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Conhecimentos Gerais

INSTRUÇÕES
- Verifique se este caderno contém 80 questões, numeradas de 1 a 80.
Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE
- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A

C D E

ATENÇÃO
- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você terá 4 horas para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver o Caderno de Questões e a sua Folha de Respostas.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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6.

CONHECIMENTOS GERAIS
Atualidades
1.

A premiação do Oscar 2009 surpreendeu a crítica cinematográfica. Um dos produtores da película mais premiada (8
estatuetas) destacou que o filme não tinha estrelas nem
dinheiro suficiente para a produção e ressaltou o trabalho
do cineasta e de toda a equipe, especialmente o dos
indianos de Mumbai, onde as filmagens foram realizadas.
O nome desse filme é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Segundo a Folha Online (02.04.2009), no dia 19 de março
de 2009, o STF (Supremo Tribunal Federal) manteve a
demarcação contínua do território indígena e determinou a
saída de não índios da área, incluindo os arrozeiros. Dia
30 de abril foi determinado como prazo final para a desocupação. O STF definiu 19 condições para a demarcação
da reserva “Raposa/Serra do Sol”, que fica no Estado
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Foi apenas um sonho.
O curioso caso de Benjamin Button.
Quem quer ser um milionário?
Milk − A voz da igualdade.
Valsa com Bashir.

do Pará.
do Acre.
de Rondônia.
do Amapá.
de Roraima.

__________________________________________________________________________________________________________________

2.

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) irá
enviar mais 5 mil soldados, de combate e de treinamento,
para lutar contra o Taliban, anunciou, em abril de 2009, o
presidente americano, Barack Obama, durante o encontro
de cúpula da aliança em Estrasburgo na França. Esses
soldados vão lutar no centro-oeste da Ásia, em território
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

7.

afegão.
iraquiano.
palestino.
iraniano.
paquistanês.

_________________________________________________________

3.

Morreu no início do mês de abril de 2009, aos 89 anos,
uma das figuras mais importantes da ciência brasileira.
Nascido em Campinas, foi biólogo, geneticista; formou
dezenas de pesquisadores no Brasil e nos Estados
Unidos, publicou trabalhos de repercussão internacional e
liderou algumas das instituições científicas mais
importantes do País. Entre os seus mais destacados
alunos estão Mayana Zatz e Francisco Salzano. Foi
diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo (FAPESP), Presidente da Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e era
professor vitalício da Universidade do Texas. O nome
desse cientista é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
8.

José Aristodemo Pinotti.
César Lattes.
José Goldemberg.
Crodowaldo Pavan.
Mário Schenberg.

2

Segundo a ONG WWF-Brasil, “diversas substâncias químicas acabam destruindo o ozônio quando reagem com
ele. Tais substâncias contribuem também para o aquecimento do planeta, conhecido como efeito estufa. A lista de
produtos danosos à camada de ozônio inclui os óxidos
nítricos e nitrosos expelidos pelos exaustores dos veículos
e o CO2 produzido pela queima de combustíveis fósseis,
como o carvão e o petróleo.” A Camada de Ozônio está na
estratosfera entre 15 e 50 km da superfície terrestre. Ela é
importante porque
(A)

O Deputado Federal Paulo Renato Souza aceitou o
convite para assumir o cargo de secretário no governo
José Serra. Paulo Renato de Souza foi empossado, em
abril de 2009, como secretário da

protege todos os seres vivos dos danos causados
pela radiação ultravioleta.

(B)

retém o oxigênio necessário aos seres humanos
junto à superfície da Terra.

(C)

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

retém 95% das radiações infravermelhas, importantes para a saúde dos ossos.

(D)

é responsável pela manutenção das nuvens carregadas de H2O na estratosfera.

(E)

libera moléculas de oxigênio que reagem com o
hidrogênio para originar a chuva.

Casa Civil.
Educação.
Saúde.
Habitação.
Cultura.

_________________________________________________________

5.

filipino.
da Coreia do Norte.
chinês.
de Taiwan.
do Vietnã.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

4.

Em abril de 2009, as autoridades de todo o mundo sentiram ameaçada a paz mundial. Estados Unidos, Japão e
Coréia do Sul confirmaram o lançamento de um foguete
que caiu cerca de 2.100 quilômetros ao leste do Tóquio.
Segundo a Folha Online, “mesmo com a ausência de um
ataque formal, o Japão pediu uma reunião emergencial
(...) no Conselho de Segurança da ONU (Organização das
Nações Unidas) por considerar que o lançamento fere as
regras da entidade, mesmo se tratando de um satélite
civil.” O foguete foi lançado de base instalada no território

Em sânscrito, 'Satya' significa 'verdade'. Já 'agraha' quer
dizer 'firmeza'. Assim, Satyagraha é a 'firmeza na verdade', ou 'firmeza da verdade'. Esse termo foi usado para
denominar uma operação da Polícia Federal que
(A)

foi responsável pela queda dos governadores do
Maranhão e da Paraíba.

(B)

desmascarou deputados que recebiam ilegalmente
recursos de construtoras.

(C)

apreendeu CDs e DVDs piratas em todo o território
nacional.

(D)

desmontou redes de pedofilia em cinco estados
brasileiros.

(E)

prendeu famoso banqueiro, um mega investidor e
um ex-prefeito de São Paulo.

_________________________________________________________

9.

Em entrevista à BBC Brasil, Jim O'Neill, economista-chefe
do Goldman & Sachs, que criou a sigla BRIC em 2001,
prevê que a crise econômica mundial poderá acelerar a
escalada dos emergentes, e diz que já em 2020 a
economia desses quatro países encostará na dos países
do G7, o grupo das atuais nações mais ricas do mundo. A
sigla BRIC refere-se aos seguintes países:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Brasil, Reino Unido, Israel e China.
Brasil, Rússia, Índia e Chile.
Brasil, Rússia, Índia e Canadá.
Brasil, Rússia, Índia e China.
Brasil, Reino Unido, Índia e Canadá.
SEGEP-Espec.Pol.Públicas-Prova 1

Caderno de Prova ’A01’, Tipo 003
10.

13.

A Folha de S.Paulo publicou, em fevereiro de 2009, a
seguinte notícia: O spread no Brasil é o maior do mundo e
11 vezes o dos países desenvolvidos. Na média do ano
passado, isso significa 34,88 pontos percentuais ante
3,16 pontos, de acordo com levantamento feito pelo IEDI
(Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial).
O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e
seus ministros da área econômica, prometeram atacar o
spread bancário, divulgando as instituições financeiras em
que ele é alto.

Como parte no contrato administrativo, a Administração
pode
(A)

extingui-lo por razões de interesse público justificado
ao contratado, que, nessa hipótese, não terá direito
a qualquer espécie de indenização.

(B)

rescindi-lo, unilateralmente, pelo cumprimento irregular de suas cláusulas, assistindo ao contratado
direito à devolução da garantia e ao pagamento do
custo de desmobilização.

(C)

alterá-lo, unilateralmente, para acrescer ou suprimir
partes do objeto, independentemente do valor, no
caso de insuficiência orçamentária devidamente
comprovada.

