo como o processo de mesmerização coletiva,
em que a autonomia da vontade submerge diante da
vontade de obedecer dirigida ao líder sugestionador.

07- O primeiro fragmento de cada opção abaixo foi adaptado
do texto Famintos e milionários, editorial de Carlos
José Marques, na revista Isto É, de 1º/7/2009. Assinale
a opção que apresenta, no segundo fragmento, uma
reescrita coerente e gramaticalmente correta para o trecho
original.
a) Quase 40 milhões de pessoas passam fome no Brasil.
No mundo, são mais de um bilhão de famintos. Isso
significa que para cada seis pessoas que habitam o
planeta hoje, uma não tem o que comer.
No mundo, são mais de um bilhão de famintos; no
Brasil, um contingente de quase 40 milhões de pessoas
passam fome. Isso significa que um sexto das pessoas,
que habita o planeta hoje, não têm o que comer.

(Fernando Antônio Pinheiro Filho, A alma da raça. A especificidade
do funcionamento individual sob o influxo da multidão.
Jornal de Resenhas, maio de 2009, n. 2, com adaptações)

b) A proporção brasileira é ainda pior. Os números
absurdos, inaceitáveis no escopo de uma população
que vive o século XXI, com avanços de toda ordem,
foram divulgados recentemente pela Organização
das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação
(FAO).

05- A partir da argumentação do texto, analise as seguintes
inferências para, a seguir, assinalar a opção correta.
I.

Marcas de identidade coletiva são explicadas por atos
heróicos, muitas vezes violentos, que superexcitam
a vontade e a emoção de um indivíduo ao ver nessa
situação simbólica a oportunidade de liberar seus
instintos.
II. Mais do que sobre a ação guiada pelo raciocínio, o
comportamento da multidão apóia-se na credulidade
sem reflexão e na suscetibilidade à sugestão
manipuladora de palavras, ou imagens, que induzem
a fenômenos de imitação.
III. Comportamentos em assembleias de diversos tipos
ou de manifestações de rua constituem exemplos
de comportamentos coletivos nos quais se criam
condições para que a autonomia da vontade individual
venha a submergir diante da vontade de um líder
sugestionador.
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Apenas I está correta.
Apenas II está correta.
Apenas III está correta.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas II e III estão corretas.

A proporção brasileira é ainda pior: foram divulgados
recentemente, pela Organização das Nações Unidas
para a Agricultura e Alimentação (FAO), números
absurdos e inaceitáveis para uma população que
vive o século XXI com avanços de toda ordem.
c) E justamente o Brasil, celeiro do mundo, líder
da produção de alimentos em vários itens, maior
exportador global de carne, maior produtor de soja,
trigo e similares, traz índices típicos de terceiro mundo
logo neste quesito.
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b) Estaria gramaticalmente correto e de acordo com as
ideias originais do texto se a expressão “a fim de” (l. 9)
estivesse grafada da seguinte forma: afim de.

E justamente o Brasil, trazendo índices típicos
de terceiro mundo logo neste quesito: o celeiro
do mundo, líder da produção de alimentos
em vários itens, maior exportador global de
carne, maior produtor de soja, trigo e similares.

c) O termo “é necessário” (l.10) está no masculino porque
concorda com “juros” (l. 9).
d) Em “se comparada” (l. 16), o pronome “se” confere ao
período a noção de condição.

d) O Brasil também contribui com 131 mil milionários e
está entre os dez primeiros na classificação de países
com mais milionários. Até quando será possível viver
indiferente ao estado de desnutrição de tantas pessoas?
É plausível admitir um país das dimensões e riquezas
do Brasil no bloco daqueles com maior disparidade?

e) Estaria gramaticalmente correto se em “a pagar” (l. 19)
fosse colocado sinal indicativo de crase.
09- Em relação ao uso das estruturas linguísticas do texto,
assinale a opção correta.

Na classificação de países com mais milionários
o Brasil ocupa uma das dez primeiras posições:
existe 131 mil. Pergunta-se até quando será
possível viver indiferentemente ao estado de
desnutrição de tantas pessoas e se é plausível
admitir um país das dimensões e com as riquezas
do Brasil no bloco daqueles com maior disparidade?
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e) Se cada um parar para pensar sobre o que fazer,
desencadeando uma corrente de solidariedade
intercontinental, com ações concretas, haverá mais
esperanças para o fim do flagelo da fome. É tudo uma
questão de prioridades e o mundo tem de despertar
para a constatação de que essa é a maior delas.
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Se cada um parar para pensarmos sobre o que
fazer, e desencadear uma corrente de solidariedade
intercontinental, que tenham ações concretas, terão
mais esperanças para o fim do flagelo da fome. Como
é tudo uma questão de prioridade, o mundo terá de
despertar e constatar de que essa é a maior delas.
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08- Em relação ao uso das estruturas linguísticas no texto,
assinale a opção correta.
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É próprio das grandes crises despertar o potencial
criativo dos governos para reduzir-lhes os efeitos e, se
possível, contorná-las. No Brasil, a utilização de meios
inovadores para conter consequências mais dramáticas
dos graves desacertos nas finanças internacionais
prodigalizou, também, lições úteis a mudanças
futuras na política econômico-financeira. Resta agora
evidente que o alívio da carga tributária e das taxas de
juros, medida adotada a fim de enfrentar a conjuntura
adversa, é necessário, como instrumento eficaz,
para assegurar dinamismo à atividade econômica.
A decisão de maior impacto favorável ao desempenho
do setor industrial se configurou na redução de 10,25%
ao ano para 4,5% nos juros cobrados pelo BNDES na
aquisição e produção de máquinas e equipamentos.
Trata-se de taxa real zero, se comparada ao mesmo
percentual previsto na meta de inflação para este ano.
Em patamares variáveis, 70 produtos industrializados
passarão a pagar menos IPI. Aí está outro benefício
carregado de impulso ao avanço da economia.
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A pior fase da crise foi superada, a reação começou
e a produção brasileira deve crescer neste ano
0,8%, segundo a nova projeção do Banco Central
(BC), contida no Relatório de Inflação, uma ampla
análise trimestral da economia nacional e do
cenário externo. A estimativa é mais animadora
que a dos especialistas do setor privado. A
Confederação Nacional da Indústria (CNI) prevê
uma contração de 0,4%. No setor financeiro,
a bola de cristal dos economistas indicava,
no começo da semana, um PIB 0,57% menor
que o de 2008. Seria um exagero, no entanto,
qualificar como otimista a avaliação dos técnicos
do BC. A recuperação, segundo eles, dependerá
principalmente do consumo e o resultado poderá
ser inferior ao previsto, se as condições de
emprego piorarem e os incentivos fiscais forem
revertidos. Além disso, o investimento privado
continua baixo e deve recuperar-se lentamente,
porque ainda há muita capacidade ociosa nas
empresas. Quanto às exportações, continuarão
afetadas pela retração da economia internacional
e não se pode esperar do setor externo nenhuma
contribuição ao crescimento da atividade industrial.
(O Estado de S. Paulo. Editorial, 29/06/2009)

a) A expressão “A estimativa” (l. 6) retoma o antecedente
“uma ampla análise trimestral da economia nacional”
( l. 4 e 5).
b) A expressão “bola de cristal” (l. 10) está sendo
empregada no sentido denotativo de transparência.
c) O emprego do subjuntivo em “piorarem” e “forem” (l .17)
justifica-se porque se trata de orações que apresentam
ideia de suposição.
d) O termo “porque” (l. 20) confere ao período em que
ocorre a ideia de conclusão, justificando as razões
para a superação da pior fase da crise.
e) Em “se pode” (l. 23), o pronome “se”
passiva.

