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Escola de Administração Fazendária

Prova Objetiva 1 1
Gabarito

Cargo: Auditor-Fiscal do Trabalho

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 cujo número do gabarito seja igual ao constante do seu CARTÃO DE RESPOSTAS.

3-	 Neste	caderno	constam	as	questões	dos	idiomas	INGLÊS e ESPANHOL.	Responda	somente	as	questões	do	idioma	
de	sua	opção,	quando	de	sua	inscrição.

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

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

   “ É preciso aceitar nossos limites para podermos ir longe”.

6-	 DURAÇÃO	DA	PROVA:	3h30min,	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	do	CARTÃO	DE	RESPOSTAS.
7-	 Na	prova	há	60 questões	de	múltipla	escolha,	com	cinco	opções:	a, b, c, d e e.
8-	 No	 CARTÃO	 DE	 RESPOSTAS,	 as	 questões	 estão	 representadas	 por	 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.

9-	 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.

10-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.

11-	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.).

12-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	6.5	do	edital	regulador	do	
concurso.

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

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

Nas	questões	01	e	02,	assinale	a	opção	que	está	de	acordo	
com	as	idéias	do	texto.

01-		 A	 mobilização	 permanente	 dos	 movimentos	
proletários	 estimulou	 o	 aparecimento	 de	 um	 Estado	
cada	 vez	 mais	 interventor,	 que,	 em	 meados	 do	 século	
XX	 (também	 por	 conta	 de	 outros	 fatores),	 realizou-se	
plenamente:	 o	 Estado	 Social.	 O	 Direito	 e	 a	 Justiça	 do	
Trabalho	 são,	 em	 última	 análise,	 uma	 das	 expressões	
desse	Estado	Social	(menos	liberal	e	mais	interveniente),	
uma	vez	que	um	dos	pressupostos	do	direito	trabalhista	é	
que	há,	entre	empregado	e	empregador,	um	desnível	de	
poder	que	deve	ser	sanado,	inclusive	por	meio	da	atuação	
jurídica	 estatal.	 Dessa	 forma,	 não	 é	 exagero	 dizer,	 a	
pressão	dos	trabalhadores	ao	longo	dos	séculos	XIX	e	XX	
ajudou	a	democratizar	 várias	 sociedades	capitalistas	no	
Ocidente	 –	 dado	que	 fez	 surgir,	 como	conseqüência	 de	
suas	 lutas,	 as	primeiras	normas	do	Direito	do	Trabalho,	
materializadas	nos	primeiros	acordos	entre	trabalhadores	
e	 patrões.	 A	 existência	 dos	 movimentos	 proletários	 é,	
portanto,	 a	 causa	histórica	da	 formação	do	Direito	 e	da	
Justiça	do	Trabalho	no	mundo.	
(Raquel Veras Franco, Breve Histórico da Justiça e do Direito do Trabalho 
no Mundo - http://www.tst.gov.br/Srcar/Documentos/Historico)

a)	 As	primeiras	normas	do	Direito	do	Trabalho	impulsiona-
ram	as	lutas	dos	trabalhadores	por	sua	revogação.

b)	 O	Estado	Social,	 como	menos	 liberal	e	mais	 interve-
niente,	ainda	ignora	o	Direito	e	a	Justiça	do	Trabalho.

c)	 Entre	empregado	e	empregador,	segundo	os	pressu-
postos	do	direito	trabalhista,	há	uma	simetria	que	deve	
ser	mantida.

d)	 A	pressão	dos	trabalhadores	ao	longo	dos	séculos	XIX	
e	 XX	 prejudicou	 a	 democratização	 das	 sociedades	
capitalistas	do	Ocidente.

e)	 A	 realização	do	Estado	Social	 decorre,	 em	parte,	 da	
mobilização	 permanente	 dos	 movimentos	 proletários	
do	século	XX.

02-										O	exame	sereno	dos	fatos	mostra	que	o	Movimento	
dos	 Sem-Terra	 -	 MST	 tem	 sido,	 ao	 longo	 dos	 anos,	
instrumento	de	contenção	política	da	revolta	desesperada	
dos	que	se	encontram	sem	lugar	no	mundo.	Sem	o	MST,	
provavelmente	 haveria	 hordas	 de	 excluídos	 saqueando	
e	 incendiando	 os	 campos,	 como	 em	 outros	 tempos	
históricos.	Fala-se	muito	no	direito	de	propriedade	como	
extensão	natural	da	liberdade	dos	homens.	Mas	o	direito	
à	 propriedade	 não	 é	 o	 direito	 que	 a	 herança	 atribui.	
O	 acesso	 à	 propriedade	 da	 terra,	 que	 é,	 em	 princípio,	
direito	de	todos	os	homens,	não	pode	ser	 impedido	pela	
voracidade	ambiciosa	de	alguns.	A	terra	não	deve	servir	ao	
enriquecimento,	porque	é	o	único	meio	de	sobrevivência	
de	todos	os	seres.	A	terra	e	a	água	são	indispensáveis	à	
vida,	 e	 o	 direito	 à	 vida,	 de	 acordo	 com	os	mais	 antigos	
princípios	de	justiça,	é	anterior	ao	direito	à	propriedade	e	
sobre	ele	prevalece.

(Mauro Santayana, Jornal do Brasil, 19/04/2006)

a)	 A	 atuação	 do	 MST	 tem	 sido	 benéfica	 à	 sociedade,	
pois	contém	a	possível	onda	de	saques	e	incêndios	no	
campo.

b)	 O	MST	permite	a	explosão	da	revolta	desesperada	dos	
que	se	encontram	sem	lugar	no	mundo.

c)	 O	direito	à	propriedade	deve	ser	circunscrito	ao	que	a	
herança	atribui	aos	beneficiários.

d)	 A	terra	deve	servir	ao	enriquecimento	e	ao	desenvolvi-
mento	de	apenas	alguns	setores	da	sociedade.

e)	 O	direito	à	propriedade	deve	prevalecer	sobre	o	direito	
à	vida,	em	qualquer	circunstância.

03-	Assinale	 a	 opção	 que	 representa	 continuidade	 coesa	 e	
coerente	para	o	texto	abaixo.

Em	 1850,	 o	 Brasil	 tinha	 dois	 milhões	 de	 escravos.	 Na	
Europa,	 a	 revolução	 industrial	 passou	 a	 exigir	 cada	 vez	
mais	mão-de-obra,	que	se	tornou	escassa.	Por	outro	lado,	
a	 mão-de-obra	 livre	 do	 país	 não	 servia	 aos	 propósitos	
da	plantação	cafeeira.	A	solução	preconizada	então	foi	a	
imigração	européia.	Começam	a	criar,	na	época	imperial,	
colônias	de	imigrantes,	trazidos	com	a	convicção	de	uma	
natural	superioridade	da	raça	com	uma	ética	própria	para	
o	 trabalho.	Em	1824,	 foi	criada	a	primeira	colônia	alemã	
em	São	Leopoldo,	no	Rio	Grande	do	Sul.
(Sidnei Machado - http://calvados.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/direito/article/
viewPDFInterstitial/1766/1463)

a)	 Por	 meio	 de	 contratos	 de	 parceria,	 os	 imigrantes	
europeus	vendiam	seu	trabalho	futuro.	

b)	 Contanto	que,	em	1852,	Vergueiro,	comece	a	contratar	
diretamente	 imigrantes	 na	 Europa,	 financiado	 pelo	
governo. 

c)	 Ficava	devendo	as	passagens,	transporte,	comissões	
de	contrato,	além	de	outras	despesas.	

d)	 Porquanto,	 nesse	 contexto,	 os	 escravos	 libertos	
passaram	a	não	 ter	 trabalho,	 ficando	 sem	condições	
de	inserção	social	e	de	sobrevivência.

e)	 No	 entanto,	 o	 trabalho	 foi	 fornecido	 ao	 trabalhador	
europeu,	 pois	 era	 mais	 vantajoso	 ao	 proprietário,	
dadas	 as	 condições	 contratuais	 onerosas	 impostas	
aos	imigrantes.

04-	Julgue	 como	 verdadeiros	 (V)	 ou	 falsos	 (F)	 os	 itens	 a	
respeito	do	texto	abaixo.	

1

5

10

Uma	 única	 inovação	 ocorrida	 no	 século	 XV	 teve	
enorme	 influência	para	o	progresso,	a	 inclusão	social	
e	 a	 redução	 da	 pobreza.	 Foi	 a	 invenção	 do	 conceito	
de	 capital	 social	 pelo	 frei	 Luca	Paccioli,	 o	 criador	 da	
contabilidade.	Antes	de	Luca	Paccioli,	um	comerciante	
ou	 produtor	 que	 não	 pagasse	 suas	 dívidas	 poderia	
ter	 todos	 os	 bens	 pessoais,	 como	 casa,	 móveis	 e	
poupança,	arrestados	por	um	juiz	ou	credor.	
Muitos	cientistas	políticos	e	sociólogos	usam	o	 termo	
capital	 social	 de	 forma	 equivocada,	 numa	 tentativa	
deliberada	de	confundir	o	leitor.
(Adaptado de Stephen Kanitz, O capital social.Veja, 12 de abril, 2006)

(		)	Depreende-se	 da	 expressão	 “Uma	 única	 inovação”	
(l.1)	que	as	demais	inovações	ocorridas	no	século	XV	
não	resistem	até	hoje.

(		)	Preservam-se	a	coerência	textual	e	a	correção	gramati-
cal	ao	trocar	“invenção(l.3)	por	criação	e	“criador”(l.4)	
por	inventor,	respectivamente.
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(		)	Apesar	de	se	classificar	como	artigo	indefinido,	o	artigo	
“um”(l.5)	tem	a	função	de	determinar	ou	identificar,	no	
texto,	“comerciante”(l.5)	e	“produtor”(l.6).

(		)	Por	 integrar	 uma	 enumeração,	 a	 vírgula	 depois	 de	
“poupança”(l.8)	é	facultativa	e	pode	ser	suprimida	sem	
que	se	prejudique	a	correção	gramatical	do	texto.	

(		)	Por	 constituir	 um	 valor	 oposto	 às	 informações	 do	
primeiro	parágrafo,	o	período	final	do	texto	admite	ser	
iniciado	pelo	conectivo	No entanto, seguido de vírgula, 
fazendo-se	os	ajustes	nas	iniciais	maiúsculas.

A	seqüência	correta	é

a)	 V		V		F		V		F
b)	 F		V		F		F		V
c)	 V		F		F		F		V	
d)	 F		V		V		F		F
e)	 F		F		V		V		F

05-	Os	trechos	abaixo	constituem	um	texto.	Assinale	a	opção	
que	apresenta	erro	gramatical.

a)	 No	 livro	 Breve História do Trabalho no Brasil,	 Almir	
Pazzianotto	esboça	a	trajetória	da	classe	trabalhadora,	
da	 colonização	 portuguesa	ao	 último	governo	militar.	
Mostra	 como	 se	 explorou,	 sem	 limites	 éticos	 e	
humanos,	 a	 mão-de-obra	 indígena	 e	 negra	 e	 como,	
durante	a	Primeira	República,	as	oligarquias,	com	medo	
das	 idéias	 revolucionárias	 trazidas	 pelos	 imigrantes,	
procuraram	bloquear	as	tentativas	de	organização	dos	
trabalhadores.

b)	 Mostra	também	como	se	desenhou	o	modelo	sindical	
brasileiro,	 a	 partir	 do	 primeiro	 governo	 de	 Getúlio	
Vargas,	e	por	que	esse	modelo	se	manteve	incólume	
até	 a	 Constituição	 de	 1988,	 apesar	 das	 profundas	
transformações	 político-institucionais	 pelas	 quais	
passou	o	País	nesse	período.	

c)	 Registra,	 também,	 que	a	 redemocratização	 do	Brasil	
significou	apenas	uma	atenuação	do	modelo	anterior,	
sendo	ainda	marcante	a	participação	do	Estado	na	vida	
sindical,	 por	meio	 de	 normas	 obrigatórias	 relativas	 a	
modelo	de	organização,	registro,	quotas	compulsórias,	
negociações	salariais	e	dissídios	coletivos.

d)	 O	 autor	 dedica	 atenção	 especial	 à	 figura	 marcante	
de	 Getúlio	 Vargas,	 suas	 idéias	 sobre	 o	 movimento	
trabalhista	 e	 sobre	 o	 papel	 reservado	 às	 classes	
operárias	 no	 desenvolvimento	 nacional,	 trazendo	 o	
livro,	em	apêndice,	a	íntegra	da	Carta	Testamento	e	de	
três	célebres	discursos	proferidos	no	Dia	do	Trabalho.

