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Concurso Público: MI-CENAD - 2012
(Edital ESAF n. 53, de 30/11/2011)

Conhecimentos Gerais
Instruções

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

Nome:

N. de Inscrição:

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 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 cursiva, para posterior exame
grafológico:

“Cuidar da água é essencial para preservar a vida.”
5.

DURAÇÃO DA PROVA: 3h30min, incluído o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS.

6.

Na prova há 65 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 30 (trinta) minutos que antecederem o término da prova, poderão ser copiados,
em papel próprio fornecido pela ESAF, os seus assinalamentos feitos no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme subitem 9.7 do
edital regulador do concurso.

12.

A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 1(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!
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. É vedada a reprodução total ou parcial desta prova, por qualquer meio ou
processo. A violação de direitos autorais é punível como crime, com pena de prisão e multa (art. 184 e parágrafos do
Código Penal), conjuntamente com busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei nº 9.610, de
19/02/98 – Lei dos Direitos Autorais).
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LÍNGUA PORTUGUESA

Considere o texto abaixo para responder às questões 3,
4 e 5.

Considere o texto abaixo para responder às questões 1
e 2.

A vida em um país nórdico, como a Finlândia, nos
faz refletir mais profundamente sobre a relação entre
liberdade, igualdade, autonomia e formatos sociais que
podem propiciar vidas mais plenas e felizes aos seus
cidadãos. Para alguém habituado a desigualdades,
uma sociedade igualitária, com amplo respeito pela vida
humana, excelentes índices de educação, burocracia
inteligente e serviços públicos voltados (de fato) para
melhorar a vida do cidadão, soa como um caminho
para a produção de seres humanos mais plenos e
sociedades mais inspiradoras. Talvez não seja assim.
Quando nos referimos à igualdade, não tratamos de
mera distribuição equitativa da renda. A igualdade e a
dignidade humana que uma sociedade pode produzir
referem-se à possibilidade de o cidadão ter condições
materiais e subjetivas à sua disposição, para que,
atendidas suas necessidades básicas e diárias de
bem-estar, ele se ocupe com questões outras que a
sobrevivência. Essas necessidades básicas de bemestar incluem uma ilimitada oferta de bens públicos: de
excelentes creches, escolas, universidades, sistema de
saúde e previdência a todos, piscinas públicas, parques,
transporte confortável e excelente, seguro-desemprego
por tempo indefinido, licença maternidade de 10 meses,
muitas bibliotecas públicas…
No entanto, a Finlândia tornou-se uma sociedade tão
igualitária quanto apática. Pouco criativa, reproduz
o mundo com extrema facilidade, mas tem limitada
capacidade transformadora. A maioria de seus
educados cidadãos são seres pouquíssimo críticos:
questionam pouco a vida que levam e são fisicamente
contidos. E isso não parece ter forte relação com o
frio. É um acomodamento social, um respeito quase
inexorável pelas regras. Esse resultado não foi causado,
é evidente, pelo formato social igualitário. Em outros
termos, não foi a igualdade que deixou o país apático.
Ademais, sociedades desiguais podem ser tão ou mais
acríticas e reprodutoras. O ponto que nos intriga é que
a igualdade, o respeito e a dignidade dados a todos não
levaram à autonomia, ao pensamento criativo e crítico,
e a processos transformadores.

Sabe-se muito pouco dos rumos que as grandes
cidades tomarão nas próximas décadas. Muitas vezes
nem se prevê a dinâmica metropolitana do próximo
quinquênio. Mesmo com a capacitação e o preparo dos
técnicos dos órgãos envolvidos com a questão urbana,
há variáveis independentes que interferem nos planos e
projetos elaborados pelos legislativos e encaminhados
ao Executivo. Logicamente não se prevê o malfadado
caos urbano, mas ele pode ensejar que o país se
adiante aos eventos e tome medidas preventivas
ao desarranjo econômico, que teria consequências
nefastas. Para antecipar-se, o Brasil tem condições
propícias para criar think tanks ou, em tradução livre,
usinas de ideias ou institutos de políticas públicas. Essas
instituições podem antecipar-se ao que poderá surgir no
horizonte. Em outras palavras, deseja-se o retorno ao
planejamento urbano e regional visando o bem-estar da
sociedade. Medidas nessa direção podem (e devem)
estar em consonância com a projeção de tendências e
mesmo com a antevisão de demandas dos destinatários
da gestão urbana – os cidadãos, urbanos ou não.
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(Adaptado de Aldo Paviani, Metróples em expansão e o futuro. Correio
Braziliense, 8 de dezembro, 2011)

1 - Infere-se da argumentação do texto que
30

a) os técnicos dos órgãos envolvidos com a questão
urbana deveriam ser mais capacitados para realizar os
projetos encaminhados ao Executivo.
b) a dinâmica metropolitana altera-se a cada quinquênio,
seguindo variáveis que devem constar dos planos e
projetos de cada período legislativo.

35

c) institutos de políticas públicas teriam como tarefa o
planejamento urbano e regional, antecipando-se a um
possível desarranjo econômico.
40

d) o caos urbano que poderá afetar as grandes cidades
nos próximos anos terá o desarranjo econômico como
uma de suas piores consequências.

(Adaptado de Isabela Nogueira, Do bem-estar ao pensamento crítico:
um olhar sobre o norte,outubro 3, 2009 por Coletivo Crítica Econômica

e) as demandas crescentes dos habitantes das grandes
cidades contrastam com a baixa demanda dos cidadãos não urbanos.

http://criticaeconomica.wordpress.com/2009/10/03/ - acesso em 12/12/2011)

2 - Provoca-se erro gramatical e incoerência textual ao fazer
a seguinte alteração nos sinais de pontuação do texto:

3 - Assinale a interpretação da oração “Talvez não seja assim.”
(ℓ.11) que respeita as relações semânticas entre as ideias
do texto e mantém a coerência entre os argumentos.

a) substituir o ponto depois de “quinquênio” (ℓ.4), por
vírgula.

a) A relação entre formatos sociais e os excelentes
índices de educação é questionável.
b) A vida em um país nórdico nem sempre faz refletir
sobre a relação entre igualdade e liberdade.

b) substituir o ponto depois de “décadas” (ℓ.2) pelo sinal
de dois pontos.

c) Não é comum que serviços públicos voltados para
melhorar a vida do cidadão caracterizem países
nórdicos.

c) inserir uma vírgula depois de “Logicamente” (ℓ.8).
d) retirar os parênteses que destacam “e devem” (ℓ.18).
e) substituir o travessão depois de “urbana” (ℓ.21) por
vírgula.

Concurso Público: MI / CENAD - 2012

d) Nem sempre uma sociedade igualitária tem como
consequência a formação de seres humanos plenos e
sociedades transformadoras.
2
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e) O hábito da desigualdade pode impedir uma reflexão
mais profunda sobre os valores de uma sociedade
igualitária.

a) A

4 - Assinale a opção correta a respeito das relações de
concordância no texto.

d) D

b) B
c) C
e) E

a) A flexão de singular em “soa” (ℓ.9) justifica-se pela
concordância com “uma sociedade igualitária” (ℓ.6).

7 - O texto Grandes cidades nem sempre são as mais
poluentes diz estudo, da France Press, publicado em
http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/866228
(com
acesso em 29/12/2011) foi adaptado para compor os
fragmentos abaixo. Numere-os, de acordo com a ordem
em que devem ser dispostos para formar um texto coeso
e coerente.

b) Na linha 3, a enumeração de vários elementos,
“liberdade, igualdade, autonomia e formatos sociais”
justifica a flexão de plural em “podem”.
c) Devido ao uso do pronome “se”, o plural em
“referem-se” (ℓ.15) é opcional: estaria igualmente
correto empregar o singular: refere-se.

( ) Nesse estudo, enquanto cidades do mundo todo
foram apontadas como culpadas por cerca de 71%
das emissões causadoras do efeito estufa, cidadãos
urbanos que substituíram os carros por transporte
público ajudaram a diminuir as emissões per capita em
algumas cidades.

d) Por se referir a “sociedades desiguais” (ℓ.37), o infinito
em “podem ser” (ℓ.37) admitiria também a flexão de
plural, serem.
e) Na linha 39, o plural no pronome “todos” justifica a
flexão de plural em “levaram”.