indica voz

(Correio Braziliense, Editorial, 01/07/2009)
a) Os pronomes “-lhes” e “-las” (l. 2 e 3) se referem a
antecedentes diferentes: “governos” e “crises” (l. 2 e 1),
respectivamente.
Cargo: Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - 2009
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b) A Rússia dos czares estava se acabando naquela
época e ninguém sabia o que viriam a ser. Hoje, aderiu
ao G-7 — é o “oitavo dos sete”, diz a piada. O Japão
apenas colhia os primeiros resultados da Restauração
Meiji — essa, sim, uma revolução que arrancou o país
da sua Idade Média e abriu caminho para o que ele é
hoje.

10- Assinale a opção correta a respeito das estruturas
linguísticas do seguinte texto.
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Publicidade, do latim, publicus e do verbo publicare,
é um termo originalmente vocacionado para a vida
pública, a livre e plural circulação das ideias. Portanto,
para a democracia, publicar era próprio dos reinos,
impérios, estados e, por fim, das repúblicas. Antítese
de segredo, a publicidade atendia aos interesses de
governantes ao informar e aos das pessoas em querer
saber dos assuntos importantes. Tal como Janus,
a divindade mitológica de duas faces, o interesse
público tanto serve ao Estado como ao cidadão e,
modernamente, de forma a combinar accountability,
ou responsabilização – a obrigação legal de publicar
(do Estado) – e o direito legal de saber (do cidadão).
Publicistas foram ‘ilustres homens públicos’,
difusores de grandes propostas de mudanças.
Grandes persuasores de ideias avançadas e
emancipatórias, faziam uso da sua capacidade de
falar, de escrever, de publicar para liderar grandes
mudanças de governos, de regimes políticos, etc.

c) O resto era, então, o resto. Países “atrasados”, ou
países pobres, que não tinham lugar no pôquer
internacional. O Brasil entre eles, com sua iniciante e
desorganizada República.
d) Mais adiante, já depois da 2ª Guerra Mundial,
os atrasados começaram a ser chamados de
países “de desenvolvimento médio”; os pobres,
de “subdesenvolvidos”; e os ricos, de “plenamente
desenvolvidos”.
e) Palavrório diplomático para distinguir os que ditam as
cartas daqueles que não ditam nada. Mais recentemente
ainda, um grupo dos “de desenvolvimento médio”
passou a ser chamado de “emergentes”.
12- Os fragmentos abaixo constituem um texto adaptado
de Luiz Carlos Bresser Pereira, Folha de S. Paulo,
22/06/2009.

(Discutindo Língua Portuguesa, ano 2, n. 14, com adaptações)

a) Por atender a regras obrigatórias da gramática
do padrão culto da língua, a retirada da vírgula
depois de “latim” (l. 1) provocaria erro gramatical e,
consequentemente, incoerência textual.

Assinale a opção em que o trecho está gramaticalmente
correto.

b) As relações de significação que o aposto “a livre e plural
circulação das ideias” (l. 3) estabelece na organização
sintática do período em que ocorre indicam que “vida
pública” (l. 2 e 3) deve ser entendida como essa
circulação livre e plural das ideias.

a) Ainda estamos em plena crise financeira global. A
previsão de crescimento para os países ricos é negativa;
para os países em desenvolvimento, excluídos a China
e a Índia, deverão estar próximas de zero. O Brasil,
ainda que menos atingido, não é exceção: ficará
também sem crescimento do PIB em 2009.

c) A repetição da preposição a, em “aos interesses” (l. 6),
“ao informar” (l. 7) e “aos das pessoas” (l. 7) indica que
se trata de três complementos para o verbo ATENDER,
pois no padrão culto da língua portuguesa é obrigatório
o uso dessa preposição.

b) Em toda parte, o desemprego continua a aumentar.
Para os países ricos, a previsão é que em meados de
2010 suas economias começarão a reagirem, mas só
saberemos se isso é verdade no último quartil do ano.
É consenso que esta é a crise econômica mais grave
que o mundo enfrenta desde a Grande Depressão de
190.

d) Por meio da expressão “Tal como” (l. 8), o texto
compara as duas faces de Janus à possibilidade de a
publicidade ter tanto consequências negativas quanto
positivas na vida das pessoas.

c) Existe também razoável consenso em relação às
suas principais causas. Não se limitam apenas ao fato
de que os sistemas financeiros são inerentemente
instáveis, de que os mercados financeiros são opacos,
facilitando a especulação e o surgimento de euforias
ou de bolhas seguidas por pânico e recessão.

e) As relações de coesão do segundo parágrafo do
texto, focalizando “Publicistas” (l.14), permitem iniciar
o último período sintático do texto com um conectivo,
escrevendo Ao passo que grandes persuasores...
11- Os trechos a seguir constituem um texto adaptado de
Marco Antonio Rocha, O Estado de S. Paulo, 22/06/2009.
Assinale a opção em que o fragmento apresenta erro
gramatical.

d) Depois de 1929, os países compreenderam que
precisavam criarem instituições para prevenir crises:
bancos centrais que assegurasse liquidez e forte
regulação das instituições financeiras. Por outro lado,
surgiu uma nova teoria econômica — a macroeconomia
keynesiana — para orientar a política econômica.

a) No começo do século passado, a economia mundial
se dividia entre países ricos e países atrasados. Os
ricos eram os mesmos que hoje formam o G-7 (EUA,
Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Canadá e Japão),
mais alguns da Europa ocidental, como Áustria,
Holanda, Bélgica, Espanha e Portugal.

Cargo: Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - 2009

e) Entretanto, quando o neoliberalismo se tornou
dominante, nos anos 1980, a nova teoria foi
arrogantemente rejeitada, e os mercados financeiros
foram irresponsavelmente desregulados. A causa da
crise, portanto foi a desregulação neoliberal.
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13- O trecho abaixo foi transcrito com adaptações.

15- Assinale a opção que completa corretamente a sequência
de lacunas no texto abaixo.

Assinale a opção que corresponde a erro gramatical.

A crise financeira e econômica nos induz ____(1)_____ a
Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) sem
mais tardar. Não conseguiremos reduzir a pobreza e construir
sociedades mais equitativas, duradouras e focalizadas na
paz se _____(2)_____ os indivíduos, em todas as épocas
da vida, com conhecimentos, competências, valores que
_____(3)_____ permitam informar-se e tomar decisões
de maneira responsável. Uma educação de qualidade
que facilite a tomada de consciência, a abertura, a
solidariedade e a responsabilidade deve fazer parte de
qualquer resposta à atual crise mundial. Mas, acima de
tudo, é necessário que os dirigentes e os tomadores de
decisão _____(4)______ as condições indispensáveis a
fim de que a educação se oriente para a construção de
uma maior equidade entre as sociedades.