e)	 Embora	 fundamentado	 em	 sólida	 bibliografia,	 o	
livro	 não	 tem	 a	 aridez	 dos	 textos	 acadêmicos.	Almir	
Pazzianotto	Pinto,	como	advogado	trabalhista	no	ABCD	
paulista,	como	Ministro	do	Trabalho	ou	como	Ministro	
do	Tribunal	Superior	do	Trabalho,	conviveu	com	muitos	
dos	 personagens	 que	 retratam	 e	 foi	 testemunha	 de	
outras	 tantas	 histórias	 que	 registra,	 emprestando,	
assim,	um	calor	especial	à	narrativa.
(http://www.stpinf.com:8080/producao/genadm.nsf/Paginas)

06-	Os	trechos	abaixo	constituem	um	texto.	Assinale	a	opção	
que	apresenta	erro.

a)	 A	 Primeira	 Revolução	 Industrial	 pode	 ser	 entendida	
como	uma	guinada	de	todos	os	indicadores	econômicos	
ingleses,	 sobretudo	 nas	 duas	 últimas	 décadas	 do	
século	XVIII.	

b)	 Tal	avanço	dos	indicadores	econômicos	tiveram	várias	
razões:	 a	 intensificação	 do	 Comércio	 Internacional	
desde	 o	 século	 XVI,	 a	 Revolução	 Agrícola	 (e	 a	
expulsão	de	vastos	contingentes	de	campesinos	para	
as	cidades),	o	surgimento	de	uma	indústria	têxtil	inglesa	
etc.	

c)	 Esses	acontecimentos	propiciaram	o	que	o	historiador	
Eric	Hobsbawm	chama	de	a	“partida	para	o	crescimen-
to	 auto-sustentável”.	 Por	 “crescimento	 auto-susten-
tável”	 entende-se:	 o	 poder	 produtivo	 das	 sociedades	
humanas,	 até	 então	 sujeito	 a	 variáveis	 climáticas	 ou	
demográficas,	tornou-se	crescente	e	constante	–	livre	
de	epidemias,	fomes,	pestes	ou	intempéries,	que	regu-
larmente	 ceifavam	 grandes	 contingentes	 de	mão-de-
obra	em	quase	toda	a	Europa.

d)	 Contraposto	 à	 Idade	 Média,	 em	 que	 o	 problema	
crônico	da	produção	era	a	falta	de	homens	e	mulheres	
nos	campos	(e	não	de	terras),	o	período	que	se	segue	
à	 Revolução	 Industrial	 é	 aquele	 em	 que	 o	 homem	
começa	a	tornar-se	um	pouco	mais	supérfluo.	

e)	 Como	explicita	Hobsbawm,	trata-se	de	período	em	que,	
às	grandes	massas	de	desempregados	e	campesinos	
desapossados,	juntou-se	um	sistema	fabril	mecanizado	
que	 produzia	 “em	 quantidades	 tão	 grandes	 e	 a	 um	
custo	 tão	 rapidamente	 decrescente	 a	 ponto	 de	 não	
mais	depender	da	demanda	existente,	mas	de	criar	o	
seu	próprio	mercado”.
(Raquel Veras Franco, Breve Histórico da Justiça e do Direito do 
Trabalho no Mundo.http://www.tst.gov.br/Srcar/Documentos/Historico)

07-	Os	trechos	a	seguir	constituem	um	texto.	Assinale	a	opção	
que	apresenta	erro	de	concordância.

a)	 As	 riquezas	 geradas	 eram,	 de	 fato,	 imensas	 e	 as	
condições	 de	 vida	 nas	 cidades	 costumavam	 ser	
horríveis.	 Para	 se	 ter	 idéia,	 alguns	 recenseamentos	
ingleses,	 da	 década	de	1840,	 relatam	que	o	 homem	
do	campo	vivia,	em	média,	50	anos	e	o	da	cidade,	30	
anos.

b)	 Talvez	esses	números	sejam	 indicadores	da	dramati-
cidade	das	modificações	ocasionadas,	na	vida	de	mi-
lhões	de	seres	humanos,	pela	Revolução	Industrial.	

c)	 Essa	dramaticidade	que,	muitas	vezes,	nos	escapa,	mas	
que	 podemos	 entrever,	 como	 nos	 informa	Hobsbawm,	
se	 levarmos	 em	 conta	 que	 era	 comum,	 nas	 primeiras	
décadas	dos	oitocentos,	encontrar	trabalhadores	citadinos	
vivendo	de	forma	que	seria	absolutamente	irreconhecível	
para	seus	avós	ou	mesmo	para	seus	pais.	

d)	 A	 fragmentação	das	sociedades	campesinas	 tradicio-
nais,	 que	 originou	 as	 grandes	 massas	 nas	 cidades,	
fazem	com	que,	nas	palavras	de	Hobsbawm,	“nada	se	
tornasse	mais	 inevitável”	do	que	o	aparecimento	dos	
movimentos	operários.
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e)	 Aqueles	 trabalhadores,	 que	 viviam	 em	 condições	
insuportáveis,	 não	 tinham	 quaisquer	 recursos	 legais,	
somente	alguns	rudimentos	de	proteção	pública.
(Raquel Veras Franco, Breve Histórico da Justiça e do Direito do 
Trabalho no Mundo - http://www.tst.gov.br/Srcar/Documentos/
Historico)

08-	Os	trechos	abaixo	constituem	um	texto.	Assinale	a	opção	
gramaticalmente	correta.

a)	 O	 primeiro	 interesse	 dos	 espanhóis	 e	 portugueses	
pela	América	foi	o	ouro	acumulado.	A	mera	exploração	
do	 ouro,	 no	 entanto,	 não	 assegurou	 à	 Portugal	 a	
manutenção	 da	 colônia,	 ameaçada	 de	 ocupação.	
Nesse	 período,	 somente	 a	 ocupação	 representava	
verdadeiro	 domínio.	 Por	 outro	 lado,	 os	 gastos	 de	
defesa	eram	bastante	elevados.

b)	 Como	os	portugueses	já	possuíam	experiência	no	cul-
tivo	do	açúcar	em	grande	escala	nas	ilhas	do	Atlântico,	
a	junção	desse	conhecimento	técnico	dos	portugueses	
com	 a	 capacidade	 de	 transporte	 dos	 holandeses	 na	
Europa	permitiriam	a	produção	do	açúcar	em	larga	es-
cala no Brasil. 

c)	 O	principal	problema	para	essa	expansão	seria	a	mão-
de-obra,	pois	não	haviam	na	colônia	e	o	transporte	de	
Portugal	era	economicamente	inviável.

d)	 Na	 expansão	 da	 plantação	 do	 açúcar	 no	 Brasil,	
Portugal	 utilizou-se,	 inicialmente,	 do	 trabalho	 de	
índios	escravizados.	Mas	o	sistema	de	monopólio	da	
produção	 do	 açúcar	 entraram	em	decadência	 com	o	
início	da	produção	nas	ilhas	das	Antilhas,	fazendo	com	
que	o	preço	do	produto	caísse.

e)	 A	 necessidade	 política	 de	 colonização	 das	 terras	 e	
a	 ausência	 de	mão-de-obra	 excedente	 na	 Península	
Ibérica,	 na	 época,	 levaram	 Portugal	 a	 optar	 pela	
introdução	da	mão-de-obra	escrava	africana	(negra).
(Sidnei Machado .http://calvados.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/direito/
article/viewPDFInterstitial/1766/1463)

09-	Os	trechos	a	seguir	foram	adaptados	de	uma	reportagem	
da	Folha	de	S.	Paulo,	30	de	abril	de	2006.	Assinale	aquele	
que	não	apresenta	erro	de	natureza	gramatical.

a)	 Um	 diploma	 universitário	 ou	 o	 ingresso	 no	 ensino	
superior	 não	 são	 garantias	 que	 os	 salários	 não	 se	
deteriorem	de	modo	mais	intenso	nos	períodos	de	crise,	
pois	as	maiores	perdas	entre	2002	e	2006,	ocorreram	
nos	trabalhadores	com	mais	de	11	anos	de	estudo.

b)	 A	 maior	 perda	 real	 da	 remuneração	 das	 pessoas,	
com	 maior	 nível	 de	 instrução	 ocorre	 em	 razão	 da	
grande	 oferta	 de	 mão-de-obra	 qualificada,	 sem	 ter	
a	 contrapartida	 da	 expansão	 das	 vagas	 “de	 classe	
média”.	

c)	 À	 força	de	trabalho	“abundante”	 traz-se	um	alto	nível	
de	competição	no	mercado	de	trabalho	que	“achatam”	
os	salários,	especialmente	em	períodos	de	fraco	nível	
de	atividade	econômica.

d)	 Com	farta	oferta	de	mão-de-obra	no	Brasil,	as	empresas	
podem	selecionar	profissionais	qualificados	pagando-
lhes	salários	mais	baixos	e,	muitas	vezes,	contratar	um	
profissional	mais	capacitado	do	que	a	função	exigiria.

e)	 O	fenômeno	não	é	uma	tendência	mundial:	trata-se	de	
uma	anomalia	do	mercado	de	trabalho	brasileiro,	que	
existe	uma	redução	de	postos	de	 trabalho	possuindo	
remunerações	 mais	 elevadas	 por	 que	 o	 modelo	
econômico	 brasileiro	 destrói	 empregos	 de	 classe	
média.

10-Assinale	a	opção	que	corresponde	a	erro	gramatical.

	 A	história	do	petróleo	no	Brasil,	dos	primeiros	passos	
até este(1)	 novo	 degrau,	 que	 é	 a	 conquista	 da	 auto-
suficiência,	não	tem	nome	ou	fisionomia	particular.	Pertence,	
na verdade, a todos os (2)	brasileiros	e	administradores	que	
acreditaram	na	possibilidade	de	o	nosso	país	desenvolver	
o	seu	setor	de	petróleo	com	competência	e	talento.	Ela	foi	
escrita,	capítulo	a(3)	capítulo,	por	valorosos	trabalhadores	
de	várias	categorias,	do	técnico	de	ponta	ao	mais	modesto	
operário,	e não somente(4)	 por	 esses,	 que	 labutam	 na	
linha	 de	 frente,	 nos	 trabalhos	 de	 pesquisas	 e	 análises,	
como	também,	com	igual	dedicação	e	entusiasmo,	pelos	
que	lhe(5)	dão	suporte,	na	retaguarda,	inclusive	no	plano	
administrativo,	essencial	quando	eficiente.
(Joel Mendes Rennó, Jornal do Brasil, 19/04/2006)

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

11-	Em	relação	ao	texto	a	seguir,	assinale	a	opção	incorreta.

1

5

10

O	 Estado	 Contemporâneo	 enfrenta	 desafios	 maiores	
do	 que	 os	 do	 Estado	 Moderno.	 Se	 o	 segundo	
deveria,	 precipuamente,	 garantir	 o	 funcionamento	
da	 concorrência	 mercantil,	 o	 Estado	 Contemporâneo	
deve	garantir,	ao	mesmo	tempo,	liberdade	e	igualdade;	
deve	equilibrar	os	 interesses	entre	capital	e	 trabalho,	
tornando-se,	para	isso,	cada	vez	mais	intervencionista	
–	 o	 que	 o	 faz	 passar,	 aliás,	 por	 duas	 crises:	 a	 da	
legitimação	 (dessa	 intervenção)	 e	 a	 fiscal	 (diferença	
crescente	entre	as	 saídas	necessárias	e	as	entradas	
insuficientes	à	distribuição	de	recursos).
(Raquel Veras Franco, Breve Histórico da Justiça e do Direito do 
Trabalho no Mundo - http://www.tst.gov.br/Srcar/Documentos/Historico)

a)	 Em	 “maiores	 do	 que”(l.1	 e	 2),	 a	 eliminação	 de	 “do”	
mantém	a	correção	gramatical	do	período.

b)	 A	 expressão	 “segundo”(l.2)	 retoma	 o	 antecedente	
“Estado	Moderno”(l.2).

c)	 O	sinal	de	dois-pontos(l.8)	 isola	citação	de	outra	voz	
que	não	a	do	autor	do	texto.

d)	 Em	 “que	 o	 faz	 passar”(l.8),	 o	 pronome	 “o”	 retoma	 o	
antecedente	“Estado	Contemporâneo”(l.4).

e)	 Os	parênteses	podem	ser	eliminados,	sem	prejuízo	para	
a	correção	gramatical	do	período,	desde	que	se	coloque	
um	travessão	antes	de	“diferença”(l.	9).
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12-	Assinale	a	opção	que	não	está	de	acordo	com	as	estruturas	
do	texto.