( ) Pesquisadores examinaram dados de cem cidades em
33 países, em busca de pistas sobre quais metrópoles
seriam as maiores poluidoras e por que, de acordo
com estudo publicado na revista especializada
“Environment and Urbanization”.

5 - Na organização das relações de coesão e coerência do
texto,
a) O pronome “todos” (ℓ.39) retoma e sintetiza os termos
da enumeração “a igualdade, o respeito e a dignidade”
(ℓ.39).

( ) “Isso reflete a grande dependência de combustíveis
fósseis para a produção de eletricidade, uma base
industrial significante em muitas cidades e uma
população rural relativamente grande e pobre”, informa
o estudo.

b) a expressão “tem limitada capacidade transformadora”
(ℓ.28 e 29) retoma, com outras palavras, a ideia de
“reproduz o mundo com extrema facilidade” (ℓ.27 e 28).
c) o substantivo “seres” (ℓ.30) e o pronome “que” (ℓ.31)
retomam a expressão “seus educados cidadãos”
(ℓ.29 e 30).

( ) Por fim, quando os pesquisadores olharam as cidades
asiáticas, latino-americanas e africanas, descobriram
emissões menores por pessoa. A maior parte das
cidades na África, Ásia e América Latina tem emissões
inferiores por pessoa. O desafio para elas é manter
essas emissões baixas, apesar do crescimento de
suas economias.

d) a expressão “Esse resultado” (ℓ.34) retoma a ideia de
“sociedade tão igualitária” (ℓ.26 e 27), já sintetizada em
“isso” (ℓ.32).
e) os pronomes “sua” (ℓ.16), “suas” (ℓ.17), “ele” (ℓ.18) e
“se” (ℓ.18) referem-se a “o cidadão” (ℓ.15).

( ) O estudo também aponta outras tendências, como
as cidades de climas frios terem emissões maiores, e
países pobres e de renda média terem emissões per
capita inferiores aos países desenvolvidos.

6 - Assinale a opção em que ocorre erro na transcrição e
adaptação do texto O real valor das coisas, de Lívia
Lisboa, publicado em Vida simples, dezembro 2011,
edição 113, p.44.

A sequência correta é

Quanto custa aquilo que você compra no supermercado?
Com certeza, bem além do (A) preço que está marcado
na etiqueta! Raj Patel, autor do livro O valor de nada,
investigou a distorção que existe quando ignoramos os
custos escondidos além do binômino oferta-procura. “A
eterna busca por (B) crescimento econômico transformou
a humanidade em um agente da extinção, por meio da
contínua desvalorização dos serviços ecossistêmicos que
mantém (C) nossa Terra viva”, diz Patel. “Muitas vezes
não nos damos conta de que (D) nossa escolha por uma
ou outra marca, em busca da melhor pechincha, determina
o grau de estrago no meio ambiente. Quem paga essa
diferença? Associações e organizações do mundo todo
estão tentando rastrear as pegadas que deixamos ao
longo do processo: desde a produção de cada item, e seu
transporte, até chegar às (E) gôndolas, passando pela
forma como o usamos, até seu descarte.
Concurso Público: MI / CENAD - 2012

a) (1) (2) (5) (4) (3)
b) (2) (1) (3) (5) (4)
c) (2) (5) (1) (3) (4)
d) (4) (1) (2) (5) (3)
e) (4) (2) (1) (3) (5)
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8 - Assinale a opção que, na sequência, preenche corretamente as lacunas do texto, de modo a manter o correto uso dos modos
e tempos verbais e a coerência entre as ideias.
Assim que o governo divulgou o crescimento zero do produto interno bruto brasileiro no terceiro semestre, não faltaram
prognósticos negativos a respeito da economia do país e houve até quem _____(1)_____ em risco de recessão no futuro
próximo. Basta um olhar mais atento aos números de 2011 para _______(2)_______ que o pessimismo não se justifica.
Entre os empresários não são poucas as vozes que______(3)______dos alarmistas. Não faltam motivos para supor que,
em 2011, os números da economia brasileira_____(4)______vir ainda mais fortes. Além dos juros menores, conforme
______(5)______ a maioria dos economistas, do crédito em expansão, e dos incentivos fiscais, está previsto para janeiro
um reajuste no salário mínimo, o que _____(6)_____ impactos significativos à renda dos trabalhadores e aposentados.
Nesse ciclo, o mercado interno seguirá aquecido.
(Mariana Queiroz Barbosa, O país não vai parar. Isto É, 14/12/2011)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

a)

fale

percebermos

discordassem

possam

prevera

trará

b)

falasse

perceberem

discordassem

pudessem

prevê

trouxera

c)

falasse

perceber

discordam

possam

prevê

trará

d)

falou

percebermos

discordaram

podem

prevera

traria

e)

falou

perceberem

discordaram

podem

previssem

trouxera

Considere o texto abaixo para responder às questões 9 e 10.
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A teoria econômica evoluiu muito desde 1776, quando Adam Smith, em célebre obra investigou as causas das riquezas
das nações. A teoria mostrou como funcionam os mercados, o papel da produtividade, as formas de aumentá-la e a
função das instituições. Contribuiu, assim, para a formulação das políticas que trouxeram mais desenvolvimento e
bem-estar. No Brasil, os economistas também contribuem para o desenvolvimento. Acontece que, se defenderem
reformas em favor das maiorias, que causam perdas a minorias, os economistas serão rotulados de socialmente
insensíveis. Quando um médico prescreve um tratamento, o objetivo é o bem-estar do paciente. Ninguém dirá que
ele planeja o sofrimento. Mas, se os economistas sugerem medidas de austeridade para resolver desequilíbrios e
restabelecer o crescimento sustentável, diz-se que eles propugnam ações para promover a recessão, o desemprego
e a destruição de conquistas sociais. O receituário do médico incorpora esperança e simpatia, pois se sabe que o
objetivo dele é a cura da doença. Sua ação é mais percebida por todos. A expectativa maior é de êxito. O diagnóstico
é mais preciso, especialmente com os avanços da tecnologia. O economista não tem essas vantagens. No tratamento
de crises, lida com incertezas, complexidades e situações inéditas. Os economistas tendem a errar mais que os
médicos, mas seu foco jamais será a recessão pela recessão ou a austeridade sem propósito.
(Adaptado de Maílson da Nóbrega, A recessão é uma política ou o efeito? Veja, 14 de dezembro, 2011)

9 - Preserva-se a coerência entre os argumentos do texto, bem como sua correção gramatical, ao
a) empregar um conectivo de valor condicional, como Se, em lugar de “Quando” (ℓ.6).
b) substituir a conjunção condicional “se” (ℓ.4) pelo conectivo caso.
c) explicitar o valor explicativo da oração, inserindo a conjunção pois para ligar a oração iniciada por “Sua ação” (ℓ.10) com
a anterior, mudando para minúscula a letra inicial de “Sua”.
d) ligar as orações iniciadas por “O economista...” (ℓ.11) e “No tratamento” (ℓ.11), em um mesmo período sintático, retirando
o ponto final e mudando para minúscula a letra inicial maiúscula de “No”.
e) inserir a conjunção Embora no início do último período sintático do texto, mudando para minúscula a letra inicial de “Os”
(ℓ.12).