O surto de pânico que acometeu (1) as instituições
financeiras passou, mas desse trauma restou um
padrão bem mais (2) criterioso, da parte dos bancos,
na concessão de empréstimos. Grandes empresas,
capazes de oferecer mais garantias de pagamento,
sofrem menos. Para as companhias menores, mais
afetadas, o governo, há duas semanas, criou, por
medida provisória, fundos que (3) na prática farão as
vezes de avalistas de empréstimos tomados por essa
categoria de firmas.
A ideia do Planalto, agora, é repetir o modelo na
agricultura, e instituir ali um fundo de aval. Normalizar
a oferta de crédito nesse setor certamente trará (4)
benefícios na próxima safra — embora questões
bem mais decisivas para a agricultura, como o
estabelecimento de um seguro com regras claras e
escala nacional, continua pendente. (5)

(Eduardo Araia, Educar para salvar a Terra. Revista Planeta, julho de 2009,
p.76, com adaptações)
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dotamos

os

estabeleçam

b)
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c)

a aplicar

dotarmos

lhes

estabelecem

(Adaptado de Folha de S. Paulo, Editorial, 23/06/2009)

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

d)

a aplicarmos

não dotamos

lhe

estabelecessem

e)

a aplicar

não dotarmos

lhes

estabeleçam

14- Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas
do texto.

16- Assinale a opção que constitui continuação coesa e
coerente para o texto a seguir:

Uma nova rodada de programas federais de incentivo
__1__ setores ainda afetados pela crise está na praça.
Entre medidas lançadas e prometidas para logo, o objetivo
é amparar as empresas menores, a agropecuária e o
segmento que produz máquinas e equipamentos, os
chamados bens de capital.
Como a capacidade do governo federal de abrir mão de
receita tributária — a fim de dar incentivos econômicos
pontuais — chegou __2__ limite da responsabilidade
fiscal, o recomendável __3__, a partir de agora, deixe
de recorrer __4__ mecanismo. Os minipacotes em tela,
__5__ ainda falte informação sobre alguns deles, parecem
respeitar essas limitações. Optam pelo incentivo ao crédito
bancário.
Apesar da volta paulatina dos empréstimos __6__pessoas
físicas, depois do tombo de setembro do ano passado, as
operações com micro e pequenas empresas continuam
restritas e caras.

O governo federal prorrogou a redução de impostos sobre
veículos, material de construção e aparelhos domésticos
da linha branca. Além disso, adotou incentivos fiscais e
financeiros para a compra de máquinas e equipamentos.
As medidas anunciadas são parte do esforço para enfrentar
a crise, combater o desemprego e facilitar a retomada do
crescimento.
(Folha de S. Paulo, Editorial, 30/06/2009)
a) É cedo para dizer se com essas medidas a economia
terá alguma expansão em 2009. Mas o desempenho
será certamente melhor do que seria sem o corte
de impostos e o crédito mais barato oferecido pelo
BNDES.
b) Entre janeiro e março, portanto, o investimento
produtivo foi 12,6% menor que no trimestre final de
2008 e 14% inferior ao de um ano antes. Os novos
incentivos poderão “dar algum oxigênio” ao setor,
segundo o presidente da Associação Brasileira da
Indústria de Máquinas e Equipamentos.

(Folha de S. Paulo, Editorial, 23/06/2009)
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c) Portanto, falta ver se os empresários terão otimismo
suficiente para investir nos próximos meses. Há muita
capacidade ociosa em vários segmentos e a produção
poderá atender a uma demanda crescente, na fase
inicial, sem novos investimentos.
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d) Conquanto, levará vantagem quem estiver mais
preparado para acompanhar de forma sustentável
a recuperação dos mercados interno e externo.
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Neste momento, a indústria brasileira depende
principalmente da demanda interna, por causa da
recessão internacional.

( ) Mas tal equilíbrio depende de muitas condições prévias
sobre as quais a política monetária nem sempre tem
ingerência.

e) Mas, ainda assim, é forçada a enfrentar, mesmo no
Mercosul e no mercado local, a poderosa concorrência
dos produtores chineses. É prudente, portanto, pensar
no investimento também como forma de ganhar
produtividade.

( ) O regime de metas de inflação busca, como um dos
seus objetivos, influenciar as expectativas dos agentes
econômicos de modo a facilitar a difícil tarefa das
autoridades monetárias de manter diferentes variáveis
econômicas em relativo equilíbrio.
( ) Sendo assim, a área de ação do Banco Central acaba
se restringindo ao controle do crédito, tendo como um
dos principais instrumentos a fixação dos juros básicos
— o que somente é possível devido à correlação entre
essas taxas e a remuneração dos títulos públicos
federais, que se reflete sobre os rendimentos dos
demais papéis e ativos financeiros.

17- O trechos abaixo constituem um texto adaptado de
Yoshiaki Nakano, publicado no jornal Valor Econômico,
dia 30/06/2009, e estão desordenados. Ordene-os
nos parênteses e indique a resposta correspondente
à ordenação do texto de forma coesa, coerente e
gramaticalmente correta.
( ) Tanto é que alguns analistas já se apressam em
afirmar que já estamos chegando ao “fundo do poço” e
que no final deste ano aquelas economias vão iniciar a
recuperação cíclica.

a)
b)
c)
d)
e)

( ) Há concordância de que existem sinais de que o
ritmo de queda nas economias desenvolvidas está
reduzindo.

19- Os trechos abaixo constituem um texto adaptado de Luiz
Carlos Bresser Pereira, Folha de S. Paulo, 27/07/2009.
Assinale a opção em que o fragmento apresenta emprego
correto dos sinais de pontuação.

( ) É natural que as opiniões dos economistas sejam
conflitantes, pois existem divergentes visões de mundo
e diferentes percepções sobre a natureza da crise e,
consequentemente, da saída da crise.

a) A emigração dos povos pobres para os países
ricos é hoje, fenômeno social global que mostra o
caráter inescapável do nacionalismo. O mundo seria
mais belo se fosse uma grande comunidade e não
existissem nações, mas isso só acontecerá quando as
desigualdades diminuírem a ponto de se estabelecer
um Estado mundial.