1

�

10

							A		relação	conflituosa	entre	fazendeiros	e	colonos,	
aliada	à	crescente	dificuldade	de	importação	de	escravos	
negros	da	África	a	partir	da	década	de	60,	exige	que	se	use	
a	mão-de-obra	nativa,	forçando-a	ao	trabalho	na	lavoura.	
Os	fazendeiros	também	reclamavam	uma	legislação	que	
permitisse	garantias	dos	investimentos	na	mão-de-obra,	
do	cumprimento	dos	contratos,	da	repressão	às	greves	
e,	ainda,	que	lhes	propiciasse	adequada	produtividade.	
A	 promulgação	 da	 Lei	 do	 Ventre	 Livre,	 em	 1871,	
sinalizando	a	abolição	da	escravidão,	criou	as	condições	
para	uma	legislação	que,	ao	mesmo	tempo	em	que	fazia	
a	regulação	minuciosa	da	contratação	do	trabalho	livre,	
previa	 a	 obrigação	 de	 o	 homem	 livre	 contratar,	 como	
mecanismo	de	combate	à	vadiagem.	

(Sidnei Machado - http://calvados.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/direito/
article/viewPDFInterstitial/1766/1463)

a)	 A	 forma	 verbal	 “exige”(l.3)	 está	 no	 singular	 para	
concordar	com	“relação	conflituosa”(l.1).

b)	 A	expressão	“reclamavam”(l.5)	está	sendo	empregada	
com	o	sentido	de	lamentavam. 

c)	 A	substituição	de	“se	use”(l.3)	por	seja usada	mantém	
a	correção	gramatical	do	período.

d)	 Em	“que	lhes	propiciasse”(l.8)	o	pronome	“lhes”	refere-
se	a	“Os	fazendeiros”(l.5).

e)	 As	vírgulas	após	“1871”(l.9)	e	após	“escravidão”(l.10)	
isolam	oração	reduzida	de	gerúndio.

13-	Assinale	a	opção	que	apresenta	justificativa	correta	para	o	
emprego	da	vírgula	correspondente.

O	 setor	 de	 petróleo	 brasileiro	 merece	 legitimamente	
a	 comemoração	 pelo	 sucesso	 presente,	 (1)	 e	 as	
perspectivas	 do	 futuro	 contemplam	 êxito	 no	 trabalho	
de	 todas	as	 empresas	que	atuam	nessa	área	no	Brasil,	
em	especial,	 a	Petrobras.	Este	 futuro	 terá,	 com	certeza,	
a	marca	 do	 realismo	 e	 da	 humildade,	 (2)	 que	 são	 duas	
virtudes	que,	invariavelmente,	andam	juntas.	Realismo	no	
reconhecimento	das	possibilidades	e	 limitações	de	todas	
as	coisas.	Humildade	na	renúncia	a	qualquer	espécie	de	
soberba,	 (3)	 de	 cega	 arrogância,	 (4)	 entendendo	 que	 a	
construção	de	uma	nação	e	a	consolidação	de	empresas	
fortes	 não	 são	 façanhas	 apenas	 de	 um	 punhado	 de	
homens,	mas,	sim,	do	esforço	de	uma	sociedade	inteira,	
(5)	 unida	 pelos	 laços	 multiplicadores	 da	 solidariedade	
nacional.
(Joel Mendes Rennó, Jornal do Brasil, 19/04/2006)

a)	1	–	Isola	oração	subordinada	adjetiva	explicativa.
b)	2	–	Isola	oração	subordinada	adjetiva	restritiva.
c)	3	–	Isola	complemento	circunstancial.
d)	4	–	Isola	oração	reduzida	de	gerúndio.
e)	5	–	Isola	oração	apositiva.

14-	Avalie	as	afirmações	abaixo,	a	 respeito	do	emprego	das	
estruturas	 lingüísticas	 no	 texto,	 para	 assinalar	 a	 opção	
correta.

1

5

10

15

						Quando	se	ouve	a	palavra	“preço”,	as	primeiras	
imagens	que	invadem	nossa	mente	são	as	de	cartazes	
de	 liquidação,	 máquinas	 registradoras,	 cheques	 e	
cartões	de	crédito.	Mesmo	nas	sociedades	orientais,	
menos	 capitalistas	 que	 a	 nossa,	 a	 idéia	 de	 preço	 é	
sempre	ligada	à	noção	de	objeto	de	valor.	
Porém,	diferentemente	do	que	a	mídia	 informa,	nem	
tudo	pode	ser	comprado	e	parcelado	em	três	vezes	no	
cartão.	As	coisas	realmente	importantes	da	vida	têm	
seu	preço,	isso	é	certo,	mas	a	forma	de	pagamento	é	
bem	diversa	das	praticadas	nos	shopping centers.
Na	 infinita	 negociação	 que	 é	 viver,	 se	 sairá	 melhor	
aquele	 que	 possuir	 uma	 sólida	 conta	 corrente	 de	
reservas	emocionais	e	de	bom	senso	do	que	aquele	
que	 confia	 apenas	 em	 sua	 coleção	 de	 cartões	 de	
plástico.	Lucrará	mais	aquele	que	souber	 responder	
com	 sabedoria	 a	 pergunta:	 vale	 a	 pena	 pagar	 o	
preço?
   (Adaptado da Revista Planeta, maio de 2006)

I.	 Para	 a	 coerência	 textual,	 o	 vocábulo	 “as”(l.2)	 tanto	
pode	ser	interpretado	como	um	pronome,	substituindo	
o	 substantivo	 “imagens”(l.2),	 quanto	 como	um	artigo	
definido	 que	 deixa	 implícita	 a	 concordância	 com	
“imagens”.

II.	 O	acento	indicativo	de	crase	em	“à	noção”(l.6)	decorre	
da	presença	da	preposição	a,	exigida	por	“ligada”(l.6)	
e	do	artigo	determinante	de	“noção”.

III.	 Por	ser	expressa	a	comparação	em	estrutura	oracional,	
o	 termo	 “do	 que”(l.7)	 pode	 ser	 escrito	 apenas	 como	
“que”,	sem	prejuízo	da	correção	gramatical	do	texto.

IV.	 A	retirada	do	pronome	em	“isso	é	certo”(l.10)	 resulta	
em	erro	gramatical,	porque	a	oração	fica	sem	sujeito;	o	
que	prejudica	a	coesão	textual.

V.	 Devido	ao	emprego	da	vírgula,	mantém-se	a	coerência	
textual	e	a	correção	gramatical	ao	empregar	o	pronome	
átono	depois	do	verbo	em	“se	sairá”(l.12):	sairá-se.

VI.	As	regras	gramaticais	possibilitam	também	o	emprego	
do	acento	indicador	de	crase	em	“a	pergunta”(l.17):	à 
pergunta.

Estão	corretos	apenas	os	itens

a)	 I,	II	e	VI
b)	 I,	II,	III	e	V	
c)	 I,	IV	e	VI
d)	 II,	III,	V	e	VI
e)	 III,	IV	e	V
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15-	Assinale	 a	 opção	de	proposta	 de	alteração	para	o	 texto	
que	resulta	em	erro	gramatical	e/ou	incoerência	textual.

1

5

10

15

No	 atual	 estágio	 da	 sociedade	 brasileira,	 se	 se	
deseja	 um	 regime	 democrático,	 não	 basta	 abolir	 a	
necessidade	 de	 bens	 básicos.	 É	 necessário	 que	 o	
processo	 produtivo	 seja	 capaz	 de	 continuar,	 com	
eficiência,	a	produção	e	a	oferta	de	bens	considerados	
supérfluos.
Em	 se	 tratando	 de	 um	 compromisso	 democrático,	
uma	 hierarquia	 de	 prioridades	 deve	 colocar	 o	
básico	 sobre	 o	 supérfluo.	 O	 que	 deve	 servir	 como	
incentivo	para	a	proposta	de	casar	democracia,	fim	
da	 apartação	 e	 eficiência	 econômica	 em	 geral	 é	 o	
fato	de	que	o	potencial	 econômico	do	país	permite	
otimismo	 quanto	 à	 possibilidade	 de	 atender	 todas	
essas	 necessidades,	 dentro	 de	 uma	 estratégia	 em	
que	o	tempo	não	será	muito	longo.

(Adaptado de Cristovam Buarque, Da modernidade técnica à modernidade 
ética, p.29)

a)	 Substituir	 a	 relação	 expressa	 por	 “em	 que	 o	 tempo”	
(l.14	e	15)	pela	relação	expressa	por	cujo tempo. 

b)	 Inserir	o	pronome	indicativo	de	indeterminação	de	su-
jeito	depois	de	“abolir”(l.2),	resultando	em:	abolir-se.

c)	 Retirar	 a	 preposição	 da	 expressão	 “Em	 se	 tratando”	
(l.7),	deslocando-se	o	pronome	para	depois	do	verbo	
e	fazendo-se	os	ajustes	nas	iniciais	maiúsculas;	o	que	
resulta	em	Tratando-se.

d)	 Inserir	 a	 preposição	 a	 antes	 de	 “todas	 essas	
necessidades”(l.13	e	14).

e)	 Substituir	o	conectivo	de	valor	condicional	“se”	(l.1)	por	
caso,	resultando	em:	caso se.

  
	 Nas	questões	16	a	18,	assinale	a	opção	que	preenche	

corretamente	as	lacunas	do	texto.

16-	A	 Revolução	 Industrial	 também	 causou	 a	 formação	 de	
enormes	 aglomerados	 de	 desempregados	 nas	 cidades,	
___1___	,	em	geral,	cresciam	sem	nenhum	planejamento	
urbano.	Esse	fenômeno,	__2___	não	passou	despercebido	
a	 escritores	 como	 Émile	 Zola	 ou	 Alexis	 de	 Toqueville,	
propiciou	o	surgimento	de	fenômenos	__3__desconhecidos,	
__4___	o	alcoolismo	e	a	demência	em	massa.

(Raquel Veras Franco, Breve Histórico da Justiça e do Direito do Trabalho 
no Mundo - http://www.tst.gov.br/Srcar/Documentos/Historico)

1 � � �
a) as	quais cujo já seja

b) que que até	então como

c) cujas porém então tais	
como

d) e todavia antes sejam

e) quando entretanto anteriormente quais	
sejam

17-	A	extinção	do	uso	da	mão-de-obra	escrava	no	Brasil	 se	
deu	por	um	processo	 lento,	 com	vistas	à	 transição	para	
a	 formação	 de	 um	mercado	 de	 trabalho	 livre.___1____,	
a	segunda	metade	do	século	XIX	é	um	período	marcado	
pela	preocupação	de	constituição	e	regulamentação	legal	
do	 uso	 do	 trabalho	 livre	 no	 Brasil.	 A	 regulação	 dessas	
novas	modalidades	 de	 uso	 da	mão-de-obra	 contou	 com	
a	 mediação	 do	 Estado	 (Império),	 que	 disciplinava	 os	
contornos	do	trabalho	livre.	___2___haja	uma	inexplicável	
lacuna	 na	 bibliografia	 do	 direito	 do	 trabalho,	 as	 leis	 de	
locação	e	 serviços	de	1830,1837	e	1879	 representam	o	
principal	 marco	 na	 experiência	 de	 intervenção	 estatal	
na	 contratação	do	 trabalho	 livre	no	Brasil.	O	período	de	
transição	da	escravidão	___3___	adoção	do	trabalho	livre	
é	longo.	A	importação	de	mão-de-obra	européia	tem	início	
no	ano	de	1850,	__4__	 talvez	a	primeira	experiência	na	
importação	 de	 colonos	 pela	 firma	 Vergueiro	 &	 Cia.	 Os	
colonos	eram	cativados	para	o	paraíso	de	terras	férteis	e	
abundantes	__5__	oferta	de	trabalho	 livre	e	passavam	a	
conviver	com	a	mão-de-obra	escrava	nas	fazendas.
(Sidnei Machado - http://calvados.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/direito/article/
viewPDFInterstitial/1766/1463)

1 � � � �
a) Todavia Contudo na era com a
b) Por	isso Conquanto para	a sendo pela
c) Porquanto No	entanto com a é da
d) Conquanto Desde	que até	a seria na
e) No	entanto Porquanto pela foi e

18-	Os	primeiros	imigrantes	trazidos	por	empresas	importadoras	
eram,	 em	 geral,	 obrigados	 __1__assinar	 contratos	 de	
parceria	com	o	importador	para	trabalharem	nas	lavouras	
do	café	do	estado	de	São	Paulo.	O	contratante	adiantava	
__2__	despesas	de	transporte	da	Europa	__3__	colônias	
e	 o	 necessário	 __4__subsistência	 inicial.	 Nas	 colônias,	
o	 imigrante	 recebia	determinado	número	de	pés	de	café	
para	cultivar.	Tinha	direito	__5__	meação	no	resultado	da	
venda. 
(Sidnei Machado, http://calvados.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/direito/article/
viewPDFInterstitial/1766/1463)

1 � � � �
a) à as as à a
b) à às às à à
c) a as as a a
d) a às às a à
e) a as às à à

19-	Os	 trechos	 a	 seguir	 constituem	 um	 texto,	 mas	 estão	
desordenados.	 Ordene-os	 nos	 parênteses	 e	 assinale	 a	
resposta	correta.