(D)

fiscalizar e gerenciar a execução de seu objeto,
sempre por meio de terceiros especialmente contratados.

(E)

rescindi-lo por motivo de força maior ou caso fortuito,
ressarcindo o contratado pelos prejuízos regularmente comprovados.

Por “spread” deve-se entender a
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

taxa de juros cobrada pelas instituições financeiras
administradas pelo Governo a instituições bancárias
de capital aberto.
diferença entre os juros pagos pelos bancos na
captação de recursos provenientes da caderneta de
poupança e a taxa aplicada por eles nos empréstimos que concedem.

_________________________________________________________

taxa de juros cobrada pelas instituições financeiras
em empréstimos feitos a instituições públicas.

14.

diferença entre os juros pagos pelos bancos na
captação de recursos e a taxa aplicada por eles nos
empréstimos que concedem.
diferença entre os juros pagos por instituições financeiras a recursos obtidos junto ao Banco Central e a
taxa aplicada por eles nos empréstimos que concedem.

_________________________________________________________

Direito Administrativo
11.

deve ser adotado para empregados de empresas
públicas que desenvolvem atividade econômica em
regime de monopólio.

(B)

deve ser único para os servidores da Administração
direta, das Autarquias e das Fundações Públicas.

(C)

pode ser estendido, por lei, aos empregados de sociedades de economia mista que exploram atividade
econômica em regime de concorrência com a iniciativa privada.

(D)

(E)

15.

sua fruição gratuita e a proibição de lucro para quem
os executa.

(B)

vedação para finalidade de desenvolvimento de atividade comercial ou industrial.

(C)

continuidade de sua prestação e a igualdade de tratamento entre os usuários.

(D)

prestação exclusiva pelo Estado e a finalidade de
interesse social.

(E)

inexigibilidade de licitação para sua execução.

Um vendaval seguido de chuva de granizo devastou uma
região urbana de determinado Município e arrebentou a
única ponte que dava acesso à população ali residente,
que restou desamparada. Dada a gravidade da situação,
que punha em risco a segurança dos moradores e de seus
bens, o Prefeito viu-se compelido a contratar serviços para
a restauração da ponte, imediatamente. Para essa contratação, a licitação é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

deve ser o mesmo para servidores de Fundações
Públicas, sejam de Direito Público ou de Direito Privado.

16.

Em relação às espécies de ato administrativo, é correto
afirmar:
(A)

Certidão é ato de natureza constitutiva de direito ou
de obrigação expedida pela autoridade competente.

(B)

Autorização é ato administrativo unilateral e
vinculado por meio do qual a Administração faculta
àquele que preencha os requisitos legais o exercício
de uma atividade.

(C)

Homologação é ato unilateral e vinculado mediante o
qual a Administração reconhece a legalidade de ato
ou de procedimento administrativo.

(D)

Licença é ato administrativo unilateral e discricionário pelo qual a Administração faculta ao particular o desempenho de atividade material, em princípio vedada.

(E)

Aprovação é ato unilateral e vinculado via do qual a
Administração exerce o controle de outro ato administrativo, antes ou depois de o mesmo ter sido praticado.

pode ser celetista para os servidores das Autarquias
e Fundações Públicas e deve ser estatutário, para
os servidores da Administração direta.

Um ato administrativo que viesse a criar direitos, impor
obrigações ou prescrever sanções afrontaria o princípio da
(A)

probidade administrativa.

(B)

impessoalidade.

(C)

moralidade.

(D)

legalidade.

(E)

publicidade.
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dispensável.
vedada.
desnecessária.
inexigível.
indispensável.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

12.

(A)

_________________________________________________________

Em conformidade com a interpretação dada pelo Supremo
Tribunal Federal ao caput do artigo 39 da Constituição
Federal, o regime jurídico dos servidores públicos
(A)

É característico do regime jurídico dos serviços públicos a

3
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17.

É correto afirmar:
(A)

(B)

(C)

20.

Empresas Públicas são entidades da Administração
indireta, criadas por lei sob regime de Direito Público, para a finalidade de estimular a concorrência.
As sociedades de economia mista são criadas por lei
e dissolvidas mediante deliberação da Assembléia
Geral.
Organizações Sociais e Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público são associações civis sem
fins lucrativos, às quais a lei concede benefícios
tributários e isenções fiscais para execução de
atividades de interesse coletivo.

(D)

Serviços sociais autônomos são prestados por
entidades privadas por delegação do Poder Público,
cabendo-lhes, inclusive, a fiscalização de profissões
regulamentadas.

(E)

As agências reguladoras têm poder normativo, nos
termos das leis que as instituíram, e seus Dirigentes,
mandatos fixos.

Sobre o procedimento (ou processo) administrativo que,
no âmbito da Administração Pública do Estado de São
o
Paulo, está regulamentado pela Lei n 10.177, de
30/12/1998, é correto afirmar:
(A)

É desnecessária a instauração de procedimento
administrativo visando à reparação administrativa de
danos, quando a culpa do agente é fato notório.

(B)

Procedimento administrativo é a relação jurídica que
se instaura quando existe conflito de interesses entre a Administração e o particular.

(C)

A importância do processo administrativo consiste
em ser meio eficaz para assegurar os direitos do
administrado e dar mais transparência aos atos e
fins da Administração.

(D)

A finalidade específica do processo administrativo é
a de apurar irregularidades, em tese, praticadas por
servidor e aplicar a penalidade cabível ou decretar a
absolvição, conforme o caso.

(E)

Processo administrativo é o conjunto de atos encadeados e sucessivos visando a alcançar resultado
predeterminado.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

Direito Constitucional

18.

Em conformidade com a jurisprudência dominante, para a
configuração da responsabilidade objetiva das pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviço público
(A)

(B)

21.

No tocante à caracterização das normas constitucionais
sob o ângulo formal e material, é correto afirmar, em face
da Constituição brasileira de 1988, que
(A)

são formalmente constitucionais todas as normas
contidas em seu corpo articulado, mesmo as
destituídas de rigidez.

(B)

todas as normas nela contidas são formal e
materialmente constitucionais.

(C)

nela existem algumas normas que são apenas
formalmente constitucionais.

(D)

não há normas materialmente constitucionais fora de
seu corpo articulado.

(E)

são materialmente constitucionais apenas as suas
normas referentes à organização dos Poderes e aos
direitos individuais.

não é necessário que o ato praticado pelo agente
público seja ilícito.
o nexo de causalidade entre a ação do Poder
Público e o dano verificado é dispensável.

(C)

o agente público deve estar no efetivo exercício do
cargo ao praticar o ato causador do dano.

(D)

o prejudicado ser usuário do serviço público é
condição desnecessária.

_________________________________________________________

(E)

a apuração da culpa da vítima é impertinente, com
base no risco administrativo.

22.

_________________________________________________________

19.

A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar
o
federal n 101, de 2000) estabelece ser nulo de pleno
direito o ato de que resulte aumento de despesa com
pessoal expedido nos 180 dias anteriores ao final do
mandato do titular do respectivo Poder (parágrafo único,
art. 21). Em se tratando de último ano do final do mandato
de Governador do Estado, no período assinalado estará
vedado ao Poder Executivo
(A)

a substituição de ocupante de cargo em comissão,
exonerado a pedido, no mesmo ano.

