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resposta correta em relação ao enunciado da questão.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não  �
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
Não destaque folhas da prova. �

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova com-
pleto e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O 
gabarito da prova será divulgado no site do concurso.
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De vez em quando os jornais falam em “internacio-2. 
nalização da Amazônia”.

Assinale a alternativa corretamente relacionada a 
esse assunto.

( ) A Amazônia, desde o século XIX, é ambicio-a. 
nada por muitos países em virtude da sua 
incrível diversidade biológica e imensas 
reservas minerais. O governo brasileiro, recen-
temente, assinou o protocolo de Kyoto que 
determina a sua internacionalização no final 
do século XXI.

( ) O imenso manancial de água potável da b. 
Amazônia atraiu para a região milhares de 
investidores estrangeiros que compraram 
cerca de 80% do território amazônico.

( ) A Amazônia foi internacionalizada no século c. 
XIX, quando uma esquadra norte-americana 
forçou a abertura do rio Amazonas à navega-
ção internacional. Mais tarde, durante a cha-
mada “Guerra da Lagosta”, o Brasil recuperou o 
domínio da região.

( X ) A Amazônia tem uma incrível diversidade d. 
biológica e uma imensa quantidade de água 
potável. Os que defendem a sua internacio-
nalização alegam que o Brasil não está conse-
guindo conter o desmatamento na região.

( ) Não obstante o protesto das autoridades e e. 
das forças armadas brasileiras, que se pre-
param para uma iminente invasão do nosso 
território, a Amazônia foi declarada território 
internacional pela Organização das Nações 
Unidas (ONU).

Atualidades (10 questões)

No noticiário nacional são muitas as reporta-1. 
gens sobre a fixação de cotas, para ingresso nas 
Universidades, de afro-descendentes.

Examine as afirmações abaixo:

Os defensores da fixação de cotas para afro-1. 
descendentes pretendem assegurar aos 
estudantes afro-descendentes condições de 
ascensão social.

As cotas para afro-descendentes fazem parte 2. 
da chamada ação afirmativa, políticas destina-
das a compensar determinados grupos sociais 
prejudicados no decorrer da história.

O regime de cotas determina o fim da divi-3. 
são oficial da população, até então existente, 
baseada no frágil critério de raças.

O regime de cotas comprova a inexistência de 4. 
racismo no Brasil.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmações 
corretas.

( X ) Apenas as afirmações 1 e 2.a. 

( ) Apenas as afirmações 3 e 4.b. 

( ) Apenas as afirmações 1, 2 e 4.c. 

( ) Apenas as afirmações 1, 3 e 4.d. 

( ) As afirmações 1, 2, 3 e 4.e. 

Conhecimentos Gerais (20 questões)
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A cidade do Rio de Janeiro foi escolhida como sede 5. 
dos Jogos Olímpicos de 2016. Analise as afirmações 
abaixo a respeito desse assunto:

O Rio de Janeiro vai sediar a primeira I. 
Olimpíada realizada na América Latina.

Os jogos Olímpicos são realizados ininterrup-II. 
tamente desde a antiguidade.

Pela primeira vez, os jogos Olímpicos não III. 
serão realizados na Europa.

Os jogos Olímpicos nasceram na Grécia IV. 
Antiga.

Os jogos Olímpicos têm esse nome por terem V. 
surgido na cidade grega de Olímpia.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmações 
corretas.

( ) Apenas as afirmações I e V.a. 

( ) Apenas as afirmações I, III e V.b. 

( X ) Apenas as afirmações I, IV e V.c. 

( ) Apenas as afirmações I, III, IV e V.d. 

( ) Apenas as afirmações II, III, IV e V.e. 

Analise o texto abaixo.6. 

“No poder há dez anos, o presidente venezuelano acre-
dita que ainda não teve tempo suficiente para consoli-
dar sua “revolução bolivariana” e quer que os venezue-
lanos aprovem uma emenda constitucional que abrirá 
caminho para reeleger-se sem limite de mandatos”.