(		)	Essa	 meta,	 alcançada	 53	 anos	 depois,	 começou	 a	
ganhar	contornos	de	realidade	nos	anos	80,	quando	a	
empresa	atingiu	a	produção	de	500	mil	barris/dia.

(		)	Criada	pelo	decreto	assinado	pelo	presidente	Getúlio	
Vargas,	 em	 3	 de	 outubro	 de	 1953,	 a	 Petrobras	 já	
nasceu	 com	a	missão	 de	 alcançar	 a	 auto-suficiência	
na	produção	brasileira	de	petróleo.	
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(			)	Entretanto,	foi	no	início	da	década	de	70	que	começou	a	
ser	delineada	a	estratégia	que	resultaria	nas	primeiras	
conquistas	 da	 empresa.	 Na	 época,	 o	 país	 crescia	
a	 taxas	 de	 10%	 ao	 ano,	 o	 que	 contribuiu	 para	 que,	
naquela	década,	o	consumo	de	derivados	duplicasse.

(		)	Porém,	 foi	 depois	 do	 alinhamento	 de	 preços	 dos	
combustíveis	às	cotações	internacionais	que	a	empresa	
conseguiu	 maior	 acesso	 ao	 mercado	 de	 capitais	
internacional.	 Com	 isso,	 obteve	 os	 recursos	 para	
financiar	os	investimentos	necessários	que	resultaram	
na	auto-suficiência.

(		)	Assim,	 ao	 longo	 das	 últimas	 cinco	 décadas,	 diante	
do	 nacionalismo	 que	 cerca	 o	 petróleo	 no	 Brasil,	 os	
interesses	 da	 Petrobras	 confundiram-se	 com	 os	 do	
país.

(Jornal do Brasil, 23/04/2006)

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

20-	Os	trechos	abaixo	constituem	um	texto.	Assinale	a	opção	
que	apresenta	erro	de	pontuação.

a)	 As	dívidas	contraídas	na	 imigração	eram	pagas	com	
juros	de	6%	ao	ano,	não	podendo	o	colono	deixar	de	
cumprir	 o	 contrato	 antes	 de	 saldá-las	 integralmente,	
além	de	ter	de	comunicar	o	contratante	com	seis	meses	
de	antecedência.

b)	 O	não-cumprimento	do	contrato	gerava	multa	para	o	
colono.	Outras	cláusulas	apareciam	nos	regulamentos	
das	colônias,	tais	como	as	que	impunham	um	controle	
disciplinar	 rigoroso,	 com	aplicação	de	penas	severas	
aos	infratores.

c)	 As	experiências	iniciais	do	trabalho	livre	do	colono	fo-
ram	marcadas	por	inúmeros	conflitos,	desentendimen-
tos,	greves,	denúncias	de	cobranças	de	taxas	abusivas	
pelo	importador,	rebeldia	contra	controle	moral	e	disci-
plinar	severo	imposto	nas	colônias.

d)	 Esses	 fatos	 redundaram	 na	 acusação	 de	 Portugal	
ao	 Brasil	 da	 prática	 de	 escravidão	 disfarçada.	 O	
descumprimento	do	contrato	pelo	colono,	por	exemplo,	
poderia	representar,	além	da	rescisão,	a	multa	e	a	pena	
de	prisão	de	oito	dias	a	três	meses.

e)	 Contudo,	para	os	fazendeiros,	o	clima	era,	de	insegu-
rança	 generalizada	 no	 cumprimento	 dos	 contratos,	 o	
que	reclamaria	uma	regulamentação	jurídica	mais	efi-
ciente	do	que	a	então	vigente.
(Sidnei Machado - http://calvados.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/direito/
article/viewPDFInterstitial/1766/1463)

Atenção!
Somente responda as questões do idioma INGLÊS 
se este tiver sido sua opção, quando de sua 
inscrição.

INGLÊS

Read	the	text	below	which	is	entitled	“The	future	of	work”	in	
order	to	answer	questions	21	to	24.

  The future of work
         	Source:	Newsweek	
	 	 	Jan	30th,	2006	(Adapted)

	 Many	of	the	rich	world’s	notions	about	old	age	are	dying.	
While	the	streamlining	effects	of	 international	competition	
are	focusing	attention	on	the	need	to	create	and	keep	good	
jobs,	those	fears	will	eventually	give	way	to	worries	about	
the	growing	shortage	of	young	workers.	One	unavoidable	
solution:	putting	older	people	back	 to	work,	whether	 they	
like	 it	 or	 not.	 Indeed,	 cutting-edge	 European	 economies	
like	 those	 of	 Finland	 and	 Denmark	 have	 already	 raised	
their	retirement	ages,	reversing	the	postwar	 trend	toward	
ever-earlier	retirement.	Others	are	under	severe	pressure	
to	follow	suit,	as	both	the	European	Commission	and	the	
Organization	for	Economic	Cooperation	and	Development	
(OECD)	 have	 recently	 warned	 their	 members	 that	 their	
future	prosperity	depends	on	a	growing	contribution	 from	
the	elderly.
	 This	erosion	of	one	of	the	cornerstones	of	the	good	
life	–	relaxed	golden	years	–	has	not	gone	unremarked.	In	
the	 last	year,	Belgium,	Italy	and	France	have	all	been	hit	
with	massive	protests	against	pension	reforms	that	would,	
among	other	things,	have	raised	the	retirement	age.

21-	The	author	calls	the	readers’	attention	to	the

a)	 growing	lack	of	young	staff.	
b)	 need	to	reduce	young	workers’	benefits.
c)	 benefits	of	subsidizing	early	retirement.
d)	 advantages	of	current	retirement	policies.
e)	 drawbacks	of	extending	the	working	life.	

22-	In	 relation	 to	 the	 retirement	 ages,	 two	 specific	 countries	
have

a)	 reinforced	them.	
b)	 recently	decreased	them.
c)	 not	extended	them.
d)	 drastically	reduced	them.
e)	 increased	them.

23-	According	to	the	text,

a)	 efforts	 to	 raise	 the	 retirement	 age	 have	 been	 largely	
supported.

b)	 there	has	been	a	decline	in	qualified	older	workers.
c)	 there	has	been	a	shift	in	a	long-held	belief	concerning	

retirement.	
d)	 ageism	 in	 the	 workplace	 is	 a	 danger	 to	 corporate	

productivity.
e)	 staff-aging	issues	may	soon	need	to	be	addressed.
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27-	According	to	the	text,	the	number	of	workers	affiliated	to	a	
union	has

a)	 soared.
b)	 stabilized.
c)	 fallen.
d)	 not	decreased.	
e)	 gone	up.

Read	 the	 text	 below	 which	 is	 entitled	 “The	 perils	 of	
prosperity”	in	order	to	answer	questions	28	to	30.

The perils of prosperity
Source:	The	Economist
April	27th	2006	(Adapted)

	 Midway	through	the	first	decade	of	the	21st	century,	
economic	growth	is	pulling	millions	out	of	poverty.	Growth,	
so	 devoutly	 desired	 yet	 often	 so	 elusive	 for	 developing	
countries,	is	occurring	in	China	and	India	on	a	heroic	scale.	
Yet	once	affluence	is	achieved,	its	value	is	often	questioned.	
In	the	1960s	and	1970s,	economists	started	worrying	about	
environmental	and	social	limits	to	growth.	Now	Avner	Offer,	
professor	 of	 economic	 history	 at	 Oxford	 University,	 has	
added	a	weighty	new	critique	to	this	tradition.
	 “The	 Challenge	 of	 Affluence”	 accepts	 that	 the	
populations	of	poor	countries	gain	 from	growth,	but	says	
that	 the	main	benefits	of	prosperity	are	achieved	at	quite	
modest	levels.	Its	central	thesis	is	that	rising	living	standards	
in	Britain	and	America	have	engendered	impatience,	which	
undermines	 well-being.	 The	 fruits	 of	 affluence	 are	 bitter	
ones,	and	include	addiction,	obesity,	family	breakdown	and	
mental	disorders.

28-		According	to	Professor	Avner	Offer,	affluence

a)	 also	entails	unpleasant	consequences.	
b)	 prevents	people	from	achieving	happiness.
c)	 must	not	be	sought	by	individuals.
d)	 entails	well-being	and	freedom.
e)	 derives	from	hard	work	and	commitment.

29-	Professor	 	 Offer´s	 new	 critique	 is	 described	 as	 weighty.	
Therefore,

a)	 bitter	and	pessimistic.
b)	 not	thought-provoking.
c)	 rather	short-sighted.
d)	 serious	and	relevant.	
e)	 over-optimistic.

30-	According	to	the	text,

a)	 poor	societies	experience	higher	rates	of	growth.	
b)	 affluence	erodes	the	value	of	work.
c)	 some	nations	are	certainly	benefiting	from	growth.
d)	 wealth	and	happiness	are	inseparable	elements.
e)	 healthier	 citizens	 hardly	 ever	 come	 from	 poorer	

societies.

24-	Finland	 and	 Denmark	 are	 described	 as	 “cutting-edge	
economies”,	which	means	they	are	considered

a)	unconventional	and	revolutionary.
b)	extremely	modern	and	advanced.
c)	wealthy,	but	outdated.	
d)	rather	traditional	and	conservative.
e)	affluent	and	traditional.

Read	the	text	below	which	is	entitled	“The	global	union”	in	
order	to	answer	questions	25	to	27.

   
The global union

Source:	Newsweek	Special	Edition
Dec	2005	–	Feb	2006	(Adapted)

	 What	 would	 a	 global	 union	 look	 like?	 Think	 more	
corporate	partnership	than	class	struggle.	Today,	capital	is	
global	and	employers	are	global.	Companies,	not	countries,	
make	the	rules.	To	survive,	unions	need	to	find	their	niche.	
Global	companies	are	going	to	need	an	organization	that,	
in	 a	 sense,	will	manage	 their	 labor	 and	 protect	 workers’	
rights.	 A	 global	 union	 would	 set	 standard	 practices	 and	
codes	 of	 conduct	 –	 perhaps	 even	 minimum	 wages	 and	
work	hours.	
	 My	critics	 in	 the	 labor	movement	cringe	when	I	use	
words	 like	 “partnership”	and	“value	added”.	The	reality	 is	
that	unions	need	 to	add	value	or	corporations	will	 ignore	
us.	If	we	want	an	equitable	stake	in	the	company,	we	need	
to	define	what	our	goals	are.	We	can’t	just	demand	a	raise	
in	pay	without	offering	an	incentive	to	the	company.	We’re	
already	far	behind	multinational	corporations	in	the	global	
game.	We	made	the	mistake	of	transferring	the	industrial	
model	of	unionism	of	the	last	country	to	the	21st.	We	lost	
market	share:	in	1960,	one	in	four	workers	was	in	a	union;	
now	it’s	one	in	12.

25-	In	paragraph	1,	the	author

a)	 praises	the	dynamism	of	today’s	unions.
b)	 depicts	some	of	the	features	of	a	global	union.
c)	 disregards	the	pivotal	role	played	by	globalization.
d)	 criticizes	the	global	workers’	lack	of		attitude.
e)	 proposes	specific	policies	to	protect	workers’	rights.

26-	Paragraph	2	of	the	text	allows	us	to	discover	that	the	writer	is

a)	 a	critic	of	the	labor	union	movement	from	outside	it.
b)	 a	loner	worker	seeking	a	raise	in	his	salary	through	the	

union.
c)	 a	critical	member	of	a	global	multinational	corporation.
d)	 a	 unionist	 who	 seeks	 the	 best	 for	 workers	 and	 the	

company.
e)	 a	stakeholder	in	the	equity	of	a	large	corporation.
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Atenção!
Somente responda as questões do idioma 
ESPANHOL se este tiver sido sua opção, quando 
de sua inscrição.