Concurso Público: MI / CENAD - 2012
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10- De acordo com a organização dos argumentos no texto,
provoca-se erro ao

12- Assinale o trecho em que a transcrição do texto adaptado
de Rodolfo Hoffmann, Distribuição de renda e
crescimento econômico (http://www.scielo.br/scielo.
php) desrespeita as regras gramaticais no uso das
estruturas linguísticas

a) empregar o verbo provocar antes de “o desemprego”
(ℓ.8).
b) explicitar o termo às nações depois de “bem-estar”
(ℓ.4).

a) Embora haja consenso (pelo menos aparente) sobre a
necessidade de diminuir a desigualdade, toda medida
específica gera polêmica. Muitas pesquisas mostram
uma associação da desigualdade da distribuição
da renda no Brasil com o nível e a distribuição da
escolaridade. O aumento acelerado da escolaridade é
uma estratégia que levaria ao crescimento econômico
com menor desigualdade.

c) usar o artigo antes de “minorias” (ℓ.5), escrevendo às
minorias.
d) inserir o termo do país depois de “sustentável” (ℓ.8).
e) repetir o termo como funcionam antes de cada um
dos termos da enumeração: “o papel da produtividade”
(ℓ.2), “as formas de aumentá-la” (ℓ.2) e “a função das
instituições” (ℓ.2 e 3).

b) É provável que a importância da educação como
determinante do rendimento das pessoas e da sua
desigualdade está superestimada nas análises
econométricas, simplesmente porque não se dispõem
de boas medidas para vários outros determinantes da
renda, que estão positivamente correlacionados com a
escolaridade.

11- Assinale a opção que, ao preencher a lacuna do texto,
provoca erro gramatical.
Em comparações internacionais, os países latinoamericanos em geral, e mais particularmente o
Brasil, _____(a)_____ pela elevada desigualdade da
distribuição da renda. A explicação dessa desigualdade
______(b)_______ na formação e evolução econômicosocial dessas antigas colônias de Portugal e Espanha.
Um aspecto fundamental foi, sem dúvida, a elevada
concentração da posse da terra, especialmente quando a
economia desses países tinha como núcleo a produção e
exportação de produtos primários. No livro intitulado Um
projeto para o Brasil, publicado em 1968, Celso Furtado
discute como a elevada desigualdade da distribuição
da renda no país condiciona um perfil da demanda
global que inibe o crescimento econômico. Ele mostra
como a tendência estrutural _____(c)_____ da renda
favorece o subemprego característico das economias
subdesenvolvidas. Assinala que a concentração da
renda causa uma grande diversificação das formas de
consumo de grupos privilegiados. Isso _____(d)_____
indústrias produtoras de bens de consumo duráveis, mas
as dimensões reduzidas do mercado de cada produto
impedem o aproveitamento das economias de escala,
fazendo _____(e)_____estas indústrias operem com
custos relativamente altos.

c) Muitas dessas pesquisas se baseiam na teoria do
capital humano. É desnecessário dizer que a própria
expressão “capital humano” é contraditória com o
conceito marxista de capital. Mas, a ideia de que a
remuneração de um trabalhador deva crescer com a
sua escolaridade é perfeitamente compatível com essa
corrente de pensamento.
d) Mas, o aumento da escolaridade também é um objetivo
em si, considerando-se que ela favorece a participação
mais plena do cidadão na economia e na sociedade
modernas. Assim, apesar das divergências teóricas,
há um consenso sobre a necessidade de aumentar
rapidamente a escolaridade. Um movimento no sentido
de diminuir a desigualdade da distribuição da renda
no país certamente não pode se basear apenas em
determinada política econômica.
e) Na realidade, praticamente toda política econômica
tem um impacto, maior ou menor, sobre a distribuição
da renda: política fiscal, previdência social, política
de crédito, política educacional, reforma agrária etc.
Alterações na legislação também podem ter impacto
importante. A dificuldade na análise de cada medida
é levar em consideração seus diversos efeitos diretos
e indiretos, como fica claro na discussão sobre o
aumento do salário mínimo.

(Adaptado de Rodolfo Hoffmann, Distribuição de renda e crescimento
econômico http://www.scielo.br/scielo.php - acesso em 11/12/2011)

a) destacam-se
b) teria de ser procurada
c) à concentração
d) beneficia às
e) com que

Concurso Público: MI / CENAD - 2012
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c) O emprego da preposição a antes de “o destino” (ℓ.8)
indica que esse termo complementa a expressão “em
relação” (ℓ.6 e 7), assim como “o modelo” (ℓ.7) também
a complementa.

O texto abaixo é base para as questões 13 e 14.
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Garantir a plena mobilidade de pessoas, bens
e serviços será crucial para o desenvolvimento
econômico e social de qualquer cidade no mundo. O
planejamento urbano não pode ser separado da política
habitacional ou de mobilidade. Em última instância,
uma importante decisão política deve ser tomada em
relação ao modelo de cidade em que queremos viver e
ao destino dos investimentos públicos em mobilidade.
Construir mais infraestrutura viária só consegue aliviar
congestionamentos temporariamente. Nenhuma cidade
do mundo conseguiu resolver os desafios da mobilidade
construindo mais ou maiores avenidas. Existe consenso
entre especialistas de que aumentar a densidade
habitacional ao redor dos grandes eixos de transporte
público, bem como ampliar os investimentos no modelo
que realmente pode chegar a todos os cantos da cidade
- os corredores de ônibus -, será a chave do sucesso
para qualquer cidade que almeja ser líder global.

d) A presença do travessão depois de “ônibus” (ℓ.17)
torna desnecessário o uso da vírgula; por isso, sua
omissão manteria a correção gramatical do texto.
e) O valor semântico que o gerúndio assume em
“construindo” (ℓ.12) corresponde ao valor da expressão
porque construiu.
15- Considerando os exemplos fictícios abaixo, assinale a
opção correta a respeito da formatação dos documentos
oficiais indicados.
a) Redação de EMENTA:
EMENTA: Critérios para preenchimento temporário de cargos.
Conflitos na legislação. Preponderância da Lei XYZ.

(adaptado de Adalberto Maluf Filho, A eficiência operacional pela superfície é
chave para o futuro.

b) Vocativo de OFÍCIO:

http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/node/16470 - acesso em 29/12/2011)

Prezado Senhor Beltrano da Silva Tal,
Diretor de Recursos Humanos.

13- Constitui uma continuidade gramaticalmente correta
e coerente com a argumentação do texto o seguinte
parágrafo:
a) Assim, buscar uma gestão democrática do espaço
viário urbano pela superfície, com a escolha do modelo
correto para cada realidade financeira, será primordial
para a competitividade das cidades e para manter uma
vida de qualidade.

c) Parágrafo conclusivo de PARECER:
Ante o exposto, recomenda-se pela suspensão
do funcionário na forma da Lei XYZ.
É o parecer.

b) Por essa razão, uma análise detalhada do estudo
internacional Observatório de Mobilidade Urbana (CAF
2009) nos permite concluir significativamente entre
uma alta densidade habitacional e um alto uso do
transporte privado.

Brasília, 31 de março de 2012

c) Assim, correlações significativas entre baixa densidade
habitacional e alto uso do transporte privado, como em
Buenos Aires, por exemplo, líder em baixa densidade
e grandes congestionamentos.

d) Trecho de ATA:

d) Portanto, várias cidades se destacam por estarem fora
da tendência, uma vez que, apesar da baixa densidade
habitacional, conseguiram manter altos índices de
transporte público com infraestrutura viária.

[...]

e) Por essa razão, são explicados pela prioridade dos
investimentos nos corredores exclusivos de ônibus
a alta movimentação de pessoas em cidades mais
densamente povoadas com bom fluxo de transportes
públicos.

Terminada a leitura dos documentos norteadores,
o Presidente da Assembléia submeteu à discussão dos
presentes a redação de uma minuta de Carta-Convite,
que, após algumas alterações foi aprovada como segue
abaixo.

14- Assinale a opção que interpreta de maneira incorreta o
uso das estruturas linguísticas no texto.

Em seguida, foi dada a palavra ao Sr. Fulano de
Tal, para que relatasse o posicionamento do Conselho
Deliberativo a respeito do Plano de Contenção de
despesas a ser implantado a partir do dia 30 (trinta) do
próximo mês.

a) Considerando que o uso do presente do indicativo
também preservaria a correção gramatical do texto,
a opção pelo futuro do presente em “será” (ℓ.2) indica
que a argumentação focaliza situações futuras.

[...]

b) A relação semântica entre as ideias do texto mostra
que o termo “em que” (ℓ.7) corresponde a onde.
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e) Fecho de MEMORANDO:

17- Entre 1964 e 1985, a vigência de um regime politicamente
autoritário coincidiu com o aprofundamento da urbanização
da sociedade brasileira, com a continuidade do processo
de modernização da economia e, malgrado as evidentes
limitações políticas existentes, com a contínua ampliação
do número de eleitores. Relativamente a esse período da
História brasileira, inclusive quanto ao esgotamento do
ciclo militar, assinale a opção correta.