( ) Outros analistas mais críticos afirmam que não há
nenhuma indicação de que o “pior já passou”, de que
recuperação virá, ou de que a recuperação se iniciará
ainda neste ano.
( ) Assim, alguns analistas acreditam que já em 2010 as
economias voltarão a crescer, enquanto outros pintam
um quadro mais difícil em que a recuperação não virá
sem mudanças estruturais e reformas.

b) Enquanto isso não ocorrer, o nacionalismo estará entre
nós e tanto poderá significar a legitimação do poder, dos
povos mais poderosos sobre os demais (imperialismo)
quanto a ideologia necessária para que os povos mais
fracos se defendam. Tanto poderá ser um nacionalismo
étnico, e agressivo quanto um patriotismo defensivo.

a) 4-2-1-5-3
b) 2-1-5-3-4
c) 1-3-4-2-5

c) O nacionalismo é a ideologia de formação do EstadoNação. Alguém é nacionalista se preenche duas
condições: primeiro, se entende que é obrigação do
governo de seu país defender os interesses dos seus
habitantes e, segundo, se considera que, ao tomar
decisões, esse governo deve pensar por conta própria
em vez de se submeter aos conselhos e pressões dos
países mais ricos.

d) 3-1-2-5-4
e) 5-3-4-1-2
18- Os trechos abaixo constituem um texto adaptado do
Editorial de O Globo, publicado dia 28/06/2009, e estão
desordenados. Ordene-os nos parênteses e indique a
resposta correspondente à ordenação do texto de forma
coesa, coerente e gramaticalmente correta.

d) Assim definido, o nacionalismo é econômico e pode
ser apenas defensivo. Já o nacionalismo econômico
agressivo, caracteriza os países ricos que exploram
os mais fracos, mas seus cidadãos acreditam que os
estão ajudando ou bem orientando.

( ) Diante desse fato, para que realmente as autoridades
consigam influenciar as expectativas dos agentes
econômicos quanto ao comportamento futuro
dos preços, as metas precisam ser factíveis e os
instrumentos de política monetária (especialmente os
juros básicos) devem estar direcionados para o seu
alcance.

e) Quanto ao nacionalismo étnico, é o nacionalismo
perverso das pessoas e povos, que discriminam
de acordo com o critério da raça, da religião ou da
origem nacional. É o nacionalismo que afirma que
cada conjunto étnico homogêneo deve ter seu
próprio Estado-Nação; é o nacionalismo que, ao
rejeitar a imigração, se confunde com o nacionalismo
econômico.

( ) Conclui-se que o ajuste pelo qual a economia brasileira
teve de passar para assegurar a estabilidade da moeda
exigiu uma política de juros altos, o que, por sua vez,
impediu o estabelecimento de metas mais ousadas
para a inflação.
Cargo: Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - 2009
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LINGUA INGLESA

20- Assinale a opção em que o comentário sobre o emprego
dos sinais de pontuação do texto abaixo está incorreto.
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. Read part of the interview below entitled “Faith-based
politics” in order to answer questions 21 to 24:

Têm sido notáveis os avanços no Poder Judiciário,
desde a aprovação da emenda constitucional da sua
reforma, em dezembro de 2004, após longa tramitação.
Com a criação de instrumentos como a súmula
vinculante — decisões tomadas no Supremo
que valem para processos de temas comuns
nas instâncias inferiores —, com o princípio da
“repercursão geral”, com base no qual o STF define
sua própria agenda, e com a criação de filtros contra
recursos repetitivos, começou a ocorrer o inimaginável:
o esvaziamento das prateleiras no STF e no Superior
Tribunal de Justiça (STJ). O volume de recursos
nas Cortes altas, no segundo semestre de 2008,
já foi 38% menor que no mesmo período de 2007.
Em todo esse processo de modernização, destaca-se
o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), criado também
pela reforma, e inicialmente considerado o “controle
externo” da magistratura. O termo criou resistências
corporativistas na Justiça, mas, com o tempo, o
Conselho ocupou espaços e hoje é um organismo
muito atuante. Mesmo com uma composição
eclética — há representantes de vários ministérios
e da sociedade civil —, o Conselho é conduzido
pelo presidente do STF, e isto o ajuda a se manter
sintonizado com a real agenda de problemas da Justiça.
No início, pensava-se que já seria grande avanço
se o CNJ funcionasse como uma espécie de
supercorregedor da Justiça. O Conselho, de fato, tem
sido importante na aplicação de regras chave nos
tribunais. Por exemplo, no combate ao nepotismo,
praga que também se abate sobre a Justiça.

Faith-based politics

Source: Newsweek Magazine (Adapted)
May 25th 2009

Tony Blair, Britain´s longest-serving Labour Prime Minister,
left office in 2007 as a relatively young man of 54. At his
office in London, Blair spoke to NEWSWEEK´s Stryker
McGuire. Excerpts:
Question 1: There´s much evidence that religious
beliefs have been a force for evil in the world. How do
you persuade people to put faith in faith?
Many people do see faith as a source of division and
conflict. There is another side that the world of faith isn´t
often good enough at putting forward – which is about
compassion, solidarity, social justice.
Question 2: How do you think President Barack Obama
is doing as a leader and healer on the world scene?
He´s created a situation where there is a possibility of a
completely different form of engagement with the world of
Islam and with the outside world. The single most important
thing for him is that his decision to reach out is answered by
the rest of the world by a decision to reach back. As I keep
saying to people, he doesn´t want cheerleaders; he wants
partners. You know, he doesn´t want people to tell him how
great he is; he´s perfectly well aware of the transient nature
of all that fluff, as it were, around the new president and
the first hundred days. He´s trying to change the world in
partnership, and he needs partners to do it.

(O Globo, Editorial, 26/7/2009)

a) Mantém-se a correção gramatical do período ao
se substituir os travessões das linhas 5 e 7 por
parênteses.

21- In his answer to question 1, Mr Blair
a) disregards the role played by faith.

b) O sinal de dois-pontos à linha 10 indica que a informação
subsequente é uma explicação do sentido do termo
“inimaginável”.

b) excludes faith from his analysis.
c) defines faith as a source of division.
d) points to other aspects of faith.

c) A expressão “criado também pela reforma” (l.16
e 17) está isolada por vírgulas por se tratar de
oração subordinada adjetiva explicativa reduzida de
particípio.

e) puts faith as a source of evil.
22- In his answer to question 1, Mr Blair refers to compassion,
solidarity and social justice as concepts “the world of faith
is not good enough at putting forward.” In other words, at

d) A expressão “com o tempo” (l. 19) está entre vírgulas
por se tratar de aposto explicativo.
e) a expressão “de fato” (l. 28) vem isolada por vírgulas
pelo mesmo motivo que a expressão “Por exemplo”
(l. 30) vem seguida de vírgula.

a) embracing.
b) preventing.
c) propounding.
d) discouraging.
e) experiencing.

Cargo: Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - 2009
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23- In his answer to question 2, Mr Blair says that President
Barack Obama is “perfectly well aware of the transient
nature of all that fluff.” In other words, the US President

25- According to paragraph 1, in 2008, economic growth
through investment
a) was mainly stimulated by state-sector businesses.

a) believes its characteristics are lasting.

b) is yet to be translated into reliable figures.

b) understands its ephemeral nature.

c) did not derive from a single source.

c) feels fluff is a sensitive issue.

d) is soon to be defined by the IMF´s Mr Felman.

d) underestimates the intensity of flattery.

e) did not come from the private sector.

e) conceives fluff as naturally unique.