ESPANHOL
Seguro	social

A	 unas	 horas	 de	 que	 concluyan	 los	 trabajos	 del	 último	
periodo	 ordinario	 de	 sesiones	 de	 la	 59	 Legislatura	 de	
la	 Cámara	 de	 Diputados,	 el	 pleno	 aprobó	 al	 “vapor”	 44	
dictámenes.	 Entre	 los	 más	 importantes	 se	 encuentra	 el	
decreto	 que	 adiciona	 un	 segundo	 párrafo	 a	 la	 Ley	 del	
Seguro	Social.	Este	dictamen		fue	aprobado	por	331	votos	
a	favor	y	establece	que	los	mayores	tendrán	derecho	a	una	
pensión,	 aun	 cuando	 hayan	 dejado	 de	 trabajar,	 siempre	
y	cuando	cubran	los	requisitos	legales	en	cuanto	a	cierto	
número	de	cotizaciones.	

Según	el	diputado	Miguel	Alonso	Raya,	las	personas	que	
hayan	cubierto	500	semanas	de	cotización	de	acuerdo	con	
la	ley	del	73	o	cubran	mil	250	según	la	legislación	vigente,	
ya	no	 tendrán	necesidad	de	 reinsertarse	 laboralmente	si	
son	 despedidos	 después	 de	 los	 50	 o	 55	 años.	 De	 esta	
manera,	al	cumplir	los	60	años	de	edad	podrán	gozar	de	
una	pensión	por	edad	avanzada	o	bien	al	cumplir	 los	65	
tendrán	derecho	a	una	por	vejez.	

Recordó	 que	 la	 Ley	 actual	 establece	 que	 cuando	 se	
interrumpe	 el	 trabajo	 por	 más	 de	 tres	 años,	 hay	 que	
reinsertarse	cuando	menos	seis	meses	para	cubrir	y	tener	
derecho	a	 la	pensión,	o	si	 son	más	de	seis	años,	 cubrir	
un	año	de	cotizaciones	para	la	vigencia	de	derechos.	Un	
informe	 de	 la	 Secretaría	 de	 Hacienda	 y	 Crédito	 Público	
indica	que	esa	 reforma	al	 Instituto	Mexicano	del	Seguro	
Social	 (IMSS)	 representará	 un	 gasto	 presupuestal	 de	
10	 mil	 millones	 de	 pesos.	 Sin	 embargo,	 la	 Cámara	 de	
Diputados	no	ha	explicado	cuál	será	la	fuente	de	ingresos	
que	 permitirá	 obtener	 los	 recursos	 para	 amortiguar	 el	
impacto	fiscal	de	esa	medida.	
El Economista, México, 26.04.06

21-	Según	el	texto,	la	adición	a	la	Ley	del	Seguro	Social:

a)	 obliga	 a	 la	 reinserción	 en	 casos	 de	 interrupción	
laboral.

b)	 elimina	 la	 exigencia	 de	 500	 semanas	 de	 cotización	
para	las	pensiones.

c)	 condiciona	el	beneficio	de	 las	pensiones	al	abono	de	
cotizaciones.	

d)	 libera	de	 la	 reinserción	a	quienes	hayan	 trabajado	al	
menos	50	años.	

e)	 está	prevista	en	el	presupuesto	nacional.

22-	En	el	contexto	del	texto,	la	expresión	“aun	cuando”	equivale	a:		

a)	 por	cierto.
b)	 todavía.	
c)	 adrede.
d)	 aunque.
e)	 desde	que.

Ahorro Previsional Voluntario

En	 el	 contexto	 de	 los	 incentivos	 al	 ahorro	 y,	 dentro	 de	
ellos,	 a	 la	 formación	 de	mejores	 fondos	 para	 una	 futura	
pensión,	se	encuentra	el	denominado	Ahorro	Previsional	
Voluntario	 (APV),	 que	 puede	 ser	 efectuado	 no	 sólo	 en	
las	Administradoras	de	Fondos	de	Pensiones	(AFP),	sino	
también	 en	 cualquiera	 de	 las	 instituciones	 autorizadas.	
Dichos	 montos	 se	 pueden	 retirar	 aun	 antes	 de	 que	 se	
obtenga	 la	 pensión	 y,	 en	 tal	 caso,	 el	 ahorrante	 deberá	
efectuar	una	declaración	anual	de	Impuesto	a	la	Renta,	con	
el	fin	de	enterar	 las	eventuales	diferencias	de	 impuestos	
producto	de	dicho	retiro.	

Este	 mecanismo	 de	 ahorro	 resulta	 atractivo,	 a	 efectos	
tributarios,	para	los	contribuyentes	personas	naturales	que	
decidan	utilizarlo.	En	primer	término,	pueden	hacer	uso	de	
una	rebaja	mensual	a	la	base	tributable	del	Impuesto	Único	
de	Segunda	Categoría	de	hasta	el	equivalente	a	50	unidades	
de	fomento,	destinando	dichos	fondos	a	su	propia	AFP	o	
a	cualquiera	de	 las	 instituciones	autorizadas	para	operar	
en	dicho	mercado.	En	cualquier	caso,	automáticamente	se	
producirá	un	menor	pago	de	impuesto.

En	segundo	lugar,	en	el	caso	de	que	un	trabajador	decida	
efectuar	por	su	cuenta	un	aporte	directo	como	APV	hasta	
el	 equivalente	 a	 600	 unidades	 de	 fomento,	 dicho	monto	
operará	 como	 una	 rebaja	 a	 la	 base	 anual	 y	 recuperará	
parte	 del	 Impuesto	 Único	 de	 Segunda	 Categoría	 como	
si	el	APV	hubiera	sido	efectuado	mensualmente.	El	APV	
también	 funciona	 como	 un	 mecanismo	 eficiente	 para	
afrontar	 períodos	 de	 cesantía.	 El	 contribuyente	 puede	
retirarlo	antes	de	pensionarse,	en	cuyo	caso,	la	institución	
que	efectúe	la	devolución	retiene	provisionalmente	el	15%,	
de	abono	a	la	tributación	prevista	en	la	Ley	de	la	Renta.
El Mercurio, Chile, 27.04.06

23-	Según	el	texto,	el	Ahorro	Previsional	Voluntario	(APV)	tiene	
como	blanco	a:	

a)	 jubilados	sin	cuentas	de	ahorro.
b)	 trabajadores	contribuyentes.
c)	 pensionistas	al	día	con	el	fisco.
d)	 desempleados.
e)	 ahorrantes	en	bancos	privados.

24-	En	el	contexto	del	texto,	la	palabra	“enterar”	tiene	el	sentido	
de:

a)	 declarar.	
b)	 informar.
c)	 cobrar.	
d)	 enterciar.
e)	 completar.

25-	En	el	texto	se	dice	que	quienes	se	acogen	al	APV:	

a)	 tienen	acceso	a	los	fondos	en	cuanto	se	pensionen.
b)	 se	benefician	de	desgravaciones	tributarias.
c)	 quedan	 exentos	 del	 pago	 de	 cotizaciones	 al	 seguro	

social.
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Reforma previsional

Un	 innovador	 sistema	 para	 mejorar	 los	 ingresos	 de	 los	
adultos	mayores	presentó	la	Corporación	de	Investigación,	
Estudio	 y	Desarrollo	 de	 la	Seguridad	Social	 (CIEDESS),	
dependiente	 de	 la	 Cámara	 Chilena	 de	 la	 Construcción	
(CChC),	 ante	 la	 comisión	 presidencial	 para	 la	 reforma	
previsional.	Se	 trata	de	 la	 llamada	hipoteca	revertida,	un	
sistema	utilizado	ya	en	otros	países	que	opera	sobre	la	base	
de	que	el	propietario	de	una	vivienda	-personas	mayores	
de	 sesenta	 años-	 la	 hipoteque	 en	 forma	 inversa	 a	 una	
entidad	financiera	y	ésta,	a	cambio,	pague	mensualidades	
mediante	distintos	mecanismos	hasta	la	muerte	de	aquel.

CIEDESS	 propuso	 además	 que,	 entre	 los	 beneficios	 no	
monetarios	que	otorga	actualmente	el	Seguro	de	Cesantía,	
se	 incluya	 la	 cotización	 provisional.	 La	 idea	 es	 que	 los	
meses	en	que	el	trabajador	cesante	se	encuentre	recibiendo	
el	 beneficio	del	 pago	de	cesantía	 se	considerarán	como	
cotizados,	contabilizándose	para	efectos	del	cómputo	de	
cotizaciones	requeridas	para	acceder	a	la	pensión	mínima	
garantizada	por	el	Estado	que	fija	como	piso	veinte	años	
de	ahorro.

Este	 reconocimiento	 de	 derechos	 puede	 materializarse	
con	 mecanismos	 de	 comunicación	 y	 acreditación	 de	
pagos	entre	Administradora	de	Fondos	de	Cesantía	(AFC	
Chile)	y	la	administradora	a	la	que	se	encuentre	afiliado	el	
trabajador	cesante.
El Mercurio, Chile, 19.04.06

28-	De	acuerdo	con	el	texto,	la	hipoteca	revertida:

a)	 es	un	sistema	pionero	chileno.
b)	 está	pensada	para	el	sector	de	la	construcción	civil.	
c)	 incluye	 bienes	muebles	 e	 inmuebles	 y	 beneficios	 no	

monetarios.
d)	 busca	aumentar	la	renta	de	los	mayores.
e)	 se	trata	de	una	pensión	compensatoria.

29-	En	el	contexto	del	texto,	la	palabra		“cesantía”	equivale	a:
a)	 paro.	
b)	 huelga.
c)	 jubilación.
d)	 juerga.
e)	 accidente.

30-	Según	el	texto,	la	hipoteca	revertida	consiste	en:

a)	 negocios	 inmobiliarios	 entre	 jubilados	 y	 fondos	 de	
pensiones.	

b)	 recaudos	destinados	al	seguro	social.
c)	 compras	 de	 viviendas	 por	 beneficios	 financieros	

vitalicios	a	sus	dueños.
d)	 préstamos	 sin	 intereses	 para	 la	 adquisición	 de	 la	

vivienda.
e)	 mecanismos	de	estímulo	a	jubilación	anticipada.

d)	 pagan	 una	 contribución	 mensual	 equivalente	 a	 50	
unidades	de	fomento.

e)	 perciben	 anualmente	 hasta	 el	 equivalente	 a	 600	
unidades	de	fomento.

 
Colombianos se meten en deudas

Según	el	informe	de	un	estudio	sobre	dinámica	del	crédito	
dado	a	conocer	por	DataCrédito,	en	el	país	1.079	personas	
se	endeudaron	en	promedio	cada	hora	durante	2005	como	
producto	 de	 los	 25.918	 préstamos	 por	 día	 aprobados,	
teniendo	en	cuenta	que	al	finalizar	el	año	se	aprobaron	9.4	
millones	de	nuevos	créditos,	de	 los	que	el	60%	fueron	a	
parar	en	morosos.	

De	 los	9.4	millones	nuevos	créditos,	4.5	millones	 fueron	
para	 personas	 naturales.	 Por	 género,	 2.3	 millones	 de	
hombres	se	endeudaron	contra	2.1	millones	de	mujeres.	
Entre	los	sectores	que	han	registrado	un	mayor	dinamismo	
por	 parte	 del	 crédito	 están	 las	 tarjetas	 de	 crédito,	 los	
préstamos	para	consumo	y	la	telefonía	móvil	pospago.	

Para	Juan	Manuel	Villaveces,	presidente	de	DataCrédito,	
este	 comportamiento	 de	 endeudamiento	 de	 los	
colombianos	 seguirá	 en	 2006.	 “Más	 o	 menos	 el	 60%	
del	crédito	nuevo	se	 les	otorgó	a	personas	con	distintos	
niveles	de	morosidad”,	dijo.	Así	mismo,	aclaró	que	no	está	
entregando	 información	a	 los	bancos	 sobre	 los	morosos	
con	dos	o	más	años	después	de	haberse	puesto	al	día.		El	
estudio	revela	que	los	prestamistas	hicieron	17.4	millones	
de	 consultas	a	DataCrédito	 (14.88%	más	que	en	2004),	
lo	que	quiere	decir	que	menos	del	50%	de	las	solicitudes	
hechas	se	negaron.
El Mundo, Colombia, 19.04.06 

26-	En	el	texto	se	dice	que	en	2005:	

a)	 los	colombianos	llegaron	a	solicitar	1.079	créditos	por	
hora.

b)	 se	aprobó	más	del	60%	de	los	créditos	solicitados.
c)	 menos	del	50%	de	los	beneficiarios	pagó	sus	deudas	al	

día.
d)	 los	25.918	préstamos	aprobados	endeudaron	a	1.079	

personas.
e)	 los	hombres	se	endeudaron	menos	que	las	mujeres.