(B)

a concessão de pensão à viúva de servidor falecido
em junho do mesmo ano.

(C)

a criação de cargo, emprego ou função na
Administração direta e indireta.

(D)

o provimento de cargos públicos criados por lei
publicada no mês de maio do mesmo ano.

(E)

a concessão de quinquênios ou de sexta-parte, que
fica suspensa até janeiro do ano subsequente.

O Poder Constituinte denominado originário
(A)

pode se manifestar por meio de emendas pontuais
ou mediante ampla revisão da Constituição preexistente.

(B)

consubstancia manifestação do poder soberano do
Estado, não sofrendo limitações de natureza jurídica
no plano interno.

(C)

tem como características a precariedade e a
informalidade, servindo apenas para a estruturação
do Poder Constituinte derivado.

(D)

não existe em Estados federativos, porquanto as
Constituições dos Estados-membros estão adstritas
às limitações estabelecidas na Constituição federal.

(E)

somente se manifesta por meio de Assembleia
Constituinte, eleita de acordo com os princípios
democráticos.

_________________________________________________________
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23.

O princípio da supremacia hierárquica ou formal da
Constituição está diretamente relacionado com
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a irresponsabilidade política do Chefe de Estado.
a dignidade da pessoa humana.
o duplo grau de jurisdição.
a rigidez das normas constitucionais.
o sistema político democrático.
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24.

6o

27.

A norma do caput do artigo
da Constituição Federal,
que inclui, dentre os direitos sociais, o direito à moradia,
(A)

apresenta eficácia plena, na medida em que pode
ser invocada como parâmetro para se fazer controle
de constitucionalidade de atos normativos subalternos à Constituição.

(B)

não apresenta eficácia jurídica alguma, caracterizando mera diretriz de natureza política.

(C)

(D)

(E)

é de natureza programática e de eficácia limitada,
dependendo a sua plenitude eficacial de providências de cunho não apenas normativo.
gera direito subjetivo à obtenção de habitação
adequada, mediante financiamento com recursos
públicos e a juros reduzidos, prontamente exercitável perante o Poder Judiciário.

28.

é dotada de eficácia jurídica, porém limitada,
dependendo a sua plenitude eficacial de providências de cunho exclusivamente normativo.

O Senado Federal recebe projeto de lei de iniciativa popular
reduzindo as férias dos servidores públicos de 30 (trinta) para
20 (vinte) dias. Esse projeto é aprovado, sucessivamente,
sem emendas, no Senado e na Câmara dos Deputados,
sendo, a seguir, sancionado pelo Presidente da República. A
lei em que se converteu a propositura é
(A)

constitucional, pois o princípio da soberania popular,
à luz da Carta de 1988, compreende o exercício
direto do poder pelos cidadãos, prevalecendo sobre
as normas específicas do processo legislativo.

(B)

constitucional, pois a sanção presidencial convalida
eventuais vícios ocorridos durante a tramitação do
projeto respectivo no Poder Legislativo.

(C)

inconstitucional, na medida em que a Constituição
assegura aos servidores férias anuais de 30 (trinta)
dias.

(D)

inconstitucional, porque a iniciativa legislativa popular se restringe ao âmbito estadual e ao municipal.

(E)

inconstitucional, porque o respectivo projeto, primeiramente, deveria ter sido apresentado à Câmara,
além de importar em usurpação de iniciativa reservada ao Presidente da República.

(A)

apenas no âmbito da Câmara de Vereadores, por
meio do denominado controle de constitucionalidade
político.

(B)

no Supremo Tribunal Federal, por meio de arguição
de descumprimento de preceito fundamental.

(C)

no Tribunal de Justiça, mediante ação direta de
inconstitucionalidade de nível estadual.

(D)

jurisdicionalmente apenas por meio de controle
incidental.

(E)

no Supremo Tribunal Federal, por meio de ação
direta de inconstitucionalidade de nível federal.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

25.

A incompatibilidade de lei ordinária municipal em face da
Lei Orgânica do correspondente Município pode ser
discutida

Determinado Município estabelece por meio de lei que os
cargos de Fiscal de Tributos Municipais são de provimento
em comissão, percebendo os seus ocupantes a mesma
remuneração dos Fiscais de Renda do Estado respectivo.
Essa lei municipal é
(A) plenamente válida, desde que o Estado-membro não
se oponha à vinculação remuneratória estabelecida
com carreira estadual.
(B) válida, no que toca à forma de provimento, porém
inconstitucional quanto à vinculação remuneratória
estabelecida.
(C) plenamente válida, uma vez que compete aos
Municípios dispor sobre a organização do respectivo
funcionalismo público.
(D) válida no que toca à vinculação remuneratória estabelecida, porém inconstitucional quanto à forma de
provimento.
(E) duplamente inconstitucional, tanto em relação à
forma de provimento, quanto em relação à
vinculação remuneratória estabelecida.

_________________________________________________________

29.

Em matéria de direitos e garantias fundamentais, a
Constituição de 5 de outubro de 1988
(A)

demonstrou acentuada preocupação com a efetividade de suas disposições.

(B)

pouco inovou em relação às Constituições brasileiras anteriores.

(C)

manteve-se atrelada ao padrão liberal clássico, refratário aos direitos fundamentais de cunho prestacional.

(D)

é de inspiração socialista, dependendo a plena
fruição dos direitos que consagra da planificação
total da economia.

(E)

estabelece um amplo, porém taxativo, rol de direitos
públicos subjetivos.

_________________________________________________________

26.

Diante das limitações materiais que a Constituição de
1988 impõe ao Poder Constituinte derivado de revisão,
NÃO seria admissível proposta de emenda que
(A)

reinstituísse o sistema eleitoral da Constituição do
Império (1824), em que delegados de eleitores de
primeiro grau elegiam os representantes políticos em
nível nacional e regional.

(B)

atribuísse aos Estados a competência para legislar
sobre registros públicos.

(C)

atribuísse às regiões metropolitanas capacidade
legislativa em assuntos de interesse metropolitano,
observadas as normas gerais estabelecidas pelo
Estado respectivo.

(D)

alargasse o cabimento de habeas data, de modo a
viabilizar a obtenção de informações relativas aos
familiares do impetrante.

(E)

suprimisse a competência do Conselho Nacional de
Justiça de controlar a atuação financeira do Poder
Judiciário.
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30.

O Município, na federação brasileira,
(A) é dotado de personalidade jurídica de direito público,
consubstanciando modalidade de descentralização
administrativa.
(B) embora criado por lei estadual, não pode ter a sua
autonomia política restringida pelo Estado respectivo.
(C) dispõe de ampla autonomia política, sendo-lhe facultado regular a duração do mandato dos respectivos
Prefeitos e Vereadores.
(D) pode se projetar, territorialmente, em relação a mais
de um Estado, desde que lei complementar federal
assim o permita.
(E) tem a sua autonomia política configurada pela
Constituição Federal, bem como pela Constituição
Estadual pertinente, que pode reduzi-la ou ampliá-la.
5
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31.