Adaptado de: Revista Veja. 02/2009. Disponível em http://veja.abril.
com.br/

Assinale a alternativa que indica o personagem a que 
se refere a notícia.

( ) Hugo Banzera. 

( X ) Hugo Chávezb. 

( ) Fidel Castro Ruizc. 

( ) Rafael Corread. 

( ) Evo Moralese. 

Em janeiro de 2009, Barak Obama assumiu o cargo 3. 
de Presidente dos Estados Unidos em meio a sérios 
problemas.

Analise a lista abaixo:

Crise econômica.1. 
Sistema de saúde dos Estados Unidos.2. 
Ameaça do aquecimento global.3. 
Guerra no Iraque.4. 
Guerra no Afeganistão.5. 

Assinale a alternativa que indica todos os problemas 
listados acima, que Obama teve e tem de enfrentar.

( ) 1 – 5a. 

( ) 2 – 4b. 

( ) 3 – 4 – 5c. 

( ) 1 – 3 – 4 – 5d. 

( X ) 1 – 2 – 3 – 4 – 5e. 

A reciclagem de uma lata de alumínio gera uma eco-4. 
nomia de energia elétrica que pode manter uma gela-
deira funcionando muitas horas. Papel, vidro e muitos 
outros materiais podem ser reciclados, diminuindo o 
consumo de energia e gerando menos poluição.

Assinale a alternativa correta a respeito desse assunto.

( ) A reciclagem do lixo doméstico é uma das a. 
maiores causas de poluição.

( X ) O Brasil está entre os países do mundo que b. 
mais reciclam latinhas de alumínio e papelão, 
mas grande parte do lixo doméstico ainda vai 
parar nos lixões.

( )  A reciclagem do lixo doméstico não pode ser c. 
feita no Brasil, por ser proibida na maioria dos 
Estados.

( ) O Brasil importa de outros países a maior d. 
parte do lixo que é utilizado para a reciclagem 
de materiais. Ao mesmo tempo jogamos no 
meio ambiente toneladas de lixo que poluem 
o solo e as águas.

( ) Na maioria das cidades, o lixo não é reciclado. e. 
Como a coleta do lixo doméstico e seu reapro-
veitamento são competências do governo fede-
ral, as prefeituras não investem nessa atividade.
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Em 2008 foi aprovada a Lei 11.705, que alterou o 9. 
Código de Trânsito Brasileiro e ficou conhecida como 

“lei seca”.

De acordo com essa lei:

( ) Proibiu-se o consumo de bebida alcoólica a. 
por condutores de veículos motorizados que 
exceda a mais de 2 latas de cerveja ou meio 
litro de vinho.

( ) Foi proibido o consumo de praticamente b. 
qualquer quantidade de bebida alcoólica 
por condutores de veículos nas vias urbanas, 
sendo tolerado nas vias rurais o limite equiva-
lente ao consumo de, no máximo, quatro latas 
de cerveja ou 250 ml de vinho.

( X ) Foi proibido o consumo de praticamente c. 
qualquer quantidade (limite de 0,2 grama de 
álcool por litro de sangue) de bebida alcoólica 
por condutores de veículos.

( ) Foi proibido o consumo de praticamente d. 
qualquer quantidade de bebida alcoólica por 
condutores de veículos nas vias rurais e urba-
nas, sendo tolerado apenas o limite equiva-
lente ao consumo de, no máximo, uma lata de 
cerveja ou 250 ml de vinho.

( ) Foi proibida a venda, o transporte e o consumo e. 
de bebidas alcoólicas nas vias rurais, urbanas e 
nas estradas federais, das 18h às 23 h.

Em março de 2008, uma série de protestos tomou 10. 
conta do Tibete. Assinale a alternativa que indica uma 
das causas desses protestos.

( X ) A ocupação do Tibete pela China.a. 

( ) A proibição do uso da língua chinesa pelos b. 
tibetanos.

( ) Os princípios religiosos que afirmam ser o c. 
Dalai Lama a encarnação de Buda.