26- According to paragraph 2, a big rise in the size of the
government in the BRICs seems to be

24- In Mr Blair´s view, President Barack Obama
a) ought to have sought partnership.

a) controllable.

b) wants to be approved and praised.

b) undesirable.

c) should consider building partnerships.

c) threatening.

d) must prioritise some religious issues.

d) unavoidable.

e) is seeking partnership.

e) unlikely.
27- According to paragraph 2, the quantity of goods imported
by the USA has

. Read the text below which is entitled “Economic recovery:
the case of the BRICs” in order to answer questions 25 to
:

a) decreased.
b) grown.

Economic recovery: the case of the BRICs
Source: www.economist.com
June 18th 2009 (Adapted)

c) abounded.
d) risen.
e) halved.

According to the IMF´s Mr Felman, in early 2008
all the contribution of investment to growth came
from non-state-owned enterprises, mostly the private
sector; since December 2008, more than half has
come from state-owned enterprises. Something similar
is happening in Brazil. Between last September and
this January credit from foreign-owned and domestic
private banks rose by 3%; credit from public banks
rose by 14%. The beneficiaries seem to be large firms,
where loans are growing four times as quickly as at
small ones.

. Read the text below entitled “Happy new year” so as to
answer questions 28 to 30:
Happy new year

Source: www.economist.com
Jul 2nd 2009 (Adapted)

The mantra in Washington, DC is simple: spend billions
now, pay later. Congress has been crafting ambitious plans
for energy, health care and transport. But the mood in state
capitals has been different. Forty-six states had a deadline
of June 0th to pass their budgets. Just as important, those
budgets had to be balanced. With the sole exemption of
Vermont, America´s state governments, unlike the federal
one, are not allowed to run deficits. June was an agonizing
month.
On the morning of July 1st, the first day of the new
fiscal year for most states, taxpayers had reason to be
glum. Connecticut, North Carolina and Ohio had passed
temporary extensions. California, Arizona, Pennsylvania
and Illinois did not have a balanced budget as required.
Most states that did pass budgets imposed painful cuts,
higher taxes and fees on everything from pesticides in
Minnesota to hunting licences in Maine.
Matters would be worse if it were not for Washington´s
stimulus package, which provides more than $135 billion
to support state budgets. Most money, $87 billion, is for
Medicaid, the government´s health-care programme
for the poor. A further $48 billion created a State Fiscal
Stabilisation Fund, mostly for schools and universities.

It is not clear how far, in the long run, the BRICs
(Brazil, Russia, India and China) will be affected by
a big rise in the size of the government and large
state-owned firms. But that rise is probably inevitable.
China and, to a lesser extent, Brazil and India, benefited
hugely from America´s appetite for imports in 2000-08.
That appetite has fallen and is likely to remain low for
years, as American consumers adjust their spending
and savings habits. The rise may also be difficult to
reverse: the experience of the West has been that
the public sector expands relentlessly until it reaches
between 40% and 50% of GDP (Gross Domestic
Product). But if the BRICs cannot export their way out
of recession, the expansion of government is the main
alternative to the slump being endured in those other
big capital exporters.

Cargo: Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - 2009
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33- Admita que, em um grupo: “se algumas pessoas não são
honestas, então algumas pessoas são punidas”. Desse
modo, pode-se concluir que, nesse grupo:

28- According to paragraph 1,
a) ambitious plans
governments.

have

been

devised

by

state

a) as pessoas honestas nunca são punidas.

b) on June 30th, 46 states had already trimmed their
budgets.

b) as pessoas desonestas sempre são punidas.
c) se algumas pessoas são punidas, então algumas
pessoas não são honestas.
d) se ninguém é punido, então não há pessoas
desonestas.

c) deficits have been closed by forty-six states.
d) lower revenue collections had been forecast up to June
30th.
e) June was a very worrying and upsetting month.

e) se todos são punidos, então todos são desonestos.

29- According to paragraph 2, “taxpayers had reason to be
glum”. In other words, they

34- Entre as opções abaixo, a única com valor lógico
verdadeiro é:
a) Se Roma é a capital da Itália, Londres é a capital da
França.

a) were understandably disappointed and sad.
b) ought to feel worried, but also relieved.

b) Se Londres é a capital da Inglaterra, Paris não é a
capital da França.

c) would rather be depressed.
d) might well be cautiously optimistic.

c) Roma é a capital da Itália e Londres é a capital da
França ou Paris é a capital da França.

e) could reasonably seem hopeful.

d) Roma é a capital da Itália e Londres é a capital da
França ou Paris é a capital da Inglaterra.
e) Roma é a capital da Itália e Londres não é a capital da
Inglaterra.

30- According to paragraph 3,
a) Washington´s stimulus package was slashed.
b) state budgets are being supported.

35- Considerando as seguintes proposições: “Alguns filósofos
são matemáticos” e “não é verdade que algum poeta é
matemático”, pode-se concluir apenas que:

c) a stimulus package is going to be provided.
d) lay-offs and furloughs have been prevented.
e) states are going to close their deficits.

a) algum filósofo é poeta.
b) algum poeta é filósofo.
c) nenhum poeta é filósofo.

RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO

d) nenhum filósofo é poeta.
e) algum filósofo não é poeta.

31- Um gerente novo recebeu a seguinte informação de um
funcionário: “O produto A, que é mais caro que o produto
C, vende mais que o produto B. O produto B, que é mais
barato que o produto C, vende menos que o produto C, e
o produto C vende mais que o produto A.” Com base na
informação desse funcionário, pode-se concluir que:

36- Numa empresa de nanotecnologia, sabe-se que todos os
mecânicos são engenheiros e que todos os engenheiros
são pós-graduados. Se alguns administradores da
empresa também são engenheiros, pode-se afirmar que,
nessa empresa:
a) todos os administradores são pós-graduados.

a) o produto A é o mais caro e o que vende mais.

b) alguns administradores são pós-graduados.

b) o produto B é o mais caro e o que vende menos.

c) há mecânicos não pós-graduados.

c) o produto B é o mais barato e o que vende menos.

d) todos os trabalhadores são pós-graduados.
e) nem todos os engenheiros são pós-graduados.

d) o produto C é o mais caro e o que vende mais.
e) o produto A é o mais barato e o que vende menos.

37- Em um grupo de 1.800 entrevistados sobre três canais
de televisão aberta, verificou-se que 3/5 dos entrevistados
assistem ao canal A e 2/3 assistem ao canal B. Se metade
dos entrevistados assiste a pelo menos 2 canais e, se todos
os que assistem ao canal C assistem também ao canal
A, mas não assistem ao canal B, quantos entrevistados
assistem apenas ao canal A?

32- Entre as opções abaixo, qual exemplifica uma contradição
formal?
a) Sócrates não existiu ou Sócrates existiu.
b) Sócrates era ateniense ou Sócrates era espartano.
c) Todo filósofo era ateniense e todo ateniense era
filósofo.

a) 1.080

d) Todo filósofo era ateniense ou todo ateniense era
filósofo.

b) 180

e) Todo filósofo era ateniense e algum filósofo era
espartano.

d) 720
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43- Considerando o enunciado da questão anterior, qual a
relação entre o número de pintores e o de músicos?