27-	De	acuerdo	con	el	texto,	la	institución	DataCrédito:

a)	 ha	privilegiado	a	quienes	honraron	sus	deudas.	
b)	 es	la	encargada	de	analizar	las	solicitudes	de	créditos.
c)	 niega	informaciones	a	los	bancos	sobre	los	beneficiarios	

de	crédito.
d)	 considera	 que	 a	 lo	 mejor	 los	 colombianos	 siguen	

endeudados en �00�.
e)	 suministró	datos	a	los	Bancos	para	que	los	morosos	se	

pusieran	al	día.
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ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

31-	Em	 face	 dos	 princípios	 constitucionais	 da	Administração	
Pública,	pode-se	afirmar	que:

I.	 a	 exigência	 constitucional	 de	 concurso	 público	 para	
provimento	 de	 cargos	 públicos	 reflete	 a	 aplicação	
efetiva	do		princípio	da	impessoalidade.

II.	o	princípio	da	legalidade,	segundo	o	qual	o	agente	público	
deve	 atuar	 de	 acordo	 com	 o	 que	 a	 lei	 determina,	 é	
incompatível	com	a	discricionariedade	administrativa.

III.	um	ato	praticado	com	o	intuito	de	favorecer	alguém	pode	
ser	 legal	 do	 ponto	 de	 vista	 formal,	mas,	 certamente,	
comprometido	com	a	moralidade	administrativa,	sob	o	
aspecto	material.

IV.	o	gerenciamento	de	recursos	públicos	sem	preocupação	
de	 obter	 deles	 o	 melhor	 resultado	 possível,	 no	
atendimento	 do	 interesse	 público,	 afronta	 o	 princípio	
da	eficiência.	

V.	a	nomeação	de	um	parente	próximo	para	um	cargo	em	
comissão	de	livre	nomeação	e	exoneração	não	afronta	
qualquer	 princípio	 da	 Administração	 Pública,	 desde	
que	o	nomeado	preencha	os	requisitos	estabelecidos	
em	lei	para	o	referido	cargo.	

Estão	corretas:	
a)	 as	afirmativas	I,	II,	III,	IV	e	V.
b)	 apenas	as	afirmativas	I,	II	e	IV.
c)	 apenas	as	afirmativas	I,	III	e	IV.
d)	 apenas	as	afirmativas	I,	III	e	V.
e)	 apenas	as	afirmativas	II,	III	e	V.

32-	Incorre	 em	 ato	 de	 improbidade	 administrativa,	 definido	
como	enriquecimento	ilícito	no	exercício	da	função	pública,		
o	Auditor-Fiscal	do	Trabalho	que:

I.	 deixa	de	autuar	uma	empresa,	que	cometeu	infração	à	
legislação	do	trabalho,		porque	o	proprietário	da	mesma	
é	seu	amigo	pessoal.

II.	 presta	 serviços	 de	 consultoria,	 durante	 o	 período	 de	
férias,	para	empresa	sediada	no	município	onde	exerce	
as	suas	funções.

III.	 adquire,	 no	 exercício	 do	 cargo,	 bens	 de	 valor	
incompatível	 com	 sua	 renda,	 caso	 não	 consiga	
comprovar	a	origem	lícita	dos	recursos.	

IV.	 doa,	a	pessoa	física	ou	jurídica,	bens	pertencentes	ao	
órgão	em	que	exerce	as	suas	funções,	sem	observância	
das formalidades legais.

V.	 age	 negligentemente	 no	 cumprimento	 de	 suas	
obrigações	funcionais.

Estão	corretas:	
a)	 as	afirmativas	I,	II,	III,	IV	e	V.
b)	 apenas	as	afirmativas	I,	II	e	III.
c)	 apenas	as	afirmativas	II,	III	e	V.
d)	 apenas	as	afirmativas	II	e	III.	
e)	 apenas	as	afirmativas	I,	IV	e	V.

33-	Um	 servidor	 público,	 com	 poderes	 para	 representar	 a	
Administração	 Pública,	 celebrou,	 com	 um	 particular,	 um	
contrato	de	 locação	de	um	imóvel,	para	fins	de	uso	pelo	
Poder	Público.	Pactuou,	com	o	locador,	um	acréscimo	de	
10%	do	valor	de	mercado	do	aluguel,	o	qual	foi	embutido	
no	 preço	 contratado.	 Pactuou	 também,	 	 com	 o	 locador,	
verbalmente,	 que	 esse	 acréscimo	 ser-lhe-ia	 entregue	
mensalmente	 (a	ele	 servidor	 público),	 cinco	dias	após	o	
pagamento	do	aluguel.	O	contrato	foi	cumprido,	inclusive	o	
acordo	verbal.	Nessa	hipótese,	pode-se	afirmar	que:

I.	 o	servidor	cometeu	ato	de	improbidade	administrativa	
que	causa	prejuízo	ao	erário.

II.	 o	servidor	cometeu	ato	de	improbidade	administrativa	
que	importa	enriquecimento	ilícito.	

III.	 o	locador	poderá	ser	condenado	às	penas	previstas	na	
Lei	da	Improbidade	Administrativa.

IV.	 o	 locador	 não	 poderá	 ser	 condenado	 por	 ato	 de	
improbidade	 administrativa	 porque	 não	 se	 beneficiou	
do	acréscimo	ao	valor	do	aluguel.

V.	 o	servidor	poderá	ser	condenado,	entre	outras	penas,	
à	perda	da	função	pública	e	dos	direitos	políticos.

Estão	corretas:	
a)	apenas	as	afirmativas	II,	IV	e	V.	
b)	apenas	as	afirmativas	I,	II	e	IV.
c)	apenas	as	afirmativas	II,	III	e	IV.
d)	apenas	as	afirmativas	I,	III	e	V.
e)	apenas	as	afirmativas	I,	II,	III	e	V.

34-	De	 acordo	 com	 o	 Decreto	 n.	 1.171/1994	 (Código	 de	
Conduta	 do	 Servidor	 Público	 Civil	 do	 Poder	 Executivo	
Federal),	é	vedado	ao	servidor	público:

I.	 determinar	a	um	servidor	que	 lhe	é	subordinado	que	
vá	ao	banco	pagar	 suas	 contas	 pessoais	 (contas	 do	
mandante).

II.	 informar	 a	 um	amigo	 sobre	 ato	 de	 caráter	 geral	 que	
está	para	ser	publicado,	cujo	teor	o	beneficia	(o	amigo),	
mas	 que	 ainda	 é	 considerado	 assunto	 reservado	 no	
âmbito	da	Administração	Pública.

III.	 exercer	atividade	no	setor	privado.
IV.	 ser	membro	de	organização	que	defende	a	utilização	

de	crianças	como	mão-de-obra	barata.
V.	 representar	contra	seus	superiores	hierárquicos.

Estão	corretas:	

a)	 apenas	as	afirmativas	I,	II	e	IV.
b)	 as	afirmativas	I,	II,	III,	IV	e	V.
c)	 apenas	as	afirmativas	I	e	IV.
d)	 apenas	as	afirmativas	I,	II,	IV		e	V.
e)	 apenas	as	afirmativas	II	e	IV.



Prova	Objetiva	1	-	Gabarito	11�Cargo:	Auditor-Fiscal	do	Trabalho	-	2006

35-	Ética	no	Setor	Público	pode	ser	qualificada	como:

I.	 agir	de	acordo	com	o	que	está	estabelecido	em	lei	e,	
também,	com	os	valores	de	justiça	e	honestidade.

II.	 responsabilidade	 do	 servidor	 público	 	 por	 aquilo	 que		
fez	e,	também,	por	aquilo	que	não	fez	mas	que	deveria	
ter	feito.

III.	 equilíbrio	 entre	 a	 legalidade	 e	 finalidade	 do	 ato	
administrativo,	visando	à	consolidação	da	moralidade	
administrativa.	

IV.	 não	omitir	a	verdade,	ainda	que	contrária	aos	interesses	
da	Administração.

	V.	 respeito	ao	cidadão,	não	protelando	o	reconhecimento	
dos	 seus	 direitos	 nem	 criando	 exigências	 além	 das	
estritamente	necessárias.		

Estão	corretas:	
a)	 apenas	as	afirmativas	I	e	V.	
b)	 apenas	as	afirmativas	I,	III	e	V.
c)	 apenas	as	afirmativas	III	e	V.
d)	 apenas	as	afirmativas	II		e	V.
e)	 as	afirmativas	I,	II,	III,	IV	e	V.

36-Um	 Auditor-Fiscal	 do	 Trabalho	 deixou	 de	 autuar	 uma	
empresa	 que	 havia	 cometido	 infração	 às	 normas	 de	
segurança	no	trabalho	porque	o	dirigente	dessa	empresa	
prometeu-lhe	 uma	 semana	 de	 estadia	 num	 hotel	 de	
luxo,	 com	 direito	 a	 acompanhante	 e	 todas	 as	 despesas	
inclusas.	Ocorre	que,	após	o	encerramento	dos	trabalhos	
de	fiscalização	 	e	 lavratura	do	 termo	de	 regularidade	da	
empresa,	 	 o	 dirigente	 da	 mesma	 negou-se	 a	 cumprir	 a	
promessa.	Nessa	hipótese,	o	Auditor:

a)	 cometeu	o	crime	de	enriquecimento	ilícito.
b)	 cometeu	o	crime	de	corrupção	passiva.	
c)	 cometeu	o	crime	de	concussão.
d)	 cometeu	o	crime	de	facilitação	de	descaminho.
e)	 não	 cometeu	 nenhum	 desses	 crimes	 porque	 não	

chegou	a	receber	a	vantagem	prometida.

37-Um	 servidor	 forneceu	 sua	 senha	 para	 que	 um	 outro	
servidor,	 não	 autorizado,	 acessasse	 banco	 de	 dados	 da	
Administração	Pública,	de	acesso	restrito.	Houve	o	acesso	
efetivo.	Nessa	hipótese,	o	servidor	que	forneceu	a	senha:

a)	 cometeu	 crime	 equiparado	 ao	 de	 violação	 de	 sigilo	
funcional. 

b)	 cometeu	crime	equiparado	ao		de	acesso	imotivado	a	
banco	de	dados.

c)	 cometeu	o	crime	de	 facilitação	de	 inserção	de	dados	
falsos	em	sistemas	de	informações.

d)	 cometeu	 o	 crime	 de	 modificação	 de	 sistema	 de	
informações,	sem	autorização	legal.

e)	 não	cometeu	crime	algum.

38-	Sobre	 a	 responsabilidade	 do	 servidor	 público	 é	 correto	
afirmar	que:

I.	 a	 responsabilidade	 administrativa	 resulta	 de	 atos	 ou	
omissões	 praticados	 no	 desempenho	 do	 cargo	 ou	
função.

II.	 a	 existência	 de	 dolo	 constitui	 condição	 necessária	 à	
imputação	de	responsabilidade	civil	por	ato	que	resulte	
prejuízo	ao	erário	ou	a	terceiros.

III.	nos	casos	em	que	a	Fazenda	Pública	 for	condenada	
a	 indenizar	 terceiro,	 por	 ato	 de	 servidor	 público	 no	
exercício	da	 função,	assiste-lhe	o	direito	de	 regresso	
contra	o	responsável,	desde	que	o	mesmo	tenha	agido	
com	dolo	ou	culpa.

IV.	 a	 obrigação	 de	 reparar	 o	 dano	 causado	 ao	 erário	
estende-se	aos	sucessores	do	servidor	e	contra	eles	
será	 executada,	 até	 o	 limite	 do	 valor	 da	 herança	
recebida.

V.	 a	 absolvição	 criminal	 que	 negue	 a	 existência	 do	 fato		
afasta	a	responsabilidade	administrativa.

Estão	corretas:	
a)	as	afirmativas	I,	II,	III,	IV	e	V.
b)	apenas	as	afirmativas	I,	III,	IV	e	V.	
c)	apenas	as	afirmativas	II,	IV	e	V.	
d)	apenas	as	afirmativas	I,	II	e	IV.
e)	apenas	as	afirmativas	I,	III	e	IV.