A palavra que preenche a lacuna corretamente é

Inglês
Instruções: Para responder às questões de números 31 a 35,
considere o texto a seguir.
Overweight- and obesity-related problems, which have
assumed “epidemic proportions”, were debated by the European
Parliament last night (Wednesday). Speaking on behalf of the

(A)

level.

(B)

double.

(C)

decline.

(D)

reduce.

(E)

improve.

_________________________________________________________

GUE/NGL Group, Swedish MEP [Member of the European

32.

Parliament] Jens Holm warned against the rapidly increasing

According to the text,
(A)

a healthy diet in the early years prevents overweight
and obesity problems throughout one’s life.

(B)

a ban on products containing trans-fatty acids has
recently been enforced.

(C)

MEP Holm’s main concern is the impact of cattle
growing on the environment.

(D)

MEP Figueiredo advocates the free distribution of
quality farm produce to poor people.

(E)

sound public policies should mainly focus on healthy
nutrition programmes aimed at poor countries.

consumption of trans-fatty acids. “This is perhaps good news for
some industries, but has been proven bad for health. The time is
ripe for a ban on trans-fat acids, which could save the health of
many thousands of Europeans and it is now up to the
Commission to propose how this ban should be enforced.”
MEP Holm said he would also like to see a strategy to
lower meat consumption. “Meat consumption is soaring in the

31 in the coming decades if measures are not
world and will KK

_________________________________________________________

33.

taken. This is not good for health, the environment or for

Infere-se, da afirmação “This is perhaps good news for
some industries” que some industries refere-se
(A)

aos convênios médicos.

(B)

às indústrias de produtos orgânicos.

Contributing to the debate, Ilda Figueiredo (GUE/NGL,

(C)

aos laboratórios farmacêuticos.

Portugal) stressed that it was important to have “a global and

(D)

aos frigoríficos.

(E)

às indústrias de produtos com gordura trans.

animals,” he concluded.

integrated vision of nutrition, overweight and obesity-related

_________________________________________________________

problems”. She called for policies to ensure that healthy nutrition

34.

The verb could, underlined in the text, indicates

is available to all and measures to make that “quality farm

(A)

obligation.

produce including milk, fruit and vegetables is available locally,

(B)

condition.

at reasonable prices and distributed free to people with few or

(C)

possibility.

(D)

necessity.

(E)

suggestion.

no resources.”
“We need a set of public policies and programmes on
health, including information campaigns and health education

_________________________________________________________

35.

A oração “if measures are not taken” pode ser substituída,
sem alteração de sentido, por

programmes focusing on nutrition, the promotion of healthy diets

(A)

since measures are not taken.

and lifestyles, physical education and sport, accessible to the

(B)

unless measures are taken.

population as a whole, with a particular focus on school children

(C)

but no measures are taken.

and young people,” MEP Figueiredo concluded.

(D)

while measures are not taken.

(E)

whatever measures are taken.

(Adapted from http://pr.euractiv.com/node/5691)
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Instruções: Para responder às questões de números 36 a 40,
considere o texto a seguir.

36.

A palavra que preenche a lacuna corretamente é
(A)

additionally.

Too often, America educates its children for the

(B)

however.

challenges they will face in the global, knowledge-based 21st

(C)

despite.

(D)

moreover.

(E)

although.

century using 20th-century technology and methodology. Other
nations provide students with laptop computers, fast broadband
connections, and state-of-the-art digital applications, infusing
technology

and

innovation

throughout

their

educational

_________________________________________________________

37.

According to the text,

experiences. In contrast, the Bush Administration has proposed
in its FY09 budget eliminating all funding for the Enhancing

(A)

most schools are technologically well-equipped but
their students are not digitally literate to make use of
the equipment.

(B)

most American students don’t even learn their basic
3 Rs.

(C)

there is an ever-increasing offer of online courses in
America.

(D)

teachers are often unable to use educational
technology due to their lack of adequate training.

(E)

the new Administration is expected to implement a
new National Broadcast Strategy to promote online
learning in remote communities.

Education Through Technology program, designed to improve
student achievement and boost students' digital literacy through
the use of technology in schools.
The competitiveness and vibrancy of our economy, as
well as our homeland security, depend on our ability to maintain
a highly-skilled workforce. We must educate new generations of
digitally literate citizens to ensure they are able to compete
successfully in today's global workforce and participate in our
increasingly knowledge-based society.

36 , is failing to meet this
Our education system, KK
challenge. In America's schools, Internet access is often far too

_________________________________________________________

38.

A forma correta de [TO TEACH] no texto é

slow, with insufficient bandwidth for online learning, collaborative

(A)

are teaching.

work, video conferencing, and other educational applications. In

(B)

teach.

some cases, schools still use dial-up Internet access. School

(C)

teaches.

technology is often antiquated, in short supply, and insufficiently

(D)

taught.

supported. Distance learning over broadband is a distant dream.

(E)

are taught.

Online curricula is offline. Teachers are insufficiently trained to
use technology in their classrooms, so that whatever technology

_________________________________________________________

39.

is available to them languishes. Students [TO TEACH] the basic

A expressão rather than, sublinhada no texto, pode ser
substituída, sem alteração de sentido, por

3 Rs, as required by the No Child Left Behind Act, but not the

(A)

in fact.

digital skills that will enable them to translate those 3 Rs

(B)

instead of.

[Reading, Writing and ´Rithmetic] into success in today's

(C)

in preference to.

Information Age. The bottom line is that rather than "no child left

(D)

quite.

(E)

somewhat.

behind," the failure to fully infuse technology and broadband
throughout the education system has left behind many of
America's children.

_________________________________________________________

40.

According to the text,

The new Administration should include in its National
Broadband Strategy initiatives to promote the rapid adoption of
technology and broadband throughout the classroom. It should

(A)

most American schools make successful use of a
large variety of digital educational applications.

(B)

the Enhancing Education Through Technology program
was very successful during the Bush Administration.

(C)

digital literacy is an essential skill in the 21 century
knowledge-based society.

(D)

America’s children are among the most digitally
literate in the world.

(E)

America’s education system is boosting students’
digital literacy throughout their school years.

also include initiatives to advance online learning and "digital
excellence" training. In this way, the new Administration will not
only stimulate broadband supply and demand, but deliver
significant improvements in our nation's ability to educate its
children.
(Adapted from
http://www.benton.org/initiatives/broadband_benefits/action_plan/education)
SEGEP-Espec.Pol.Públicas-Prova 1
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41.
Língua Portuguesa

A situação norteamericana é lembrada, no quarto parágrafo, para ilustrar o fato de que,

Instruções: As questões de números 41 a 50 baseiam-se no
texto apresentado abaixo.

(A)

no âmbito da macroeconomia política, uma nova
arquitetura do mercado deve promover sua eficácia
e lucratividade.

O poder do mercado e o dever do Estado

(B)

no capitalismo moderno, o poder público deve assumir o papel de gestor dos capitais voláteis.