38- Se uma companhia telefônica cobrasse uma taxa de
assinatura básica de R$100,00 mensais mais R$ 0,50
por cada pulso excedente à franquia, que é de 20 pulsos,
quanto um assinante pagaria se telefonasse o equivalente
a 50 pulsos no mês?

a)
b)
c)
d)
e)

a) R$ 50,00
b) R$ 100,00
c) R$ 80,00

4,2 para 2.
3 para 1.
2,8 para 1.
2,8 para 2.
2 para 1.

44- Uma empresa de turismo fechou um pacote para um
grupo de 80 pessoas, com o qual ficou acordado que
cada pessoa que participasse pagaria R$ 1.000,00 e
cada pessoa que desistisse pagaria apenas uma taxa de
R$ 150,00. Se a empresa de turismo arrecadou um total
de R$ 59.600,00, qual a porcentagem das pessoas que
desistiram do pacote?

d) R$ 115,00
e) R$ 125,00
39- Se a idade de uma criança hoje é a diferença entre
a metade da idade que ela teria daqui a dez anos e a
metade da idade que ela tinha há dois anos, qual a sua
idade hoje?

a)
b)
c)
d)
e)

a) 3 anos.
b) 2 anos.
c) 4 anos.
d) 5 anos.

20%
24%
30%
42%
36%

45- Um químico deve preparar dois litros de uma mistura
formada por duas substâncias A e B na proporção de 3
de A para 2 de B. Distraidamente ele misturou 500 ml
de A com 1 litro de B. Sabendo-se que ele não tem mais
do elemento B, como deve proceder para obter a mistura
desejada?

e) 6 anos.
40- Uma picape para ir da cidade A para a cidade B gasta
dois tanques e meio de óleo diesel. Se a distância entre
a cidade A e a cidade B é de 500 km e neste percurso ele
faz 100 km com 25 litros de óleo diesel, quantos litros de
óleo diesel cabem no tanque da picape?

a) Apenas acrescentar 1 litro da substância A à sua
mistura.
b) Apenas acrescentar 500 ml da substância A à sua
mistura.
c) Descartar 200 ml de sua mistura e acrescentar 700 ml
da substância A.
d) Descartar 300 ml de sua mistura e acrescentar 800 ml
da substância A.
e) Descartar 400 ml de sua mistura e acrescentar 900 ml
da substância A.

a) 60
b) 50
c) 40
d) 70
e) 80
41- Dois pintores com habilidade padrão conseguem pintar
um muro na velocidade de 5 metros quadrados por hora.
Se fossem empregados, em vez de dois, três pintores com
habilidade padrão, os três pintariam:

46- Um passageiro, para viajar de A para C, deve ir de ônibus
de A até B e de trem de B até C, sendo que B está na
metade do caminho entre A e C. Os ônibus, de A para B,
e os trens, de B para C, saem sempre no mesmo horário,
a cada 20 minutos. Sabendo-se que a velocidade média
do ônibus para ir de A até B é de 60 km/h, que a distância
entre A e C é de 100 km e que o passageiro chegou em
B, pegou o primeiro trem que partia para C e chegou em
C exatamente uma hora e meia após partir de A, qual a
velocidade média do trem para ir de B até C?

a) 15 metros quadrados em 3 horas.
b) 7,5 metros quadrados em 50 minutos.
c) 6 metros quadrados em 50 minutos.
d) 7,5 metros quadrados em 30 minutos.
e) 5 metros quadrados em 40 minutos.
42- Em uma academia de artes, 20% dos professores são
músicos, 10% dos professores são poetas e os 70%
restantes são artistas plásticos. Tem-se ainda que 40%
desses artistas plásticos são pintores e os 60% restantes
são escultores. Qual a proporção de professores que são
escultores nessa academia?

a) 100 km/h
b) 90 km/h
c) 70 km/h
d) 80 km/h
e) 60 km/h

a) 42%
b) 35%
c) 50%
d) 52%
e) 60%
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DIREITO CONSTITUCIONAL

47- Considere que: “se o dia está bonito, então não chove”.
Desse modo:

51- Assinale a opção correta, acerca das normas constitucionais e da teoria geral da Constituição.

a) não chover é condição necessária para o dia estar
bonito.

a) São constitucionais as normas que dizem respeito aos
limites, e atribuições respectivas dos poderes políticos,
e aos direitos fundamentais. As demais disposições
que estejam na Constituição podem ser alteradas pelo
quórum exigido para a aprovação das leis ordinárias.

b) não chover é condição suficiente para o dia estar
bonito.
c) chover é condição necessária para o dia estar bonito.
d) o dia estar bonito é condição necessária e suficiente
para chover.

b) A Constituição contém normas fundamentais da
ordenação estatal que servem para regular os princípios
básicos relativos ao território, à população, ao governo,
à finalidade do Estado e suas relações recíprocas.

e) chover é condição necessária para o dia não estar
bonito.
48- Suponha que um pesquisador verificou que um
determinado defensivo agrícola em uma lavoura A produz
o seguinte resultado: “Se o defensivo é utilizado, as plantas
não ficam doentes”, enquanto que o mesmo defensivo
em uma lavoura distinta B produz outro resultado: “Se e
somente se o defensivo é utilizado, as plantas não ficam
doentes”. Sendo assim, se as plantas de uma lavoura A e
de uma lavoura B não ficaram doentes, pode-se concluir
apenas que:

c) A constituição material é o peculiar modo de existir do
Estado, reduzido, sob a forma escrita, a um documento
solenemente estabelecido pelo poder constituinte e
somente modificável por processos e formalidades
especiais nela própria estabelecidos.
d) A constituição formal designa as normas escritas ou
costumeiras, inseridas ou não num documento escrito,
que regulam a estrutura do Estado, a organização dos
seus órgãos e os direitos fundamentais.

a) o defensivo foi utilizado em A e em B.

e) São classificadas como dogmáticas, escritas e
outorgadas as constituições que se originam de um
órgão constituinte composto por representantes do
povo eleitos para o fim de as elaborar e estabelecer,
das quais são exemplos as Constituições brasileiras de
1891, 194, 1946 e 1988.

b) o defensivo foi utilizado em A .
c) o defensivo foi utilizado em B.
d) o defensivo não foi utilizado em A e foi utilizado em B.
e) o defensivo não foi utilizado nem em A nem em B.
49- A negação de “Maria comprou uma blusa nova e foi ao
cinema com José” é:

52- Assinale a opção correta acerca da supremacia da
Constituição, do controle de constitucionalidade e da
análise do princípio hierárquico das normas.

a) Maria não comprou uma blusa nova ou não foi ao
cinema com José.
b) Maria não comprou uma blusa nova e foi ao cinema
sozinha.
c) Maria não comprou uma blusa nova e não foi ao cinema
com José.
d) Maria não comprou uma blusa nova e não foi ao
cinema.
e) Maria comprou uma blusa nova, mas não foi ao cinema
com José.

a) Nem o governo federal, nem os governos dos Estados,
nem os dos Municípios ou o do Distrito Federal são
soberanos, porque todos são limitados, expressa ou
implicitamente, pelas normas positivas da Constituição
Federal.
b) Sob o ponto de vista jurídico, a supremacia da
Constituição sob os aspectos formal e material se apóia
na regra da rigidez decorrente da maior dificuldade para
modificação da Constituição do que para a alteração
das demais normas jurídicas.