Brasília, 31 de março de 2012
Atenciosamente,

a) Sob o ponto de vista da economia, o primeiro governo
do ciclo militar voltou-se para o combate à inflação,
mas, entre 1969 e 1973, apoiando-se em fartos
empréstimos externos e no controle dos salários, a
obtenção de elevados índices anuais de crescimento
permitiu que se falasse em milagre brasileiro.

Diretor Adjunto

ATUALIDADES

b) A chegada dos militares ao poder explica-se, em
primeiro lugar, pela força das armas e, secundariamente,
pelo apoio – ainda que velado – de parte da grande
imprensa e da cúpula da Igreja Católica, já que a
maioria da população defendia as reformas de base
implantadas pelo pessedista João Goulart.

16- A experiência histórica vivida pelo Brasil, entre 1946 e
1964, pode ser identificada como a de difícil e complexo
aprendizado democrático. Crises políticas de acentuada
gravidade se sucederam, num contexto em que não
faltaram o suicídio de um presidente da República, a
tentativa de golpe para impedir a posse de outro, a
renúncia de um terceiro poucos meses após empossado e,
por fim, a derrubada do último governo civil que antecedeu
aos vinte e um anos de regime militar. A propósito desse
quadro histórico, assinale a opção correta.

c) Em dezembro de 1968, a edição do Ato Institucional
n. 5 foi a primeira demonstração do regime militar
de que reconhecia a necessidade de se proceder à
abertura política, ainda que essa distensão fosse “lenta,
gradual e segura”, sob estrito controle dos detentores
do poder.

a) A deposição de Getúlio Vargas, em 1954, deveu-se à
ação conjunta de setores empresariais, da imprensa,
da hierarquia católica e de comandos militares, todos
ideologicamente sintonizados com o Partido Social
Democrático, o PSD.

d) O regime militar sustentou-se politicamente na
Aliança Renovadora Nacional (ARENA), cujas bases
espalhadas pelo país afora, notadamente no interior,
garantiram-lhe sucessivas vitórias eleitorais, a exemplo
da de 1974, que praticamente aniquilou a oposição
alinhada no Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

b) A eleição presidencial de Juscelino Kubistchek,
em 1955, foi apoiada por partidos teoricamente
antagônicos, a União Democrática Nacional (UDN) e
o Partido Socialista Brasileiro (PSB), o que explica a
consagradora votação obtida pelo candidato mineiro.

e) Há consenso entre os analistas da cena política
brasileira de que dois acontecimentos – a vitória da
emenda constitucional das Diretas Já! e do movimento
pela Anistia “ampla, geral e irrestrita” – foram decisivos
para selar o fim do regime militar e a volta do poder
civil.

c) Nos tensos dias entre a saída de cena de Jânio e a
chegada ao poder do Vice-Presidente Goulart, a
solução política encontrada para contornar o veto
militar a Jango foi a adoção do parlamentarismo,
experiência inédita na República brasileira.

18- De 1500 aos dias de hoje, a formação de um país como
o Brasil, com dimensão verdadeiramente continental,
derivou de diversas frentes de expansão. Quanto aos
aspectos geográficos, é correto afirmar que o Brasil

d) A decisão de matar-se foi o último gesto político
do Presidente Jânio Quadros, forma dramática de
denunciar à opinião pública a ação virulenta de seus
opositores e que acabou por lançar o país em autêntica
guerra civil.

a) possui um relevo bastante jovem, com pouco impacto
causado por erosão, detendo, nas áreas de planalto,
as altitudes mais elevadas da América do Sul.

e) Diferentemente de outras tentativas de golpe de Estado
ocorridas no período republicano, independentemente
de terem sido vitoriosas ou não, a ruptura institucional
de 1964 foi conduzida por militares das três Armas, o
que excluiu a participação de segmentos civis.

b) apresenta temperaturas amenas, com clima temperado
e pouco variável, por ter a maior parte de seu território
situado ao Sul do Equador.
c) tem na Amazônia 70% de seus recursos hídricos,
os quais sofrem restrições ao uso devido à poluição
gerada pela elevada densidade populacional da região.
d) conta com a maior ilha fluvial do planeta, localizada
na bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia: Bananal,
com cerca de 20.000 Km².
e) promoveu, desde o período colonial, a ocupação
homogênea do território, com a conquista simultânea
do litoral e dos chamados sertões.
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21- A questão ambiental entrou na agenda do mundo
contemporâneo, notadamente a partir do fim da Segunda
Guerra Mundial. A Organização das Nações Unidas
(ONU) organiza ou chancela encontros globais para a
discussão mais aprofundada do tema, a exemplo da Eco92, ocasião em que se elaborou a Agenda 21. Em 2012, o
Brasil sediará mais um desses fóruns mundiais, dedicado
ao desenvolvimento sustentável e ao combate à pobreza,
conhecido como:

19-Tradicionalmente visto como um país agrário, o Brasil
transforma-se radicalmente a partir dos anos 1930 (Era
Vargas), especialmente no período que se segue ao
fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Um “país
em movimento” é a melhor imagem a traduzir o que se
passa no Brasil das últimas sete ou oito décadas. No que
concerne a essa nova realidade brasileira, assinale a
opção correta.
a) A moderna urbanização brasileira decorre da
transformação verificada na economia rural, com o
avanço do agronegócio, estando desvinculada do
processo de industrialização iniciado no contexto da
Segunda Guerra Mundial.

a) Vida e Natureza.
b) Planeta Sustentável.
c) Amazônia Verde.
d) SP 2012.

b) Entre as mais de trinta regiões metropolitanas
brasileiras, duas delas, São Paulo e Rio de Janeiro,
localizadas na Região Sudeste, integram o grupo das
vinte megacidades do mundo.

e) Rio+20.
22- Recente relatório do Programa das Nações Unidas para
o Meio Ambiente (Pnuma) informa que, nas duas últimas
décadas, a população cresceu 26% (são 1,45 bilhão
de pessoas a mais) enquanto o consumo de recursos
naturais aumentou 40%. As emissões de gás carbônico
aumentaram 36% no mesmo período. A propósito desse
quadro, assinale a opção correta.

c) Em geral, as cidades brasileiras são de grande e médio
porte, sendo que dois terços delas apresentam forte
densidade demográfica e populações superiores a
trezentos mil habitantes.
d) Especialmente no Centro-Oeste, a vigorosa expansão
da agricultura mecanizada, que participa crescentemente da pauta das exportações brasileiras, tem transferido maciçamente moradores das cidades para o
campo.

a) O uso acelerado de recursos naturais é um sinal
de alerta para o planeta, que pode vir a enfrentar a
exaustão de recursos estratégicos.
b) Apesar de seu efeito poluidor, as emissões de gás
carbônico ainda não podem ser relacionadas às
mudanças climáticas, a exemplo do aquecimento
global.

e) Há evidente defasagem entre a realidade e a norma
legal: embora a Constituição de 1988 focalize a crucial
questão das políticas urbanas, o país ainda carece de
normas que planejem e regulem o funcionamento das
cidades.

c) Em geral, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB)
dos países é inversamente proporcional ao aumento
do consumo de recursos naturais.

20- Sabe-se que a urbanização trouxe progresso, além de
ter contribuído para a melhoria da vida das populações.
Todavia, é inegável que ela também trouxe muita sujeira
ao longo de sua trajetória. Nos dias de hoje, uma das
questões essenciais é o que fazer com o gigantesco
volume de detritos produzidos pelos grandes centros
urbanos e como transformá-lo em riqueza. A respeito
desse tema, assinale a opção correta.

d) Nos últimos anos, verifica-se aparente paradoxo
ambiental: enquanto o nível do mar tem aumentado,
recua significativamente o número de catástrofes
naturais.
e) O relatório do Pnuma demonstra que já não há mais
possibilidade de se alterar a trajetória de tendências
perigosas que ameaçam a vida humana no planeta.

a) Uma das falhas mais sentidas do marco regulatório
brasileiro acerca do lixo é a inexistência de distinção
entre resíduo e rejeito.