39-	Constituem	 hipóteses	 de	 demissão	 de	 servidor	 público	
federal	regido	pela	Lei	n.	8.112/90:	

I.	 cometimento	de	crime	de	prevaricação.
II.	 enriquecimento	ilícito	no	exercício	da	função.
III.	 retirar,	 sem	 prévia	 autorização	 da	 autoridade	

competente,	objeto	da	repartição.
IV.	 ofensa	verbal,	em	serviço,	a	particular.
V.	 aceitação	de	presente	não	autorizado	pelo	ordenamento	

jurídico,	para	a	prática	de	ato	inerente	ao	exercício	da	
função.  

Estão	corretas:	
a)	 as	afirmativas	I,	II,	III,	IV	e	V.
b)	 apenas	as	afirmativas	I,	II,	III	e	V.
c)	 apenas	as	afirmativas	I,	II	e	V.
d)	 apenas	as	afirmativas	I,	II,	IV	e	V.
e)	 apenas	as	afirmativas	I	e	II.

40-	Sobre	o	processo	administrativo	regulado	pela	Lei	n.	9.784,	
de	29.1.1999,	é	correto	afirmar	que:

I.	 a	Administração	 não	 pode	 recusar	 o	 recebimento	 de	
documento	 apresentado	 pelo	 interessado,	 salvo	 se	
motivar	a	recusa.

II.	 a	 Administração	 deve	 dar	 regular	 andamento	 ao	
processo,	sem	prejuízo	da		atuação	do	interessado.

III.	 o	prazo	para	que	a	Administração	profira	a	decisão	é	
de	 trinta	 dias,	 prorrogável,	 motivadamente,	 por	 igual	
período,	contados	da	data	do	 ingresso	do	pedido,	na	
repartição	competente.

IV.	 o	fato	de	a	autoridade	ter	interesse	direto	ou	indireto	na	
matéria	a	torna	suspeita,	mas	não	impedida,	para	atuar	
no	processo	respectivo.

V.	 é	 vedada	 a	 imposição	 de	 obrigações	 ou	 restrições	
em	medida	 superior	 ao	estritamente	necessário	para	
atendimento	do	interesse	público.	
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Estão	corretas:
a)	as	afirmativas	I,	II,	III,	IV	e	V.
b)	apenas	as	afirmativas		I,	III,	IV	e	V.
c)	apenas	as	afirmativas	III,	IV	e	V.
d)	apenas	as	afirmativas	I,	II	e	V.
e)	apenas	as	afirmativas	II,	III	e		IV.

RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO

41-	Quer-se	formar	um	grupo	de	dança	com	9	bailarinas,	de	
modo	que	5	delas	 tenham	menos	de	23	anos,	que	uma	
delas	 tenha	 exatamente	 23	 anos,	 e	 que	 as	 demais	 te-
nham	idade	superior	a	23	anos.	Apresentaram-se,	para	a	
seleção,	quinze	candidatas,	com	idades	de	15	a	29	anos,	
sendo	a	idade,	em	anos,	de	cada	candidata,	diferente	das	
demais.	O	número	de	diferentes	grupos	de	dança	que	podem	
ser	selecionados	a	partir	deste	conjunto	de	candidatas	é	igual	
a:

a)	 120
b)	 1220
c)	 870
d)	 760
e)	 1120

42-	Beatriz,	que	é	muito	rica,	possui	cinco	sobrinhos:	Pedro,	
Sérgio,	 Teodoro,	 Carlos	 e	 Quintino.	 Preocupada	 com	
a	 herança	 que	 deixará	 para	 seus	 familiares,	 Beatriz	
resolveu	sortear,	entre	seus	cinco	sobrinhos,	 três	casas.	
A	probabilidade	de	que	Pedro	e	Sérgio,	ambos,	estejam	
entre	 os	 sorteados,	 ou	 que	Teodoro	 e	Quintino,	 ambos,	
estejam	entre	os	sorteados	é	igual	a:

a)	 0,8
b)	 0,375
c)	 0,05
d)	 0,6
e)	 0,75

43-	Ana	encontra-se	à	frente	de	três	salas	cujas	portas	estão	
pintadas	 de	 verde,	 azul	 e	 rosa.	 Em	 cada	 uma	 das	 três	
salas	encontra-se	uma	e	somente	uma	pessoa	–	em	uma	
delas	encontra-se	Luís;	em	outra,	encontra-se	Carla;	em	
outra,	encontra-se	Diana.	Na	porta	de	cada	uma	das	salas	
existe	uma	inscrição,	a	saber:

Sala	verde:	“Luís	está	na	sala	de	porta	rosa”
Sala	azul:	“Carla	está	na	sala	de	porta	verde”
Sala	rosa:	“Luís	está	aqui”.

Ana	sabe	que	a	 inscrição	na	porta	da	sala	onde	Luís	se	
encontra	pode	ser	verdadeira	ou	 falsa.	Sabe,	ainda,	que	
a	 inscrição	 na	 porta	 da	 sala	 onde	 Carla	 se	 encontra	 é	
falsa,	e	que	a	inscrição	na	porta	da	sala	em	que	Diana	se	
encontra	é	verdadeira.	Com	tais	informações,	Ana	conclui	
corretamente	que	nas	salas	de	portas	verde,	azul	e	rosa	
encontram-se,	respectivamente,

a)	 Diana,	Luís,	Carla
b)	 Luís,	Diana,	Carla
c)	 Diana,	Carla,	Luís	
d)	 Carla,	Diana,	Luís
e)	 Luís,	Carla,	Diana

44-	Em	 um	 polígono	 de	 n	 lados,	 o	 número	 de	 diagonais	
determinadas	a	partir	de	um	de	seus	vértices	é	 igual	ao	
número	de	diagonais	de	um	hexágono.	Desse	modo,	n	é	
igual a:

a)	 11
b)	 12
c)	 10
d)	 15
e)	 18

45-	Sabendo-se	 que	 3	 cos	 x	 +	 sen	 x	 =	 -1,	 então	 um	 dos	
possíveis	valores	para	a	tangente	de	x	é	igual	a:

a)	 -4/3
b)	 4/3
c)	 5/3
d)	 -5/3
e)	 1/7
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INFORMÁTICA

46-	Analise	as	seguintes	afirmações	relacionadas	a	conceitos	
básicos	sobre	hardware,	software	e	Sistema	Operacional	
Windows	2000.

I.	 O	 USB	 (Universal Serial Bus,	 barramento	 serial	
universal)	é	um	barramento	que	dá	suporte	à	instalação	
Plug	 and	 Play.	 Usando	 o	 USB	 pode-se	 conectar	 e	
desconectar	 dispositivos	 sem	 desligar	 ou	 reiniciar	 o	
computador.	 É	 possível	 usar	 uma	 única	 porta	 USB	
para	conectar	vários	dispositivos	periféricos.

II.	 Um	Driver	de	Dispositivo	é	um	programa	que	permite	
que	 um	 dispositivo,	 como	 uma	 placa	 de	 rede,	 se	
comunique	 com	 o	 Sistema	 Operacional.	 Para	 os	
dispositivos	 ativados	 no	 Sistema	 Operacional,	 os	
drivers	de	dispositivo	são	carregados	automaticamente		
quando	o	computador	é	inicializado.

III.	 A	 memória	 em	 um	 computador	 é	 organizada	 em	
uma	 hierarquia	 que,	 considerando-se	 o	 tempo	 de	
acesso	da	mais	rápida	para	a	mais	lenta,	é	ordenada	
como:	 Memória	 principal;	 Registradores;	 Cache;	
Armazenamento	 secundário	 em	 discos	 rígidos(HD);	
Armazenamento	 secundário	 em	 unidades	 de	 rede	
compartilhadas;	 Armazenamento	 secundário	 que	
utilizam	acesso	USB;	Armazenamento	secundário	em	
CD-ROM	e	Armazenamento	off-line(fitas).

IV.	 Com	relação	à	memória	de	acesso	aleatório	(Random 
Access Memory	–	RAM),	o	 termo	 “aleatório”	significa	
que	 o	 processador,	 ao	 buscar	 um	 dado,	 deve	 varrer	
aleatoriamente	todas	as	células	de	memória	existentes	
no	computador,	até	encontrar	o	dado	desejado.

Indique	a	opção	que	 contenha	 todas	as	afirmações	 ver-
dadeiras.

a)	II	e	IV	 	b)	II	e	III		 c)	III	e	IV												d)	I	e	III
e)	I	e	II

47-	Analise	as	seguintes	afirmações	relacionadas	a	conceitos	
básicos	sobre	Sistema	Operacional	Windows	2000	e	Se-
gurança da Informação.

I.	 No	sistema	operacional	Windows,	versão	que	permite	
configurações	 de	 cotas	 de	 disco,	 ao	 se	 selecionar	 a	
opção		“	Negar	espaço	em	disco	para	usuários	excedendo	
o	 limite	 de	 cota”,	 os	 usuários	 que	 excederem	 seus	
limites	de	cota	receberão	uma	mensagem	informando	
que	o	 limite	 do	espaço	em	disco	 será	excedido	mas	
poderão	gravar	dados	adicionais	no	volume.	O	espaço	
será	negado	somente	quando	o	usuário	efetuar	novo	
logon.	Neste	caso,	o	servidor	enviará	uma	mensagem	
solicitando	 ao	 usuário	 que	 exclua	 ou	 remova	 alguns	
arquivos	existentes	no	mesmo.

II.	 É	 possível	 definir	 permissões	 de	 arquivo	 e	 pasta	
apenas	nas	unidades	formatadas	para	usar	o	NTFS.	

III.	 O	 tamanho	 padrão	 do	 arquivo	 de	 paginação	 da	
memória	virtual	pagefile.sys	criado	durante	a	instalação	
do	Sistema	Operacional	tem	1,5	vezes	a	quantidade	de	
RAM	 instalada	 no	 computador.	É	 possível	 otimizar	 o	
uso	da	memória	virtual	dividindo	o	espaço	entre	várias	
unidades	e	especialmente	 removendo-a	de	unidades	
mais	lentas	ou	muito	acessadas.

IV.	 Um	 backup	 diário	 é	 aquele	 que	 copia	 somente	 os	
arquivos	alterados	desde	o	último	backup	incremental	
e	marca	os	arquivos	como	tendo	sofrido	backup.	

Indique	 a	 opção	 que	 contenha	 todas	 as	 afirmações	
verdadeiras.

a)	I	e	II		 b)	I	e	III	 	 c)	II	e	III											d)	III	e	IV											
e)	II	e	IV

48-	Analise	as	seguintes	afirmações	relacionadas	a	conceitos	
de	Software	Livre	e	Conceitos	básicos	de	Internet,	Intranet	
e	Extranet.

I.	 A	exemplo	do	Linux,	um	software	é	denominado	livre,	
quando	é	possível	 usá-lo	 sem	precisar	pagar.	Nesse	
tipo	 de	 software,	 não	 se	 tem	acesso	 ao	 seu	 código-
fonte,	 	não	sendo	possível	alterá-lo	ou	simplesmente	
estudá-lo.	Somente	pode-se	usá-lo,	da	forma	como	ele	
foi	disponibilizado.

II.	 A	 linguagem	 padrão	 para	 a	 programação	 de	 sites	
na	 Web	 que	 possibilita	 que	 todas	 as	 ferramentas	
de	 navegação	 da	Web	 exibam	 o	 conteúdo	 do	 site	 é	
conhecida	como	HTML.

III.	 O	componente	de	uma	rede	que	utiliza	endereços	IP	de	
origem	e	de	destino,	e	portas	UDP	e	TCP	para	tomar	
decisões	de	controle	de	acesso,	é	o	Servidor	DNS.

IV.	 Os	protocolos	SMTP,	POP	e	 IMAP	são	utilizados	por	
servidores	de	e-mail	para	permitir	troca	de	informações	
entre	cliente	e	servidor.

Indique	 a	 opção	 que	 contenha	 todas	 as	 afirmações	
verdadeiras.

a)	 I	e	II	 b)	II	e	III											c)	III	e	IV	 								d)	 II	e	IV
e)	I	e	III

49-	No	 editor	 de	 Planilhas	 Eletrônicas	 Excel,	 o	 usuário	
preencheu	uma	planilha	com	valores	numéricos	 inteiros,	
conforme	indicado	na	figura	a	seguir.	Com	a	célula	D5	já	
selecionada,	digitou	=SOMA(	e,	em	seguida,	com	a	tecla	
Ctrl	 pressionada,	 selecionou	 os	 intervalos	 de	A1	até	A4	
e	de	D1	até	D4.	Finalmente,	 liberou	a	tecla	Ctrl	e	teclou	
Enter.	Após	este	procedimento,	o	valor	que	 irá	aparecer	
na	célula	D5	é	igual	a

a)	 220.
b)	 426.	
c)	 128.
d)	 92.
e)	 14.
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50-	Analise	as	seguintes	afirmações	relacionadas	a	conceitos	
básicos	 de	 Internet,	 protocolos	 TCP/IP	 e	 Segurança	 da	
Informação.