50- A negação de “À noite, todos os gatos são pardos” é:

c) A supremacia da Constituição exige que todas as
situações jurídicas se conformem com os princípios
e preceitos da Constituição, mas ainda não existe
instrumento jurídico capaz de corrigir omissão
inconstitucional.

a) De dia, todos os gatos são pardos.
b) De dia, nenhum gato é pardo.
c) De dia, existe pelo menos um gato que não é pardo.

d) No Brasil, o controle de constitucionalidade realiza-se
mediante a submissão das leis federais ao controle
político do Congresso Nacional e as leis estaduais,
municipais, ou distritais ao controle jurisdicional.

d) À noite, existe pelo menos um gato que não é pardo.
e) À noite, nenhum gato é pardo.

e) No Brasil, a jurisdição constitucional concentrada
é reconhecida a todos os componentes do Poder
Judiciário e pode se dar mediante iniciativa popular.
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53- Quanto aos métodos de controle de constitucionalidade, a
doutrina os classifica em difuso e concentrado. Segundo
a doutrina constitucionalista mais respeitável, a nossa
Constituição contempla espécies de controle concentrado.
Assinale a opção que não se refere a uma espécie de
controle concentrado.
a)
b)
c)
d)
e)

57- Assinale a opção incorreta relativamente à organização
do Estado político-administrativo na Constituição Federal
de 1988.
a) A organização político-administrativa da União compreende os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
todos autônomos na forma do disposto na própria
Constituição Federal.

Ação direta de inconstitucionalidade.
Ação direta de inconstitucionalidade interventiva.
Ação direta de inconstitucionalidade por omissão.
Ação declaratória de constitucionalidade.
Ação direta de inconstitucionalidade por congruência.

b) Brasília é a Capital Federal.
c) Os Territórios Federais integram a União, e sua criação,
transformação em Estado ou reintegração ao Estado
de origem serão reguladas em lei complementar.

54- A Constituição trouxe, entre os direitos e garantias
fundamentais, o direito ao contraditório e à ampla
defesa. Esse direito, nos termos da Constituição, é
destinado somente àqueles litigantes que demandem em
processos:

d) Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividirse ou desmembrar-se para se anexarem a outros,
ou formarem novos Estados ou Territórios Federais,
mediante aprovação da população diretamente
interessada, por meio de plebiscito, e do Congresso
Nacional, por lei complementar.

a) judiciais criminais e nos processos administrativos
disciplinares.
b) judiciais de natureza criminal.
c) judiciais de natureza cível.
d) judiciais e administrativos.
e) judiciais criminais e cíveis.

e) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento
de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do
período determinado por Lei Complementar Federal, e
dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às
populações dos Municípios envolvidos, após divulgação
dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e
publicados na forma da lei.

55- Assinale a opção incorreta relativamente aos direitos e
garantias fundamentais na Constituição Federal de 1988.

58- Nos termos da Constituição, compete ao Tribunal de Contas
da União - TCU julgar as contas dos administradores
e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores
públicos da administração direta e indireta, incluídas as
fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder
Público Federal, e as contas daqueles que derem causa
a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte
prejuízo ao erário público. Quando o constituinte utiliza a
expressão “julgar as contas”, ele quer dizer que a natureza
das decisões proferidas pelo TCU são:

a) É livre a expressão da atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação, independentemente de
censura ou licença, assim como a manifestação do
pensamento, sendo vedado o anonimato.
b) São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra
e a imagem das pessoas, assegurado o direito de
resposta, proporcional ao agravo, além da indenização
por dano material, moral ou à imagem decorrente de
sua violação.
c) É inviolável a liberdade de consciência e de crença,
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e
garantida de forma absoluta a proteção aos locais de
culto e a suas liturgias.
d) Poderá ser privado de direitos quem invocar motivo de
crença religiosa ou de convicção filosófica ou política
para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e
recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em
lei.
e) As associações só poderão ser compulsoriamente
dissolvidas por decisão judicial transitada em julgado.

a) jurisdicionais, porque de suas decisões não cabem
recursos a outra instância.
b) adjudicatórias, vez que apenas confere ao destinatário
da prestação jurisdicional o que lhe é de direito.
c) homologatórias, tendo em vista que o Tribunal ratifica
ou não as situações que lhes são apresentadas pelos
jurisdicionados, informando com quem se encontra o
direito.
d) políticas, em razão de o acesso ao cargo ocorrer de
forma política.
e) administrativas, porque o TCU é um órgão técnico que
não exerce a jurisdição no sentido próprio da palavra,
na medida em que inexiste definitividade jurisdicional
em suas decisões.

56- A Constituição da República previu consequências graves
para os administradores que praticam atos de improbidade
administrativa. Assinale, entre as opções abaixo, aquela
que não se coaduna com as consequências pela prática
dos atos de improbidade administrativa.
a) Suspensão dos direitos políticos.
b) Indisponibilidade dos bens.
c) A perda da nacionalidade.
d) Ressarcimento ao erário.
e) Perda da função pública.
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59- Assinale a opção correta relativa aos Poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário e ao processo legislativo na
Constituição Federal de 1988.

d) A vedação de retenção ou qualquer restrição à entrega
e ao emprego dos recursos atribuídos aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, neles compreendidos
adicionais e acréscimos relativos a impostos, impede
a União e os Estados de condicionarem a entrega de
recursos ao pagamento de seus créditos, inclusive de
suas autarquias.

a) As imunidades de Deputados ou Senadores só podem
subsistir durante o estado de sítio mediante o voto
de dois terços dos membros da Casa respectiva, nos
casos de atos praticados fora do recinto do Congresso
Nacional, que sejam compatíveis com a execução da
medida.

e) A lei orçamentária anual compreenderá as metas e
prioridades da administração pública federal, incluindo
as despesas de capital para o exercício financeiro
subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária
anual, disporá sobre as alterações na legislação
tributária e estabelecerá a política de aplicação das
agências financeiras oficiais de fomento.

b) A partir da expedição do diploma, os Deputados e
Senadores não poderão ocupar cargo ou função de que
sejam demissíveis “ad nutum”, em pessoa jurídica de
direito público, autarquia, empresa pública, sociedade
de economia mista ou empresa concessionária de
serviço público.

DIREITO ADMINISTRATIVO

c) Deputado ou Senador que durante o exercício do
mandato patrocinar causa em que seja interessada
pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa
pública, sociedade de economia mista ou empresa
concessionária de serviço público poderá perder o
mandato por declaração da Mesa da Casa respectiva,
de ofício ou mediante provocação de qualquer de
seus membros, ou de partido político representado no
Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.