23- A imprensa informa, em fins de 2011, que o agravamento
da crise sobre a indústria do alumínio elevou a importância
econômica da reciclagem para o setor. Campeão da
reciclagem de latas de alumínio, o Brasil tem nas cidades o
grande fornecedor desse material. Sobre o tema, assinale
a opção correta.

b) A apreensão de descartes hospitalares em Pernambuco, em 2011, apoia-se na legislação que proíbe a
importação de detritos.
c) A atual legislação brasileira estimula a disseminação
dos lixões pelos municípios para o depósito de material
orgânico inservível.

a) O reaproveitamento das latas de alumínio deixou de
ter conotação apenas socioambiental para também
acentuar o significado econômico do setor.

d) Os aterros sanitários são considerados ambientalmente
insustentáveis, razão pela qual a lei brasileira em vigor
não mais os admite.

b) Atualmente, a coleta de latas de alumínio é
monopolizada por catadores que formalizaram sua
atividade, inclusive em termos legais.

e) No Brasil, o incentivo à reciclagem se faz à margem da
chamada logística reversa, ou seja, o fornecedor não
pode receber de volta o material descartado.

c) Em termos ambientais, a reciclagem de latas de
alumínio é uma das poucas atividades que prescinde
do esforço de educar a população.
d) Quanto maior a participação da reciclagem no
suprimento industrial, maior a necessidade de produção
de alumínio primário (obtido pela extração mineral).
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26- Transformando-se em referência da atual ordem
econômica global, a China apresenta invejáveis índices
anuais de crescimento e amplia sua presença nos
mercados mundiais. Relativamente a essa trajetória
chinesa, que vence a barreira do atraso e da miséria e se
insinua como potência mundial, assinale a opção correta.

e) Em grandes metrópoles, como São Paulo, a legislação
sanitária impede que coletores de latas de alumínio
obtenham renda suficiente para seu sustento.
24- A formação de blocos de países é uma característica
marcante da ordem global contemporânea. A União
Europeia (UE) é, provavelmente, o melhor exemplo de
superação de históricas divergências para o êxito do
projeto integracionista. No que se refere à UE e aos seus
mais recentes problemas, assinale a opção correta.

a) As reformas introduzidas por Deng Xiaoping, ainda
que vigorosas, reafirmam o modelo de economia
socialista que tanto êxito obtivera durante as décadas
de liderança incontestável de Mao Zedong.

a) Ao liderarem o processo de criação da UE, Alemanha
e França reafirmaram os laços da histórica aliança que
os une, fato decisivo para assegurar o isolamento do
Reino Unido no contexto continental.

b) Ao escolher não ingressar na Organização Mundial
do Comércio (OMC), por certo que a China pretendeu
ganhar liberdade para agir no comércio global, não se
submetendo às imposições legais a que estão sujeitos
seus concorrentes.

b) A atual crise a envolver a UE é essencialmente
financeira, colocando em sério risco a estabilidade
do euro, moeda única adotada por todos os países
integrantes do bloco.

c) Um dos aspectos mais notáveis apresentados pela
renovada China dos dias atuais é a convergência entre
duas formas de abertura: a econômica, que promove o
crescimento, e a política, que democratiza o país.

c) Com o objetivo de superar a atual crise e depois de
difíceis negociações, os países da UE decidiram que
as respectivas Constituições nacionais deverão incluir
a obrigatoriedade de orçamentos equilibrados.

d) A transformação da China em potência mundial
implica, além de mudanças na orientação da economia,
pesados investimentos na educação, cujo sistema
baseado no mérito remonta ao passado imperial do
país.

d) A exclusão da zona do euro de países com economia
em crise, como Grécia, Itália, Portugal e Espanha, foi
uma saída radical entendida como necessária para
salvar o projeto integracionista europeu.

e) Apesar das visíveis mudanças de comportamento,
a China ainda mantém forte viés ideológico em sua
inserção internacional, privilegiando as relações com
os inúmeros parceiros identificados com a causa
revolucionária marxista.

e) Demonstrando absoluta maturidade política e compreensão acerca da gravidade da situação, a opinião
pública dos países em crise econômica, a exemplo da
grega e da portuguesa, apoiou as medidas de austeridade propostas.

27- Muitos acontecimentos, ao longo de 2011, podem ser
classificados como históricos, seja pelo impacto que
causaram, seja pelas repercussões que ainda podem
se desdobrar por muito tempo. A respeito desses fatos,
assinale a opção correta.

25- Pode-se afirmar que, a partir de 1950, verifica-se uma
aceleração do movimento migratório no país. Desse modo,
graças à incessante movimentação, o Brasil mistura sobre
o território pessoas das mais diversas origens regionais
e estaduais. Considerando esse cenário e o processo de
formação da população brasileira, assinale a opção correta.

a) Diferentemente dos protestos no Egito, a atual onda
contrária ao regime político russo – especialmente
voltada contra o sistema de poder implantado por
Putin – ainda não consegue fazer uso da chamada
blogosfera.

a) No século XX, a ocupação do Centro-Oeste vinculase à construção de Goiânia para ser a nova capital de
Goiás, fato que atraiu grandes levas de imigrantes das
demais regiões brasileiras.

b) A chamada Primavera Árabe, cujo ponto de partida foi
o solitário gesto de um homem comum ao se imolar,
representou o caminho sem volta dos países árabes
em direção à democracia laica ocidentalizada.

b) Em fins do século XIX, o ciclo da borracha amazônica
atraiu milhares de nordestinos, mas esse fluxo se
altera, ao longo do século XX, ao se voltar para o
Sudeste industrializado e para o Planalto Central, a
partir da construção de Brasília.

c) Na Argentina, depois de apertada reeleição, a
presidente Cristina Kirchner começa o segundo
mandato demonstrando disposição para o diálogo com
a oposição e oferecendo benesses à grande imprensa
de seu país.

c) A partir dos anos 1960, praticamente cessaram as
correntes migratórias voltadas para o Centro-Oeste, o
que fez da região, na atualidade, a que menos atrai
imigrantes do exterior e de outras partes do Brasil.

d) A crescente redução da presença do petróleo no
sistema produtivo contemporâneo, substituído por
fontes limpas de energia, explica a perda da importância
relativa do Oriente Médio na geopolítica mundial.

d) A quase que total inexistência de áreas demarcadas
para os primitivos habitantes da região é a principal
razão para a reduzida presença de etnias indígenas na
composição da população amazônica.

e) Aparentemente fechando um ciclo, que trouxe pesadas
perdas e indiscutível desgaste para a imagem de seu
país, o presidente Barack Obama anuncia ter chegado
ao fim a guerra no Iraque, após nove anos.

e) Na passagem do século XIX ao XX, o Sudeste recebe
número considerável de imigrantes estrangeiros, a
exemplo de italianos, japoneses, sírios e libaneses,
mas foi a partir de 1980 que a região viu incrementar a
chegada de nordestinos.
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DIREITO ADMINISTRATIVO

32- As concessões de serviço público, conforme previstas na
Lei n. 8.987, de 1995, deverão ser precedidas de:

28- Nos termos de nossa Constituição Federal e de acordo
com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
depende de autorização em lei específica:

a) licitação, ou sua dispensa em alguma das hipóteses
previstas em lei, ou o reconhecimento formal de sua
inexigibilidade.

a) a instituição das empresas públicas, das sociedades
de economia mista e de fundações, apenas.

b) licitação ou o reconhecimento formal de sua
inexigibilidade (na hipótese de inviabilidade de
competição), não se admitindo a dispensa de certame.

b) a instituição das empresas públicas e das sociedades
de economia mista, apenas.

c) licitação, em qualquer uma das modalidades existentes
na legislação pátria, não se admitindo contratação
mediante dispensa do certame ou reconhecimento
formal de sua inexigibilidade.

c) a instituição das autarquias, das empresas públicas,
das sociedades de economia mista e de fundações,
apenas.
d) a participação de entidades da Administração indireta
em empresa privada, bem assim a instituição das
autarquias, empresas públicas, sociedades de
economia mista, fundações e subsidiárias das estatais.

d) licitação, apenas na modalidade concorrência.
e) licitação, apenas nas modalidades concorrência ou
pregão.

e) a participação de entidades da Administração indireta
em empresa privada, bem assim a instituição das
empresas públicas, sociedades de economia mista,
fundações e subsidiárias das estatais.