(C)

nas situações de crise, o primeiro setor atingido é o
do mercado de capitais, cujos ganhos são fictícios.

(D)

na presente crise global, uma nova arquitetura econômica será necessária para sanar a volatilidade do
mercado.

(E)

para a atual crise, concorreram operações cujos lucros ilusórios acabaram por contaminar gravemente
o mercado.

A grave crise econômica que, de um modo ou de outro,
todos os países vêm atravessando pôs a nu a fragilidade desse
deus moderno, o todo-poderoso Mercado – até então incensado
como o centro ativo e exclusivo de todas as operações econômicas. Atribuíram-lhe não apenas “racionalidade própria” como
um temperamento sensível: quantas vezes não se ouviu dizer
que “o mercado anda nervoso”? Pois essa entidade divinizada,

_________________________________________________________

deixada a saciar livremente seu apetite, acabou devorando as
42.
próprias entranhas.
E o mocinho, quem diria, teve de ser socorrido pelo vilão

No primeiro parágrafo, a expressão acabou devorando as
próprias entranhas aponta para o fato de que o mercado
(A)

costuma provocar o sentimento da idolatria.

dos mercadólatras, o Estado. Governos de vários países viram-

(B)

conta com uma racionalidade própria.

se obrigados a abrir os cofres públicos e injetar somas

(C)

pode ir de encontro aos seus próprios princípios.

(D)

pode padecer de eventuais instabilidades.

(E)

mostra vulnerabilidade quando regulamentado.

astronômicas em bancos e empresas privadas, para evitar que
o grande desastre chegasse a hecatombe. A lição é dura, mas
pode ser proveitosa: se é essencial a função do mercado no

_________________________________________________________

desenvolvimento da economia, não menos essencial é o papel

43.

Atente para as seguintes afirmações, referentes ao segundo parágrafo:

do Estado na definição dos rumos e das prioridades a que

I. É um desafio equacionar a voracidade do mercado

devem atender os investimentos financeiros e a produção de

e a supremacia do Estado, pois ambas comprometem o atendimento a demandas sociais.

riquezas. O equacionamento entre os interesses do capital e as

II. Se cabe ao mercado o desenvolvimento da econo-

necessidades sociais é um desafio permanente. Mercado e

mia, é dever de um sistema capitalista civilizado
exercer as funções do Estado.

Estado, num sistema capitalista civilizado, devem assumir a

III. Foram necessários maciços investimentos públicos
responsabilidade de satisfazerem, em conjunto, as demandas

em setores do mercado, cuja derrocada ameaçava
atingir proporções catastróficas.

da ordem social.

Está correto o que se afirma em

A gestão desse equacionamento, no regime democrático, é delegada ao poder político, a quem cabe formular as
metas de desenvolvimento. Em alguns países desenvolvidos,
como a França, em que é historicamente viva a consciência dos
direitos da sociedade, as reivindicações e os protestos são
enérgicos, multidões saem à rua tão logo se configure uma
crise, para chamar o Estado à responsabilidade de gestor maior
das políticas públicas.
A presente crise global tornou urgente uma nova

(A)

III, apenas.

(B)

I, II e III.

(C)

I e II, apenas.

(D)

I e III, apenas.

(E)

II e III, apenas.

_________________________________________________________

44.

No terceiro parágrafo, a referência à França tem como
objetivo mostrar que há países em que
(A)

as políticas públicas geridas pelo Estado evitam as
grandes crises.

(B)

o alto grau de desenvolvimento econômico dispensa
as ações do Estado.

(C)

a consciência de cidadania delega para o povo a
gestão da economia.

(D)

a população responde a crises cobrando medidas
que cabem ao Estado.

(E)

as multidões vão às ruas para propor novo rumo às
políticas públicas.

arquitetura das macropolíticas econômicas, para cuja formulação e controle o poder público deve atuar como agente decisivo. Ficou claro, sobretudo com o exemplo da situação
norteamericana, que capitais voláteis e ganhos fictícios envenenam o próprio mercado, cujas “leis” não podem obstar a busca
de justiça social.
(Domício Menezes, inédito)
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45.

O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se
numa forma do singular para preencher corretamente a
lacuna da frase:

Se nos fixarmos na situação norteamericana, verificaremos, forçosamente, que capitais voláteis acabam por envenenar o mercado financeiro.

(B)

As demandas da ordem social num sistema capitalista civilizado, devem ser atendidas por uma ação
conjunta, do mercado e do Estado.

(C)

Cabendo ao poder político, a gestão desse equacionamento, espera-se que as metas de desenvolvimento sejam por este bem formuladas.

Ao grave desequilíbrio do mercado global ......
(dever) dar uma enérgica e pronta resposta os
estados atingidos.

(D)

Somas astronômicas viram-se injetadas, em bancos
e em empresas, na abertura dos cofres públicos
para evitar um desastre maior.

Caso não se ...... (tomar), com a urgência necessária, medidas de alcance estrutural, o mercado
globalizado se arruinará de vez.

(E)

Eis que uma nova, e urgente arquitetura das macropolíticas econômicas, se faz necessária, devendo
o poder público atuar, como agente decisivo.

A lição que ...... (deixar) para cada um de nós os
efeitos dessa crise é a de que cabe ao Estado a
gestão da política macroeconômica.

(B)

O que em todos os países se ...... (poder) observar
são os cruéis efeitos da grave crise econômica.

(C)

......-se (injetar) no setor privado da economia,
inclusive no mercado financeiro, somas altíssimas
de dinheiro público.

(E)

Está inteiramente clara a redação e adequada a pontuação da seguinte frase:
(A)

(A)

(D)

48.

_________________________________________________________

46.

Considerando-se o contexto, traduz-se INADEQUADAMENTE o sentido de um segmento do texto em:

_________________________________________________________

49.
(A)

não podem obstar a busca (4 parágrafo) = não devem constituir um entrave à procura.
o

Está adequada a correlação entre os tempos e modos
verbais na frase:
(A)

Funcionassem as leis do mercado em consonância
com as metas de justiça social, não mais se
verificarão crises como as que hoje sofremos.

(B)

Como já foi delegada ao poder político a gestão
desse equacionamento, esperava-se que o Estado
venha a tomar medidas contra a grave crise.

(C)

Seria comum, nos filme norteamericanos de mocinho e bandido, esperar-se que caiba ao primeiro
tomar para si a iniciativa das ações reparadoras.

(D)

Com a Revolução de 1789, propagaram-se na França valores liberais e democráticos que até hoje
nenhum francês admite ver desrespeitados.

(E)

Não fosse a injeção de somas astronômicas no setor
privado, a crise econômica virá a assumir proporções ainda mais graves.

o

(B)

pôs a nu a fragilidade desse deus moderno (1 parágrafo) = desnudou a delicadeza da endeusada modernidade.

(C)

deixada a saciar livremente seu apetite (1 parágrafo) = liberada para livre satisfação de sua fome.

(D)

satisfazerem, em conjunto, as demandas da ordem
o
social (2 parágrafo) = atenderem, coordenadamente, as prementes necessidades sociais.