61- Marque a opção incorreta.
a) O consórcio público, com personalidade jurídica
de direito público ou de direito privado, integra a
administração indireta de todos os entes da Federação
consorciados.
b) A Descentralização funcional se verifica quando o
poder público cria uma pessoa jurídica de direito público
ou privado e a ela atribui a titularidade e a execução de
determinado serviço público.
c) Pode-se definir Autarquias como pessoas jurídicas
de direito público de capacidade exclusivamente
administrativa.
d) As empresas públicas, as fundações públicas e as
sociedades de economia mista não poderão gozar de
privilégios fiscais não extensivos aos do setor privado.
e) É possível a criação de subsidiária de fundação, bem
como participação desta em empresa privada.

d) A iniciativa das leis complementares e ordinárias
cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara
dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso
Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo
Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao
Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos na Constituição Federal.
e) A iniciativa popular deve ser exercida pela apresentação
ao Presidente da República de projeto de lei subscrito
por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional,
distribuído pelo menos por cinco Estados, com não
menos de três décimos por cento dos eleitores de cada
um deles.

62- O vício do desvio do poder ocorre quando há afronta direta
ao seguinte princípio:
a)
b)
c)
d)
e)

60- Assinale a opção correta relativa ao Sistema Tributário
Nacional e Finanças Públicas na Constituição Federal de
1988.
a) Cabe à lei complementar dispor sobre conflitos de
competência, em matéria tributária, entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios e regular
as limitações constitucionais ao poder de tributar, mas
as normas gerais em matéria de legislação tributária
podem ser estabelecidas por lei ordinária.

63- Marque a opção incorreta quanto à contratação por
tempo determinado, nos termos da Lei n. 8.745/93.
a) A contratação, para atender às necessidades
decorrentes de calamidade pública, prescindirá de
processo seletivo.
b) Não haverá pagamento de indenização, quando
o contrato firmado extinguir-se por iniciativa do
contratado.
c) As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal
contratado serão apuradas mediante sindicância.
d) Considera-se necessidade temporária de excepcional
interesse público as atividades finalísticas do Hospital
das Forças Armadas.
e) O tempo de serviço prestado não será contado para
fins de aposentadoria.

b) Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais
de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios
da concorrência, sem prejuízo da competência de a
União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo.
c) Quarenta e oito por cento do produto da arrecadação
dos impostos sobre renda e proventos de qualquer
natureza e sobre produtos industrializados serão
entregues pela União ao Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal e ao Fundo de
Participação dos Municípios.
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64- Marque a opção correta, considerando os serviços
públicos.

privadas poderá prever a inversão da ordem das fases
de habilitação e julgamento.

a) O transporte de cargas pelo meio rodoviário depende
previamente de permissão.

e) Os agentes públicos incumbidos da gestão de consórcio
não responderão pessoalmente pelas obrigações
contraídas pelo consórcio público.

b) Cabe à ANA – Agência Nacional de Águas declarar
a utilidade pública, para fins de desapropriação das
áreas necessárias à implantação de autorizados de
serviços de energia elétrica.

68- Marque a opção correta quanto aos atos administrativos.
a) Os atos administrativos de opinião apenas atestam ou
declaram a existência de um direito ou situação, como
os pareceres.

c) A geração de energia elétrica, para fins de serviços
públicos, está autorizada mediante a constituição de
consórcios.

b) A presunção de veracidade diz respeito aos fatos.

d) O inadimplemento do usuário, ainda que considerado o
interesse da coletividade, caracteriza-se como descontinuidade do serviço, nos termos da Lei n. 8.987/95.

c) A auto-executoriedade consiste em atributo pelo
qual os atos administrativos se impõem a terceiros,
independentemente de sua concordância.

e) A subconcessão é vedada em qualquer contrato de
concessão.

d) A Forma é um elemento do ato administrativo que
consiste no efeito jurídico imediato que o ato produz.
e) Motivo é o pressuposto de fato e de direito que serve
de fundamento ao ato administrativo, sendo que o
pressuposto de fato é o dispositivo legal em que se
baseia o ato.

65- Considerando o que dispõe a Lei n. 10.520/2002 e
o Decreto n. 5.450/2005, os quais dispõem sobre a
modalidade de licitação denominada pregão eletrônico,
marque a opção incorreta.
a) É vedada a exigência de garantia de proposta.

69- Marque a opção incorreta.

b) Caberá ao pregoeiro, em especial, conduzir a sessão
pública na Internet.

a) Quando a lei confere expressamente à Administração
remoção ex officio de funcionário, aponta uma situação
de discricionariedade.

c) As funções de pregoeiro poderão ser desempenhadas
por militar no âmbito do Ministério do Exército.

b) A lei, ao definir o motivo do ato administrativo,
utilizando-se dos chamados conceitos jurídicos
indeterminados,
aponta
uma
situação
de
discricionariedade.

d) Quanto ao valor, examinada a proposta classificada em
primeiro lugar, caberá ao pregoeiro decidir a respeito
de sua aceitabilidade.
e) O pregão poderá ser adotado para aquisição de bens
comuns.

c) O mérito do ato administrativo diz respeito à
oportunidade e conveniência diante do interesse
público a atingir e tem relevância quanto ao controle
judicial da Administração Pública.

66- Considerando o que dispõe a Lei n. 8.666/93 e legislação
posterior, marque a opção correta.

d) Cuida-se de controle legislativo sobre a Administração
Pública a competência do Senado Federal para
processar e julgar o Vice-Presidente da República nos
crimes de responsabilidade.

a) A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da moralidade.
b) É vedada a declaração de inexigibidade nas licitações
destinadas a contratar concessões e permissões de
serviço público e uso de bem público.

e) A competência pode ser objeto de delegação ou de
avocação, ainda que se trate de competência conferida
por lei a determinado agente, com exclusividade.

c) Concorrência é a modalidade de licitação entre
interessados devidamente cadastrados.
d) É inexigível a licitação nos casos de guerra ou grave
perturbação da ordem.
e) É dispensável a licitação para contratação de
profissional de qualquer setor artístico.

70- Quanto ao Processo Administrativo, nos termos da
Lei n. 9.784/1999, marque a opção incorreta.
a) A Administração Pública obedecerá ao princípio da
segurança jurídica.

67- Quanto aos consórcios públicos e à parceria públicoprivada, no âmbito da administração pública, marque a
opção incorreta.

b) É vedada à Administração a recusa imotivada de
recebimento de documento.
c) O administrado tem direito perante a Administração de
fazer-se assistir, obrigatoriamente, por advogado.

a) A execução das receitas e despesas do consórcio
público deverá obedecer às normas de direito tributário
aplicáveis às entidades privadas.

d) O interessado poderá desistir totalmente do pedido
formulado.

b) Parceria público-privada é o contrato administrativo de
concessão, na modalidade patrocinada.

e) O órgão competente para decidir o recurso poderá
modificar a decisão recorrida.

c) A contratação de parceria público-privada será
precedida de licitação na modalidade de concorrência.
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