33- A doutrina pátria costuma classificar a prestação de
serviços públicos entre concentrados e desconcentrados,
centralizados e descentralizados. Tendo em conta tal
classificação, é correto afirmar que o serviço público
realizado por órgão com competência específica para
tanto, integrante da estrutura de uma entidade que
compõe a administração indireta titular de tal serviço,
configura uma prestação de serviços

29- Os atos administrativos, uma vez expedidos e independentemente de expressa previsão legal, apresentarão
sempre o(s) seguinte(s) atributo(s):
a) presunção de legitimidade, imperatividade e autoexecutoriedade.

a) descentralizada por colaboração.

b) presunção de legitimidade e veracidade, bem assim
autoexecutoriedade.

c) desconcentrada centralizada.

b) concentrada descentralizada.
d) concentrada centralizada.

c) autoexecutoriedade, apenas.

e) desconcentrada descentralizada.

d) imperatividade e autoexecutoriedade, apenas.
e) presunção de legitimidade e veracidade, apenas.

34- Não há exigência constitucional a que recebam por meio
de subsídio

30- Nos termos da legislação federal vigente, não há exigência
expressa de motivação dos atos administrativos que

a) os detentores de mandato eletivo.
b) os policiais ferroviários federais.

a) dispensem licitação.

c) os membros dos Corpos de Bombeiros Militares.

b) suspendam outros atos administrativos.

d) os responsáveis pela atividade de magistério em entidades públicas de ensino superior.

c) decorram de reexame de ofício.
d) exonerem servidor ocupante de cargo em comissão.

e) os defensores públicos.

e) revoguem outros atos administrativos.

35- Em sentido amplo, a partir da redação atual de nossa
Constituição Federal, é possível reconhecer apenas as
seguintes espécies remuneratórias aos servidores (em
sentido amplo) na ativa:

31- No que se refere ao controle dos atos administrativos, é
correto afirmar que possuem efeitos retroativos:
a) a revogação, a anulação e a convalidação de tais atos.
b) apenas a anulação e a convalidação de tais atos.

a) vencimentos, remuneração em sentido estrito e salário.

c) a revogação e a anulação de tais atos, apenas.

b) remuneração em sentido amplo e salário.

d) apenas a anulação de tais atos.

c) subsídios, vencimentos e salário.

e) apenas a revogação e a convalidação de tais atos.

d) proventos, vencimentos e subsídios.
e) subsídios, proventos e salário.
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36- Não constitui cláusula exorbitante dos contratos
administrativos, legalmente prevista, a que estabeleça a
seguinte possibilidade:
a) de aplicação
contratante.

de

sanções

pela

40- Nos termos do Código de Ética Profissional do
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, o
conceito de servidor público, para fins de apuração do
comprometimento ético, é

Administração

a) restritivo, abrangendo apenas os que, por força de lei,
prestem serviços de natureza permanente, ligados
diretamente a qualquer órgão do poder estatal.

b) de alteração unilateral de cláusulas contratuais.
c) de rescisão unilateral do contrato.

b) restritivo, abrangendo apenas os que, por força de lei
ou contrato, prestem serviços de natureza permanente,
ligados diretamente a qualquer órgão do poder estatal.

d) de ocupação provisória de móveis, imóveis, pessoal e
serviços vinculados ao objeto do contrato.
e) de prorrogação unilateral dos contratos de serviços
contínuos.

c) relativamente restritivo, abrangendo apenas os que,
por força de lei, contrato ou outro ato jurídico, prestem
serviços de natureza permanente, ligados diretamente
a qualquer órgão do poder estatal.

37- Uma das características dos bens públicos é a sua
imprescritibilidade, o que significa dizer que tais bens não
podem

d) bastante amplo, abrangendo até mesmo os que, por
força de qualquer ato jurídico, prestem serviços de
natureza excepcional, mesmo que não remunerados
para tanto e ligados apenas indiretamente a um órgão
do poder estatal.

a) ser alienados.
b) ser usucapidos.
c) ser penhorados.

e) amplo, abrangendo também os que, por força de
qualquer ato jurídico, prestem até mesmo serviços de
natureza temporária ou excepcional, desde que com
retribuição financeira e ligados diretamente a algum
órgão do poder estatal.

d) ter destinação para uso particular.
e) ser objeto de ações por cobranças de dívidas.
38- O desatendimento, pelo particular, de intimação realizada
pela Administração Pública Federal em processo
administrativo
a) não importa o reconhecimento da verdade dos fatos,
nem a renúncia a direito pelo administrado.

41- Considerando-se as normas aplicáveis ao Sistema de
Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, assinale a
opção incorreta.

b) não importa o reconhecimento da verdade dos fatos,
mas constitui renúncia a direito pelo administrado, se
se tratar de direito disponível.

a) As pessoas jurídicas de direito privado podem provocar
a atuação de Comissão de Ética para apuração de
infração ética imputada a agente público.

c) importa o reconhecimento da verdade dos fatos,
mas não constitui renúncia automática a direito pelo
administrado, tratando-se de direito indisponível.

b) As Comissões de Ética, ao concluir pela existência
de falta de ética, poderão aplicar ao servidor penas
disciplinares como a de advertência e suspensão.

d) importa o reconhecimento da verdade dos fatos, e a
renúncia a direito pelo administrado.

c) A abertura de processo para apuração de infração
de natureza ética não depende de recebimento de
denúncia.

e) opera extinção do direito de defesa, por opção do
próprio particular.

d) Até sua conclusão, os procedimentos instaurados para
apuração de possíveis infrações das normas éticas
serão mantidos com a chancela de “reservado”.

39- A teoria do risco administrativo costuma ser associada
pela doutrina pátria à seguinte teoria de responsabilidade
civil do Estado:

e) Nem sempre a identidade do denunciante de infração
às normas éticas será mantida sob reserva.

a) teoria da irresponsabilidade do Estado.
b) teoria da culpa anônima.
c) teoria da culpa administrativa.
d) teoria da responsabilidade subjetiva.
e) teoria da responsabilidade objetiva.
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42- Sobre o tema do conflito de interesses no serviço público,
assinale a opção correta.

44- Sobre o sistema brasileiro de controle judicial de constitucionalidade, é incorreto afirmar que

a) A participação de autoridades públicas em conselhos
fiscais e de administração em empresas privadas é
absolutamente vedada.

a) o mandado de injunção é cabível quando a falta de
norma regulamentadora torne inviável o exercício de
direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas
inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

b) O trabalho meramente voluntário em organizações do
terceiro setor, sem finalidade lucrativa, não é apto a
suscitar conflitos de interesses com a Administração.

b) o sistema brasileiro de controle judicial de
constitucionalidade não compreende mecanismo
destinado ao controle preventivo da constitucionalidade
formal ou material das leis, salvo na excepcional
situação do denominado “devido processo legislativo”.

c) Suscita conflito de interesses o exercício de atividade
que possa transmitir à opinião pública dúvida sobre a
integridade da autoridade.

c) o recurso extraordinário é cabível contra decisão de
única ou última instância que, dentre outras hipóteses,
contraria dispositivo da Constituição Federal.

d) A caracterização do conflito de interesses depende da
obtenção de algum ganho pela autoridade pública.
e) A ausência de integral dedicação aos cargos caracteriza conflito de interesses apenas quando tratar-se de
cargos de provimento efetivo.

d) o processamento e julgamento da ação direta de
inconstitucionalidade, quando articulada contra lei ou
ato normativo federal, compete exclusivamente ao
Supremo Tribunal Federal.

DIREITO CONSTITUCIONAL

e) no sistema brasileiro de controle judicial de
constitucionalidade, apenas os tribunais, órgãos
colegiados do Poder Judiciário, podem declarar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, devendo
fazê-lo pelo voto da maioria absoluta dos seus
membros.