(E)

tão logo se configure uma crise (3 parágrafo) = assim que se anuncie o feitio de uma crise.

o

o

_________________________________________________________

47.

É correto afirmar, sobre a frase E o mocinho, quem diria,
teve de ser socorrido pelo vilão dos mercadólatras, o
Estado, que o segmento
(A)

o Estado, tendo em vista sua posição na frase, deve
ser identificado como aquele que teve de ser socorrido.

_________________________________________________________

50.

O sentido da frase A lição é dura, mas pode ser proveitosa
mantém-se nesta outra correta redação:

(B)

quem diria indica a impropriedade de se comparar o
par mercado / Estado com o par mocinho / bandido.

(A)

É dura a lição, a menos que seja proveitosa.

(C)

quem diria destaca a inversão dos papéis normalmente atribuídos a um mocinho e a um bandido.

(B)

Sendo dura, a lição pode ser por isso proveitosa.

(D)

vilão dos mercadólatras tem sentido imperscrutável,
já que a palavra mercadólatras não está dicionarizada.

(C)

À medida em que é dura, a lição é proveitosa.

(D)

A lição pode ser proveitosa, porquanto dura.

(E)

Conquanto dura a lição, ela pode ser proveitosa.

(E)

o Estado, estando precedido por vírgula, refere-se
ao termo mocinho, do início do período.
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Instruções: As questões de números 51 a 60 baseiam-se no
texto apresentado abaixo.

dadeiros valores, porque prometem libertar-me da tirania da experiência dos outros. Se fizesse algo que ninguém nunca fez,

A tirania da experiência
quem poderia ditar minha conduta, dizendo-se sábio e
Um jovem amigo meu, buscando trabalho, esbarrou em
experiente?
recusas que só os jovens recebem. Sentia-se num círculo
(Adaptado de Contardo Calligaris, Terra de ninguém)

vicioso: era rechaçado por falta de uma experiência que nunca
poderia adquirir, pois não conseguia emprego justamente por-

51.

que lhe faltava experiência.

Na frase a Terra não é chata porque Ptolomeu disse, é
redonda porque a gente pode dar a volta, tal comprovação
histórica sustenta, precisamente, a afirmação de que
(A)

a originalidade e a novidade constituem as metas
dos tempos modernos.

(B)

uma experiência nova costuma ser rechaçada pelos
mais sábios.

(C)

a juventude encontra dificuldades para afirmar sua
liberdade.

(D)

a hierarquia da experiência ajusta-se perfeitamente
à sociedade moderna.

(E)

o argumento de autoridade não subsiste diante da
experiência.

Nossa cultura, em princípio, venera a experiência. Salvo
em momentos nostálgicos, duvidamos das sabedorias sagradas
ou ancestrais. A autoridade, em suma, desertou a tradição e
veio para a experiência, o que permitiu, entre outras coisas, o
nascimento da ciência moderna: a Terra não é chata porque
Ptolomeu disse, é redonda porque a gente pode dar a volta.
Essa mudança cultural alterou as hierarquias sociais,
mas não as aboliu – ao contrário –, pois a experiência é cumula-

_________________________________________________________

52.

tiva, há sujeitos que têm mais experiência e que, portanto,

O autor considera tirânica a valorização da experiência,
em nossos dias, porque esta
(A)

promove o culto da novidade, em detrimento da
acumulação de experiências já comprovadamente
bem sucedidas.

(B)

redunda na idealização da sabedoria, ainda quando
de todo anacrônica, dos nossos mais antigos ancestrais.

(C)

promove uma hierarquia implacável, dentro da qual
o inexperiente se vê compelido a pautar-se pelas
experiências alheias.

(D)

leva os jovens a repudiarem condutas que sejam inteiramente distintas das que já obtiveram aprovação
e prestígio.

(E)
ra até hoje: a família. Ora, para manter a hierarquia no núcleo

obriga os indivíduos a confiarem exclusivamente no
que são capazes de experimentar, ignorando o
legado dos antecessores.

familiar, o critério da experiência é perfeito. Ele justifica, de ma-

_________________________________________________________

gozam de uma autoridade comparável à dos sábios tradicionais.
Ou seja, acabaram as hierarquias fundadas nas diferenças de
castas, nas inspirações divinas ou nos saberes esotéricos, mas
foi promovida uma outra hierarquia, fundada na autoridade
conferida pela experiência.
A hierarquia da experiência é perfeitamente adaptada à
sociedade moderna. Uma das mais antigas instituições prospe-

53.

lhos. Os adultos sabem e podem dizer o que se deve fazer, por-

No primeiro parágrafo, o autor refere-se a um círculo
vicioso quando demonstra, com um exemplo prático, o
movimento típico desse fenômeno. Tal movimento está
descrito, agora abstratamente, na seguinte formulação:

que eles já viveram mais, já estiveram na mesma situação etc.

(A)

o efeito de uma causa parece inteiramente desligado
dela.

(B)

o efeito de uma causa perpetua essa mesma causa.

(C)

uma mesma causa dá lugar a dois efeitos contraditórios.

(D)

uma causa gera um efeito que leva a uma nova
causa.

(E)

um efeito torna-se a causa de um outro e novo
efeito.

neira aparentemente racional, a autoridade dos pais sobre os fi-

Se sou um adolescente, como afirmo minha liberdade?
Sou obrigado a me aventurar em terrenos completamente novos. Para me esquivar da autoridade dos pais e dos adultos,
tento fazer algo que não esteja no campo de experiências dos
que me precedem. A novidade, a originalidade tornam-se ver10
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54.

Estão plenamente respeitadas as normas de concordância
verbal na frase:
(A)

(B)

57.

Atribui-se ao nascimento da ciência moderna as sucessivas corrosões do prestígio de crenças até
então consolidadas.

Evitam-se as viciosas repetições da frase acima substituindo-se os elementos sublinhados, na ordem dada, por:

As frequentes recusas, em que um jovem esbarra a
cada vez que postula um emprego, implica um cruel
círculo vicioso.

(C)

Jamais se liberta da tirania das experiências ou dos
valores autoritários aquele a quem seduzem os
exemplos alheios.

(D)

Parecem ter havido supressões na hierarquia social,
mas o que de fato ocorreu foi uma simples alteração
de seu valores.

(E)

Dos caminhos já trilhados não se depreendem, pelo
fato de serem tradicionais, que encerrem uma alta
sabedoria.

Hoje a experiência é tudo, fazem da experiência um
dogma, atribuem à experiência todos os méritos e, por via
de consequência, assiste à experiência o direito de pautar
a sabedoria de todas as condutas.

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

fazem dela
fazem dela
fazem-lhe
fazem-lhe
fazem-na

-

atribuem a ela
atribuem-lhe
atribuem-lhe
atribuem-na
atribuem-na

-

assiste-a
assiste-lhe
lhe assiste
assiste-lhe
nela assiste

_________________________________________________________

58.

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

_________________________________________________________

55.