I.	 A	assinatura	digital	é	o	processo	de	manter	mensagens	
e	 dados	 em	 segurança,	 permitindo	 e	 assegurando	 a	
confidencialidade.	 Quando	 utilizam	 apenas	 chaves	
privadas,	 as	 assinaturas	 digitais	 são	 usadas	 para	
fornecer	serviços	de	integridade	de	dados,	autenticação	
e	não	repúdio.

II.	 Um	algoritmo	de	criptografia	simétrica	requer	que	uma	
chave	secreta	seja	usada	na	criptografia	e	uma	chave	
pública	diferente	e	complementar	da	secreta,	utilizada	
no	processo	anterior,	 seja	utilizada	na	decriptografia.	
Devido	à	sua	baixa	velocidade,	a	criptografia	simétrica	
é	usada	quando	o	emissor	de	uma	mensagem	precisa	
criptografar	 pequenas	 quantidades	 de	 dados.	 A	
criptografia	simétrica	 também	é	chamada	criptografia	
de	chave	pública.

III.	 Na	 Internet,	 O	 UDP	 (User Datagram Protocol)	 é	 um	
protocolo	 de	 transporte	 que	 presta	 um	 serviço	 de	
comunicação	não	orientado	a	conexão	e	sem	garantia	
de	entrega.	Portanto,	as	aplicações	que	utilizam	este	
tipo	 de	 protocolo	 devem	 ser	 as	 responsáveis	 pela	
recuperação	dos	dados	perdidos.

IV.	 Os	 servidores	 de	 diretório	 responsáveis	 por	 prover	
informações	como	nomes	e	endereços	das	máquinas	
são	normalmente	chamados	servidores	de	nomes.	Na	
Internet,	os	serviços	de	nomes	usado	é	o	Domain Name 
System	 (DNS).	 O	 DNS	 apresenta	 uma	 arquitetura	
cliente/servidor,	 podendo	 envolver	 vários	 servidores	
DNS	na	resposta	a	uma	consulta.

Indique	 a	 opção	 que	 contenha	 todas	 as	 afirmações	
verdadeiras.

a)	 I	e	II	 		b)	III	e	IV		 c)	II	e	III	 											d)	I	e	III
e)	 II	e	IV

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

51-	Indique	a	opção	correta.

a)	 O	 gestor	 público	 está	 sujeito	 à	 competitividade	 do	
mercado,	devendo	prestar	serviços	a	um	maior	número	
de	pessoas.		

b)	 O	gestor	público	presta	serviços	à	sociedade	em	prol	
do	bem	comum	e	o	gestor	privado	está	sujeito	à	venda	
de	produtos	e	serviços.	

c)	 O	gestor	privado	 	deve	prestar	conta	de	seus	atos	à	
sociedade	e	tomar	decisões	transparentes,	atendendo	
os	interesses	do	usuário-cidadão.	

d)	 O	 gestor	 público	 visa	 à	 sobrevivência	 e	 retorno	 do	
investimento	 e	 o	 gestor	 privado	 tem	 o	 dever	 de	
satisfazer	os	interesses	do	mercado.

e)	 O	 gestor	 público	 foca	 a	 excelência	 dos	 serviços	 e	 o	
gestor	privado	é	dependente	dos	contribuintes.

52-	Na	coluna	A	são	indicados	dois	tipos	de	gestão	-	Pública	
e	Privada.	Na	coluna	B,	características	das	organizações	
públicas	 e	 privadas	 e	 de	 sua	 gestão.	 Correlacione	 as	
colunas	 e	 escolha	 a	 opção	 que	 apresenta	 corretamente	
essa correlação. 

Coluna	A Coluna	B

A1	–	Gestão	
Pública		

B1	-	são	criadas	por	vontade	indivi-
dual	ou	de	um	grupo	de	pessoas

B2	-	regem-se	pela	competitividade,	
a	conquista	de	mercados	e	a	respon-
sabilidade	social

B3	-	estão	sujeitas	aos	princípios	da		
legalidade,	impessoalidade,	publici-
dade	e	eficiência
B4	-		existem	para	prestar	serviços	de	
interesse	para	a	coletividade

A2	–	Gestão	
Privada	

B5	-	“podem	fazer	tudo,	exceto	o	que	
a	legislação	e	as	regras	coíbem”
B6	-	na	maioria	das	vezes,	são	cria-
das	por	lei

B7	-		“só	podem	fazer	o	que	a	legisla-
ção	e		regras	permitem”

B8	-	propõem-se	a	realizar	objetivos	
de	natureza	particular	para	benefício	
dos	próprios	instituidores

a)	 A1	com	B2,	B3,	B4	e	B5	
b)	 A2	com	B1,	B3,	B5	e	B7
c)	 A1	com	B3,	B4,	B6	e	B7
d)	 A2	com	B6,	B7	e	B8	
e)	 A1	com	B2	e	B6			e	A2	com	B6	e	B7	

53-	Indique	 a	 opção	 que	 completa	 corretamente	 a	 frase	
a	 seguir:	 Os	 programas	 de	 qualidade	 têm	 como	 foco	
as	 necessidades	 dos	 .....................,	 buscam	 a	 maior	
..........................	 dos	processos,	 evitando	 ........................	
Caracterizam-se	pela		.....................	e	..................

a)	 clientes	internos	e	externos	da	organização	/	eficiência/	
desperdícios.	/	participação	de	toda	a	equipe	/	melhoria	
contínua.

b)	 fornecedores	 /	 efetividade	 /	 a	 repetição	 de	 tarefas./	
horizontalização	 das	 estruturas	 organizacionais/	
mudanças	drásticas.

c)	 acionistas	/	eficiência	/	desperdícios.	/	subordinação	às	
decisões	da	diretoria	/	melhoria	contínua.	

d)	 clientes	 internos	 da	 organização	 /	 eficácia	 /	 a	
horizontalização	 das	 tarefas.	 /	mudança	 fundamental	
dos	processos	/	melhoria	contínua.

e)	 Stakeholders	 /	 efetividade	 /	 a	 repetição	 de	 tarefas./	
busca	 de	 padrões	 de	 desempenho	 /	 mudanças	
fundamentais.
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54-	Indique	a	opção	que	corresponde	corretamente	à	frase	a	
seguir:

“É	o	repensar	fundamental	e	a	reestruturação	radical	dos	
processos	 empresariais	 que	 visam	 alcançar	 drásticas	
melhorias	em	indicadores	críticos	de	desempenho.”

a)	 Trata-se	da	definição	de	processos	de	qualidade.
b)	 Trata-se	de	princípios	que	norteiam	a	busca	de	maior	

eficácia.	
c)	 Trata-se	da	definição	de	reengenharia.
d)	 Trata-se	 de	 características	 de	 um	 processo	 de	

responsabilidade	social.
e)	 Trata-se	da	definição	de	produtividade.		

55-	O	 déficit	 fiscal	 do	Estado,	 aliado	 ao	 processo	 de	 demo-
cratização	 do	 país,	 tem	 levado	 o	 cidadão	 a	 exigir	 uma	
melhor	 prestação	 de	 serviços.	 Escolha	 a	 opção	 que	
explicita	 corretamente	 os	 instrumentos	 	 voltados	 para	 a	
gestão	de	resultados.	

a)	 Excelência	 na	 prestação	 de	 serviços	 e	 maior	
produtividade.	

b)	 Competitividade	e	programas	de	qualidade.
c)	 Avaliação	de	desempenho	e	combate	à	corrupção.
d)	 Reengenharia	e	tecnologia	da	informação.
e)	 Fixação	 de	 padrões	 de	 desempenho	 e	 controle	

externo.

56-O	 modelo	 gerencial	 de	 administração	 pública	 pode	 ser	
identificado	 como	 gerencial	 puro,	 consumerism e public 
service orientation,	cada	um	com	focos	distintos.		Indique	
a	opção	que	indica	corretamente	o	público	alvo	das	ações	
do modelo consumerism.

a)	 O	cliente	consumidor.
b)	 O	contribuinte.
c)	 O	cidadão.
d)	 O	cidadão-usuário.
e)	 O	usúario	contribuinte.

57-Indique	 se	 as	 frases	 são	 falsas	 (F)	 ou	 verdadeiras	 (V).	
Dentro	de	uma	visão	estratégica,	a	área	recursos	humanos	
deve: 

(		)	Estar	atenta	para	as	mudanças	no	mundo	do	trabalho.
(		)	Desempenhar	 eficientemente	as	 funções	de	procura,	

manutenção	e	retenção	de	pessoas.
(		)	Desenvolver	mecanismos	de	comando	e		controle	da	

mão-de-obra.
(		)	Avaliar	as	mudanças	no	mundo	dos	negócios.
A	seqüência	correta	é:	

a)	 F,	V,	V,	F
b)	 V,	V,	F,	F
c)	 V,	F,	V,	F	
d)	 V,	F,	F,	V	
e)	 F,	F,	V,	V

58-	Selecione	a	opção	correta.	

a)	 A	era	Vargas	caracterizou-se	pelo	patrimonialismo	do	
serviço	público,	estabelecendo	como	forma	de	acesso	
a	 cargos	 do	 governo	 o	 processo	 discricionário	 de	
seleção. 

b)	 	Antes	da	década	de	40	do	século	passado,	prevalecia	
na	 administração	 pública	 o	 modelo	 weberiano	 de	
administração	pública.	

c)	 Durante	 o	 regime	 militar	 dos	 anos	 70,	 prevalece	 o	
crescimento	 da	 administração	 indireta	 e	 com	 ela	 	 a	
profissionalização	 de	 seu	 alto	 escalão,	 regido	 pelo	
regime	celetista.	

d)	 Nos	anos	30,	a	criação	do	DASP	marca	a	implantação	
do	modelo	burocrático	na	administração	pública,	tendo	
como	paradigma	a	avaliação	de	desempenho.

e)	 A	 reforma	 da	 década	 de	 90	 tem	 como	 um	dos	 seus	
focos	 o	 princípio	 do	 mérito	 e	 o	 estabelecimento	 de	
regras	rígidas	e	universalmente	válidas.		

59-Selecione	a	opção	incorreta.

a)	 Um	dos	objetivos	da	Tecnologia	da	 Informação	é	dar	
maior	 transparência	às	ações	do	Estado	por	meio	da	
divulgação de dados. 

b)	 A	 Tecnologia	 da	 Informação	 é	 uma	 ferramenta	 de	
modernização	da	gestão	tanto	pública	como	privada.	

c)	 A	Tecnologia	da	Informação	conta	hoje	com	os	avanços	
das	 tecnologias	 de	 comunicação,	 possibilitando	 o	
desenvolvimento	de	ferramentas	conjuntas.	

d)	 A	 Tecnologia	 da	 Informação	 conta	 com	 mainframes  
cada	vez	mais	potentes	que	permitem	o	acesso	direto	
ao	usuário-cidadão.		

e)	 Internet,	intranet,	infovias,	correio	eletrônico,	educação	
online,	são	algumas	Tecnologias	de	Informação	usadas	
pela	administração.	

60-	A	unificação	da	informática	com	a	comunicação	oportuni-
zaram	o	 uso	 de	 internet	 no	 setor	 público.	 Indique	 se	 as	
frases	a	seguir	são	falsas	(F)	ou	verdadeiras	(V)	e	assinale	
a	opção	correta.	

I.	 Através	 da	 	 internet,	 a	 administração	 pública	 dispo-
nibiliza	 dados	 e	 relatórios,	 dando	 possibilidade	 aos	
cidadãos	de	decidirem	sobre	ações	do	governo.	

II.	 A	 internet	 possibilita	 a	 divulgação	 de	 informações	
para	 os	 cidadãos	 sobre	 campanhas,	 procedimentos	
administrativos,	entre	outros.	

III.	 O	uso	eficiente	da	internet	possibilita	a	modernização	dos	
órgãos	públicos,	promovendo	maior	profissionalismo.

IV.	 Através	da	internet,	o	setor	público	pode	ofertar	serviços	
ao	 cidadão	 e	 disponibilizar	 dados	 que	 permitem	 o	
controle	externo.	

Selecione	a		opção	correta.

a)	 Somente	I	e	II	são	falsas.	
b)	 Somente	II	e	IV	são	verdadeiras.	
c)	 Somente	a	IV	é	verdadeira.
d)	 Somente	a	I	é	falsa.	
e)	 Somente	a	III	e	IV	são	falsas.