43- Sobre a hierarquia constitucionalmente caracterizada
entre os atos jurídico-normativos do Poder Público, é
correto afirmar que
a) a Constituição Federal é a norma fundamental de
nosso ordenamento jurídico desde que não revele
incompatibilidade com os tratados internacionais de
direitos humanos pactuados pelo País.

45- Sobre os princípios fundamentais da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, é incorreto
afirmar que

b) as emendas à Constituição Federal, uma vez apreciadas
e aprovadas em ambas as Casas do Congresso
Nacional – cada uma delas em dois turnos e em cada
turno por no mínimo três quintos dos respectivos
membros –, se integram ao texto constitucional, não
estando sujeitas a qualquer limite formal ou material.
c) as leis complementares são
superiores às leis ordinárias.

a) a República Federativa do Brasil é formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal.
b) a República Federativa do Brasil tem como um dos
seus fundamentos o monismo político.

hierarquicamente

c) a República Federativa do Brasil constitui-se em
Estado Democrático de Direito.

d) os decretos de natureza regulamentar, editados pelo
Presidente da República para a fiel execução das leis,
podem dispor sobre outras matérias não expressamente contempladas na legislação regulamentada, desde
que não a contrariem e nem inovem na instituição de
deveres aos cidadãos em geral, e que se destinem à
adequada organização da Administração Pública com
vistas àquela mesma execução legal.

d) se constituiu como um dos objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil erradicar a pobreza e
a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e
regionais.
e) a República Federativa do Brasil rege-se nas suas
relações internacionais, dentre outros, pelo princípio
da independência nacional.

e) as medidas provisórias são atos emanados pelo
Presidente da República, em casos de relevância
e urgência, com força de lei, que adquirem eficácia
normativa trinta dias após a sua apreciação e aprovação
por ambas as Casas do Congresso Nacional.

46- Sobre os direitos fundamentais individuais previstos na
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é
correto afirmar que
a) a casa do indivíduo, enquanto seu domicílio, é violável
durante a noite mediante ordem judicial.
b) a casa do indivíduo, enquanto seu domicílio, é violável,
porém somente durante o dia, em caso de flagrante
delito ou desastre.
c) a liberdade de consciência autoriza o cidadão a se
escusar do cumprimento de obrigação jurídica a todos
imposta, desde que se submeta à correspondente
prestação alternativa se assim previsto em lei.
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d) o direito de reunião pacífica não contempla, sem prévia
anuência expressa da autoridade pública de trânsito, a
realização de manifestação coletiva, com objetivo de
protesto contra a carga tributária, em via pública de
circulação automobilística.

48- Acerca da configuração fundamental da cidadania
brasileira na Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, é incorreto afirmar que
a) são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de
pai ou mãe brasileiro (nato ou naturalizado) que ali se
encontrasse a serviço oficial da República Federativa
do Brasil.

e) no caso de iminente perigo público, a autoridade
competente poderá usar de propriedade particular,
vedada ao proprietário indenização ulterior.

b) podem ser brasileiros naturalizados os estrangeiros
que, provenientes de países que tenham o português
como língua nativa, residam no país há mais de um ano
e não tenham pendente contra si qualquer desabono
grave jurídico ou moral.

47- Sobre o direito de acesso à informação pública, naquilo
em que constitucionalmente disposto como direito
fundamental ou como base da Administração Pública, é
incorreto afirmar que

c) é privativo de brasileiro nato o posto de Ministro do
Supremo Tribunal Federal.

a) todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade,
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à
preservação ou da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem de outras pessoas, ou à segurança da
sociedade e do Estado.

d) o brasileiro nato não pode perder a cidadania brasileira.
e) aos portugueses com residência permanente no país
são assegurados os mesmos direitos constitucionalmente assegurados aos brasileiros naturalizados, desde que haja, em Portugal, reciprocidade em favor dos
brasileiros ali residentes permanentemente.

b) são a todos assegurados, independentemente do
pagamento de taxas, a obtenção de certidões em
repartições públicas, para defesa de direitos e
esclarecimento de situações de interesse pessoal.

49- Em torno das funções da União na organização políticoadministrativa do Estado brasileiro, é incorreto afirmar que
a) lei complementar federal pode autorizar Municípios
a legislar sobre questões específicas das matérias
atinentes à competência legislativa privativa da União.

c) a publicidade dos atos, programas, obras, serviços
e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter
educativo, informativo ou de orientação social, dela
apenas podendo constar nomes, símbolos ou imagens
que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos quando estes sejam diretamente
responsáveis pelos respectivos atos, programas,
obras, serviços ou campanhas.

b) é vedado à União recusar fé aos documentos públicos.
c) compete à União planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente
as secas e as inundações.
d) compete privativamente à União legislar sobre defesa
civil e mobilização nacional.

d) todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações de interesse coletivo ou geral, que
serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja
imprescindível à preservação ou da intimidade, da vida
privada, da honra e da imagem de outras pessoas, ou
à segurança da sociedade e do Estado.

e) o mar territorial é bem da União.
50- Sobre a repartição de competências comuns e concorrentes entre os entes da federação brasileira (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), é correto afirmar que
a) no âmbito das competências concorrentes, compete
aos Municípios a fixação de normas gerais de direito
orçamentário.

e) na forma da lei disciplinadora das formas de
participação dos usuários na administração pública
direta e indireta, é garantido o acesso dos usuários
a registros administrativos e informações sobre atos
de governo, ressalvados aqueles cujo sigilo seja
imprescindível à preservação ou da intimidade, da vida
privada, da honra e da imagem de outras pessoas, ou
à segurança da sociedade e do Estado.

b) é competência constitucional concorrente à União, aos
Estados e ao Distrito Federal legislar sobre defesa civil
e gerenciamento de riscos e desastres.
c) no âmbito das competências comuns, compete a
todos os entes da federação brasileira legislar sobre
sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia
nacionais.
d) é competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente, combatendo os desastres nacionais de qualquer natureza.
e) é competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios preservar as florestas,
a fauna e a flora.
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51- Sobre a disciplina constitucional referida ao gerenciamento
pelo Poder Público de riscos e desastres naturais e
sociais, é incorreto afirmar que

53- Sobre a organização dos poderes no sistema constitucional brasileiro, é correto afirmar que
a) cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do
Presidente da República, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

a) compete aos Estados e ao Distrito Federal planejar a
defesa permanente contra as calamidades públicas
e legislar sobre a correlata defesa civil e mobilização
nacional.
b) compete à União legislar sobre normas gerais de
convocação e mobilização das polícias militares e
corpos de bombeiros militares.

b) cabe ao Presidente da República, ouvidos os Conselhos
da República, e de Defesa Nacional, e mediante prévia
autorização do Congresso Nacional, decretar estado
de defesa nas hipóteses e limites constitucionais.

c) o decreto presidencial que instituir o estado de defesa
determinará, dentre outros aspectos relevantes à
matéria, as medidas coercitivas a vigorarem no seu
curso de duração, que poderão compreender, na
hipótese de calamidade pública, a ocupação e uso
temporário de bens e serviços públicos, respondendo
a União, posteriormente, pelos danos e custos
decorrentes.

c) nos projetos de lei de iniciativa do Presidente da
República, não será admitida, no curso da sua
discussão e votação pelas Casas do Congresso
Nacional, emenda parlamentar que importe em
aumento da despesa originalmente prevista, salvo se
o autor da emenda, na mesma oportunidade, indicar
os recursos novos ou adicionais necessários a tal
finalidade.

d) incumbe aos corpos de bombeiros militares, além de
outras atribuições definidas em lei, a execução de
atividades de defesa civil.

d) compete ao Conselho Nacional de Justiça, órgão
do Poder Judiciário, o controle tanto da atuação
administrativa e financeira do mesmo Poder Judiciário
quanto do cumprimento dos deveres funcionais dos
juízes.

e) a proteção e tutela constitucionalmente deferida aos
índios e aos grupos indígenas não veda a remoção
compulsória de suas terras, por ato do Poder Executivo,
em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em
risco a respectiva população, cabendo, neste caso,
apreciação posterior (“ad referendum”) do Congresso
Nacional.

e) compete privativamente ao Presidente da República,
ouvidos os Ministros de Estado e o Conselho de
Estado, exercer a direção superior da Administração
Pública do Poder Executivo Federal.