Atente para as seguintes afirmações:

I. Se tomado pela nostalgia, o homem moderno é

Transpondo-se para a voz passiva a frase Essa mudança
cultural alterou as hierarquias sociais, mas não as aboliu,
as formas verbais resultantes deverão ser, na ordem
dada,
foram alteradas
fora alterada
foi alterada
eram alteradas
tinham sido alteradas

-

foram abolidas
fora abolida
foi abolida
eram abolidas
tinham sido abolidas

_________________________________________________________

ainda capaz de reverenciar a sabedoria dos antigos
ou as verdades sacralizadas.

59.

Atente para as seguintes frases:

I. O autor reflete sobre a situação dos jovens, que

II. O atual desprestígio do saber esotérico ou da

têm dificuldade para encontrar trabalho.

inspiração divina implica o enfraquecimento e a
relativização das divisões sociais.

II. Aos jovens de hoje, resta a opção de afirmar sua
liberdade valendo-se das experiências próprias.

III. Diante da autoridade com que os mais velhos
III. Há que se enfrentar a autoridade dos pais, para

invocam sua experiência, o adolescente afirma valores de uma inovação que lhe seja própria.

quem a experiência assume um valor absoluto.
A retirada da vírgula alterará o sentido APENAS do que
está em

Em relação ao texto, está correto o que se afirma em
(A)

III, apenas.

(A)
(B)

(B)

I, II e III.

(C)

(C)

I e II, apenas.

(E)

(D)

I e III, apenas.

(E)

II e III, apenas.

(D)

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

_________________________________________________________

_________________________________________________________

56.

60.

A nova redação mantém o sentido de uma frase do texto
em:
(A)

A autoridade, em suma, desertou a tradição e veio
para a experiência (...) // Em suma: para desertar a
tradição, a autoridade veio para a experiência.

(B)

Se sou um adolescente, como afirmo minha liberdade? // Como afirmo minha liberdade, ainda que seja
um adolescente?

(C)

Nossa cultura, em princípio, venera a experiência. //
A experiência, a princípio, é venerada em nossa
cultura.

(D)

Se fizesse algo que ninguém nunca fez, quem poderia
ditar minha conduta (...)? // Quem ditaria minha
conduta, viesse eu a fazer algo que ninguém nunca
fez?

(E)

Uma das mais antigas instituições prospera até hoje:
a família. // Das antigas instituições até hoje, mais
prospera a da família.

Está inteiramente correta esta nova redação de uma frase
do texto:
(A)

Há sujeitos que usufruem, hoje, de uma autoridade
análoga à da sabedoria dos nossos ancestrais.

(B)

Essa mudança cultural infringiu nas hierarquias
sociais, sem demover-lhes, no entanto.

(C)

Um jovem amigo meu confrontou-se em recusas que
só os jovens estão habituados.

(D)

A autoridade, em suma, arrefeceu-se da tradição e
calcou-se da experiência.

(E)

Para me subtrair a autoridade dos pais, intento de
fazer algo que não seja do universo de suas experiências.

SEGEP-Espec.Pol.Públicas-Prova 1
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64.
Raciocínio Lógico-Analítico
61.

Duas pessoas trabalhando juntas e com desempenho
constante conseguem construir um muro em apenas 10
dias. A primeira pessoa trabalhando sozinha construiria o
muro em 15 dias. Então, a segunda pessoa trabalhando
sozinha construiria o muro em
(A)

45 dias.

(B)

40 dias.

(C)

30 dias.

(D)

25 dias.

(E)

20 dias.

Um fornecedor do governo apresentou, no mês de abril,
um contrato para realização de um serviço que seria pago
somente em maio. O contrato trazia a seguinte cláusula:
“Se o IPCA de abril for menor do que 2%, então os valores
constantes no contrato não sofrerão qualquer correção.”

De acordo com essa cláusula, é correto concluir que,
necessariamente, se
(A)

os valores constantes no contrato não sofreram qualquer correção, então o IPCA de abril foi, no máximo, 1%.

(B)

os valores constantes no contrato sofreram uma correção de 2%, então o IPCA de abril foi, no mínimo,
2%.

(C)

os valores constantes no contrato sofreram uma
correção de 1%, então o IPCA de abril ficou entre
1% e 2%.

(D)

o IPCA de abril foi 3%, então os valores do contrato
sofreram algum tipo de correção.

(E)

o IPCA de abril foi 1%, então os valores do contrato
sofreram correção de, no mínimo, 1%.

_________________________________________________________

62.

Em uma cidade em que existem apenas as marcas de
sabonete X, Y e Z tem-se que 10% da população usa
somente a marca X, 15% usa somente Y e 10% usa
somente Z. Sabe-se também que 30% da população usa
as marcas X e Y, 25% usa as marcas X e Z e 20% usa as
marcas Y e Z. Se qualquer habitante desta cidade usa
pelo menos uma marca de sabonete, então a
porcentagem da população que usa as três marcas é

_________________________________________________________

65.
(A)

5%

(B)

10%

(C)

15%

(D)

20%

Um departamento do estado é responsável por processar
eletronicamente milhares de consultas feitas todos os dias
pela internet pelos usuários de seus serviços. O gráfico a
seguir mostra o número de computadores e a quantidade
de consultas (em milhares) que estes computadores conseguem fazer nos centros A e B já existentes, nos tempos
indicados no próprio gráfico. Está sendo projetado o
centro C cuja demanda de consultas e o tempo de processamento exigido estão indicados também na figura.

40

(E)

25%
30

_________________________________________________________

20

20

63.

12

Um comerciante resolveu promover a venda de
determinada peça em que o preço unitário de custo é igual
a R$ 2,00 e o preço unitário de venda é igual a R$ 6,00. A
promoção consistiu em: LEVE TRÊS PEÇAS E PAGUE
SOMENTE DUAS. A partir deste momento, todas as
vendas foram realizadas aproveitando a promoção. O
comerciante considerou para seu controle, na promoção,
que o novo preço unitário de venda seria igual ao total do
faturamento dividido pela quantidade que saiu de seu
estoque. Assim, o novo lucro unitário passou a ser

12
6
Centro A

Computadores

8

10

?
Centro B

Milhares de Consultas

Centro C

Minutos

(A)

1/5 do anterior.

Considerando que os tempos gastos por todos os computadores para processar uma consulta sejam iguais, o
número de computadores que serão necessários ao
centro C é

(B)

1/4 do anterior.

(A)

120

(C)

1/3 do anterior.

(B)

100

(C)

80

(D)

60

(E)

40

(D)

2/5 do anterior.

(E)

1/2 do anterior.
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66.

Seis amigos disputaram uma corrida em que não houve
empate em nenhuma posição. Sabe-se que:

69.

“Não é verdade que todos os funcionários do meu
setor deixaram de cumprir a meta de atender a 100%
das chamadas dentro do prazo recomendado.”

−

Paulo não ganhou a corrida;

−

Bruno chegou depois de Felipe;

−

Paulo chegou quatro posições à frente de César;

−

Sérgio ficou imediatamente depois de Felipe na classificação final.

Mais tarde, na mesma reunião, os dados apresentados
pelos outros setores da indústria mostraram que o chefe
da manutenção se equivocara, sendo falsa sua sentença.
Nessas condições, é necessário concluir que

Sabendo que um dos amigos chama-se Renato, é correto
concluir que o primeiro e o último colocados foram, respectivamente,

(A)

100% das chamadas feitas a funcionários da manutenção deixaram de ser atendidas dentro do prazo
recomendado.

(A)

Felipe e César.

(B)

(B)

Felipe e Sérgio.

nenhum funcionário da manutenção conseguiu atende a qualquer chamada dentro do prazo recomendado.

(C)

Renato e Bruno.

(C)

(D)

Renato e César.

(E)

Felipe e Bruno.

pelo menos um funcionário da manutenção não
conseguiu atender nenhuma chamada dentro do
prazo recomendado.

(D)

todos os funcionários da manutenção tiveram pelo
menos uma chamada que não foi atendida dentro do
prazo recomendado.

(E)

apenas um funcionário da manutenção teve pelo
menos uma chamada que não foi atendida dentro do
prazo recomendado.

_________________________________________________________

67.

A sentença a seguir foi dita pelo chefe da manutenção de
determinada indústria durante uma reunião:

O estoque de caixas de bombons de uma loja, todas de
mesmo tipo e mesmo preço, foi organizado sobre um
tapete retangular, conforme o arranjo da figura.

_________________________________________________________

70.

Cada caixa de bombons custa R$ 5,50. Então, se um
cliente decidir comprar todas as caixas do estoque, deverá
pagar no mínimo

Na Assembleia Legislativa de um estado, 1/6 dos
deputados são filiados ao partido A, 1/8 ao partido B, 1/9
ao partido C e 1/12 ao partido D, sendo os restantes filiados ao partido E. A partir desses dados, é correto concluir
que a quantidade de deputados desse estado filiados ao
partido E é, no mínimo, igual a
(A)

19

(B)

25

(A)

R$ 154,00 e no máximo R$ 176,00.

(C)

33

(B)

R$ 154,00 e no máximo R$ 165,00.

(D)

37

(C)

R$ 132,00 e no máximo R$ 165,00.

(E)

55

(D)

R$ 121,00 e no máximo R$ 154,00.

(E)

R$ 121,00 e no máximo R$ 132,00.

_________________________________________________________

Teoria da Informação

_________________________________________________________

71.
68.

Na sequência a seguir, cada figura é formada por vários
quadrados iguais.

Considere:

I. A subdivisão das principais entregas do projeto e
do trabalho do projeto em componentes menores e
mais facilmente gerenciáveis.

II. A agregação dos custos estimados de atividades
individuais ou pacotes de trabalho para o estabelecimento de uma linha de base dos custos.
1a

2a

3a
a

4a

...

Nessas condições, a 21 figura da sequência será formada por
(A)

458 quadrados.

(B)

502 quadrados.

(C)

1.006 quadrados.

(D)

1.802 quadrados.

(E)

1.888 quadrados.
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No PMBOK, as necessidades especificadas em I e II
são, respectivamente, objetos dos processos
(A)

cronograma e orçamentação.

(B)

planejamento do escopo e estimativa de recursos da
atividade.

(C)

criar EAP e estimativa de custos.

(D)

criar EAP e orçamentação.

(E)

sequenciamento de atividades e estimativa de custos.
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72.

76.

É uma técnica do PMBOK de compressão do cronograma
usada para abordar as atividades que precisam ser realizadas para atender às datas de entrega especificadas e
para abordar as situações em que recursos necessários
críticos ou compartilhados estão disponíveis somente em
determinados períodos ou em quantidades limitadas, por
exemplo. Essa abordagem pode fazer com que o caminho
crítico original mude. Trata-se de
(A)

encolhimento de recursos.

(B)

histograma de recursos.

(C)

simulação de Monte Carlo.

(D)

compressão de atividades.

(E)

nivelamento de recursos.

Os usuários da Internet podem se inscrever nos sites que
fornecem feeds, por meio da tecnologia do
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

77.

Gadget pode ser genericamente considerado:

I.

dor do tipo processador ou memória.

Os processos PMBOK relativos a geração, coleta,
disseminação, armazenamento e destinação final das
informações do projeto de forma oportuna e adequada são
descritos pela área de conhecimento gerenciamento
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

das atividades do projeto.
da qualidade do projeto.
de tempo do projeto.
das comunicações do projeto.
do escopo do projeto.

III.

uma ferramenta ou serviço agregado a um navegador da Internet.

IV.

um módulo de software pequeno agregado a um
sistema operacional.

Está correto o que consta APENAS em
(A)
(B)

_________________________________________________________

(C)

74.

(D)

É objetivo de um dos processos do gerenciamento de
tempo do projeto no PMBOK:
(A)

a estimativa do tipo e das quantidades de recursos
necessários para realizar cada atividade do cronograma.

(B)

a colocação das informações necessárias à disposição das partes interessadas no projeto no momento adequado.

(C)

o acompanhamento do desempenho de membros da
equipe, fornecimento de feedback, resolução de problemas e a coordenação de mudanças para melhorar o desempenho do projeto.

(E)

78.

NÃO é um modo de exibição de layout para se trabalhar
na edição de um documento Word:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Estrutura de tópicos.
Normal.
Layout de leitura.
Layout de impressão.
Layout da Web.

_________________________________________________________

79.

Uma função SE, da categoria de funções Lógica, utilizada
no Excel, retorna como resultado um valor

(D)

o desenvolvimento de uma estimativa dos custos
dos recursos necessários para terminar as atividades do projeto.

(A)

específico ou um valor lógico Verdadeiro, para uma
condição Verdadeira, ou um valor específico ou um
valor lógico Falso, para uma condição Falsa.

(E)

o monitoramento de resultados específicos do projeto a fim de determinar se eles estão de acordo com
os padrões relevantes de qualidade.

(B)

específico para uma condição Verdadeira ou um
valor específico para uma condição Falsa, apenas.

(C)

lógico Verdadeiro ou um valor lógico Falso, dependendo da condição, apenas.

(D)

lógico Verdadeiro, dependendo da condição, apenas.

(E)

lógico Falso, dependendo da condição, apenas.

Com relação ao gerenciamento de projetos, o PMBOK
NÃO especifica como uma atribuição do gerente de
projetos
(A)

14

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

_________________________________________________________

_________________________________________________________

75.

um dispositivo eletrônico portátil do tipo celular,
smartphone, mp3 ou webcam.

II. um dispositivo eletrônico que compõe um computa-

_________________________________________________________

73.

Provedor.
Blog.
WAP.
RSS.
Navegador.

a adaptação das especificações, dos planos e da
abordagem às diferentes preocupações e expectativas das diversas partes interessadas.

(B)

o estabelecimento da missão empresarial e das estratégias de negócio.

(C)

a identificação das necessidades.

(D)

o estabelecimento de objetivos claros e alcançáveis.

(E)

o balanceamento das demandas conflitantes de qualidade, escopo, tempo e custo.

_________________________________________________________

80.

Somente os títulos dos slides de uma apresentação em
PowerPoint podem ser impressos escolhendo-se em
imprimir a forma
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Estrutura de tópicos.
Slides.
Anotações, apenas.
Folhetos, apenas.
Anotações ou Folhetos.
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