52- Sobre as bases constitucionais da Administração Pública,
é correto afirmar que

54- Sobre a disciplina constitucional das finanças públicas e
do controle externo concernente à fiscalização contábil,
financeira e orçamentária, é incorreto afirmar que

a) os cargos, empregos e funções públicas em geral são
acessíveis apenas aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei.

a) nenhum investimento cuja execução ultrapasse um
exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia
inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a
inclusão.

b) durante o prazo improrrogável previsto no edital de
convocação, aquele aprovado em concurso público
de provas ou de provas e títulos será convocado com
prioridade sobre novos concursados.

b) incumbem às leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecer o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais.

c) a investidura em cargo ou emprego público depende
da aprovação prévia em concurso público de provas ou
de provas e títulos.

c) a lei orçamentária anual da União compreenderá o
orçamento fiscal, o orçamento de investimento das
empresas estatais e o orçamento da seguridade social.

d) é permitida, mediante lei específica, a vinculação ou
equiparação de quaisquer espécies remuneratórias
para o efeito de remuneração de pessoal do serviço
público.

d) os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às
diretrizes orçamentárias, aos orçamentos anuais e aos
créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas
do Congresso Nacional, sendo-o inicialmente por uma
comissão mista de deputados e senadores.

e) é vedada a acumulação remunerada de cargos,
empregos ou funções públicas exceto, quando houver
compatibilidade de horários, a de dois cargos de
direção escolar.
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58- No Microsoft Excel,

55- Sobre a disciplina constitucional referida aos aspectos
financeiros do gerenciamento pelo Poder Público de
riscos e desastres naturais e sociais, é correto afirmar que

a) na função SE(teste_lógico;valor_se_verdadeiro;valor_
se_falso), teste_lógico pode assumir até 5 valores
diferentes.

a) a União, mediante a edição pelo Presidente da
República de medida provisória, poderá instituir empréstimos compulsórios para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública.

b) na função SE(teste_lógico;valor_se_verdadeiro;valor_
se_falso), valor_se_verdadeiro é sempre maior ou
igual a zero.

b) é admitida a abertura de crédito orçamentário
extraordinário para atender a despesas previsíveis,
cujo emprego financeiro deve ser urgente quando
necessário, referidas ao gerenciamento de riscos e
desastres.

c) células podem ser mescladas por meio da seguinte
sequência de comandos: Ferramentas→Células→
Edição→Mesclar células→OK.
d) células podem ser mescladas por meio da seguinte
sequência de comandos: Formatar→Células→
Alinhamento→Mesclar células→ OK.

c) a edição pelo Presidente da República de medida
provisória é o meio legislativo mais adequado à abertura
de crédito orçamentário extraordinário para atender a
despesas imprevisíveis e urgentes decorrentes de
calamidade pública.

e) existe uma função para determinar diretamente o valor
da tangente cujo seno é conhecido.
59- No Microsoft PowerPoint,

d) a União poderá instituir empréstimos compulsórios, de
natureza tributária, para atender a despesas ordinárias
decorrentes da mobilização administrativa permanente
referida ao gerenciamento de riscos e desastres.

a) adota-se uma estrutura de slide inicial para uma
apresentação por meio de Apresentação de
Slides→Layout→Estrutura inicial→Slide de título.
b) uma imagem pode ser inserida em um slide por meio
de Design→Configurar página→Marcação de
arquivo de imagem→Abrir.

e) os créditos orçamentários adicionais são o instrumento
financeiro-público adequado ao suprimento de
despesas previsíveis ou imprevisíveis referidas ao
gerenciamento de riscos e desastres.

c) uma imagem pode ser inserida em um slide por meio
de Exibição→Imagem→Marcação de arquivo de
imagem→Inserir.
d) uma imagem pode ser inserida em um slide por meio
de Inserir→Imagem→Marcação de arquivo de
imagem→Abrir.

INFORMÁTICA BÁSICA

e) adota-se uma estrutura de slide inicial para uma apresentação por meio de Início→Redefinir→Estrutura
padrão→Slide mestre.

56- No Microsoft Word,
a) pode-se copiar um texto através do recurso arrastar-esoltar, mantendo-se a tecla Ctrl pressionada.

60- A estrutura do núcleo do Linux contém os componentes:

b) são efeitos de fonte: Tachado misto, Sobrescrito,
Contorno, Relevância, Versalete.

a) E/S, Gerenciador de periféricos, Gerenciador de
programa.

c) pode-se copiar um texto através do recurso arrastar-esoltar, mantendo-se a tecla Alt pressionada.
d) são efeitos de fonte: Tachado,
Compactado, Relevo, Versalete.

b) Gerenciador de TCP/IP, Gerenciador de memória
virtual, Gerenciador de processo.

Sobreposto,

c) E/S, Gerenciador de memória, Gerenciador de
processo.

e) são efeitos de fonte: Tachado duplo, Inter-escrito,
Contorno, Relevo, Versão.

d) E/S, Gerenciador de
escalonamento de CPU.

57- Nos sistemas de conexão à Internet,

linha

telefônica

Gerenciador

de

e) Gerenciador de sistema operacional, Gerenciador de
memória principal, Gerenciador de processador.

a) o acesso discado permite uso simultâneo da linha
telefônica para transmissão de voz.
b) no acesso DSL, a
exclusivamente dados.

sinais,

61- Uma rede privada virtual

conduz

a) envia dados através da Internet, dispensando criptografia para garantir privacidade.

c) o acesso a cabo utiliza-se do sinal da televisão por
antena.

b) envia dados através da Internet, mas criptografa
transmissões entre sites para garantir privacidade.

d) no acesso DSL, o cabo conduz simultaneamente sinais
telefônicos e sinais de televisão.

c) define um programa para um roteador em um site e
usa encapsulamento Pop-em-Ip.

e) o acesso discado à Internet bloqueia a linha telefônica
comum do usuário.

d) não envia dados através da Internet e criptografa
dados para uso local para garantir privacidade.
e) define um túnel através da Intranet entre um roteador em
um site e um roteador em outro e usa encapsulamento
drag-and-drop.
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62- O Administrador de Dados
a) auxilia os gerentes de projeto na definição dos
programas de seus projetos.
b) desenvolve um modelo de dados com abrangência
operacional.
c) mantém o dicionário de dados.
d) executa backup do banco de dados.
e) recupera protocolos.
63- Em relação aos aplicativos do Microsoft Office e do BR
Office, é correto afirmar que:
a) o aplicativo de edição de textos do BR Office é o
Impress.
b) a ferramenta de “Verificação ortográfica” só está
disponível nos aplicativos de edição de textos do
Microsoft Office.
c) os aplicativos do BR Office não permitem salvar
documentos em formato .pdf.
d) o recurso de “Alinhamento rápido” de parágrafos
na “Barra de ferramentas” só está disponível nos
aplicativos de edição de textos do BR Office.
e) ambos dispõem de uma ferramenta muito útil para
“copiar” atributos de um determinado texto para outro,
chamados, respectivamente, de “Formatar pincel” e
“Pincel de estilo”.
64- A memória cache
a) é usada para maximizar a disparidade existente entre
a velocidade do processador e a velocidade de leitura
e gravação de dados.
b) é uma memória volátil de alta velocidade, porém com
pequena capacidade de armazenamento.
c) armazena a maioria do conteúdo da memória principal.
d) é uma memória volátil de baixa velocidade, porém com
grande capacidade de armazenamento.
e) é usada para eliminar a disparidade existente entre
a quantidade de dados armazenados na memória
principal e na memória secundária.
65- Assinale a opção correta.
a) O CIO de uma organização administra seus recursos e
atividades relacionados com informação.
b) O CEO de uma organização executa atividades
relacionadas com informação.
c) O CIO de uma organização administra seus recursos
e atividades relacionados exclusivamente com
informação corporativa.
d) O STEO de uma organização administra seus recursos
e atividades relacionados com informação estratégica.
e) O CIO de uma organização executa atividades
relacionadas com informação.
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