( ) A ação de grupos terroristas ligados à Al d. 
Qaeda.

( ) A morte do Dalai Lama.e. 

Em 2010 teremos eleições. Assinale a alternativa 7. 
correta sobre as eleições de 2010.

( ) Além do Presidente da República, no próximo a. 
ano, os brasileiros vão eleger governadores, 
senadores e deputados federais, estaduais e 
prefeitos.

( ) Além do Presidente da República, no próximo b. 
ano, os brasileiros vão eleger governadores, 
três senadores em cada Estado, deputados 
federais, estaduais e distrital (em Brasília).

( ) Além do Prefeito Municipal, no próximo ano, c. 
os brasileiros vão eleger governadores, sena-
dores e deputados federais e estaduais.

( ) Os brasileiros vão eleger, no próximo ano, o d. 
Presidente da República, os governadores, os 
prefeitos municipais, senadores, deputados e 
vereadores.

( X ) Além do Presidente da República, no próximo e. 
ano, os brasileiros vão eleger governadores, 
senadores e deputados federais, estaduais e 
distrital (em Brasília).

Será realizada em dezembro a COP 15 8. 
(15a Conferência das Partes), em Copenhagen, Capital 
da Dinamarca. O encontro é considerado o mais 
importante da história recente dos acordos multilate-
rais ambientais.

Assinale a alternativa que indica um dos propósitos 
dessa conferência.

( ) Estabelecer o tratado que substituirá o a. 
Protocolo de Madrid, vigente de 2008 a 2012.

( X ) Estabelecer o tratado que substituirá o b. 
Protocolo de Quioto (ou Kyoto).

( ) Proibir a emissão, por qualquer país, de gases c. 
produtores do “efeito estufa”.

( ) Impedir a Coreia do Norte de fabricar artefa-d. 
tos bélicos de longo alcance.

( ) Impedir o acesso do governo iraniano ao pro-e. 
cesso de enriquecimento de urânio.
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Português (10 questões)

Texto 1

O que precisa mudar no Brasil para termos uma vida melhor?

O que precisa mudar no Brasil para termos uma vida melhor? Essa pergunta foi feita pelo 
escritório brasileiro do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD Brasil) 
pela internet e em sete audiências públicas para escolher o tema do próximo Relatório de 
Desenvolvimento Humano do Brasil, que deve sair no início de 2010. Quinhentos mil brasileiros 
de todas as idades, faixa social, sexo e escolaridade deram sua resposta, por internet ou nas 
audiências. […] Foi uma metodologia inédita no mundo, mais uma reflexão do que uma per-
gunta, revelando as grandes áreas de preocupação dos brasileiros.

O resultado surpreendeu os pesquisadores do PNUD. E a nós, também: a “receita” dos brasileiros 
para uma vida melhor, de acordo com a pesquisa, passa por “valores” como respeito, respon-
sabilidade e justiça. Honestidade, paz, consciência e ausência de preconceito também foram 
largamente citadas.

Flávio Comim, diretor do PNUD Brasil, aponta a forma como a pesquisa foi conduzida como 
fundamental para se chegar a esse resultado. Uma pergunta aberta – o que precisa mudar no 
Brasil para termos uma vida melhor? – permitiu às pessoas expressarem suas opiniões mais 
profundas. Por isso, o tema dos valores aflorou. Explicando: as respostas diretas dadas pelas 
pessoas mencionavam educação, saúde, segurança e emprego como as grandes vertentes para 
uma vida melhor. Só que, por meio de uma avaliação transversal dessas respostas, a equipe de 
pesquisadores percebeu que a “fala oculta” trazia preocupações com os valores que organizam 
a sociedade. Por exemplo, quando havia menção à melhoria na educação, os participantes pre-
ocupavam-se com a falta de formação em valores nas escolas, muito mais do que com a falta 
de qualidade do ensino formal. No quesito violência, a ênfase recaía sobre as agressões contra 
as pessoas em detrimento daquelas contra a propriedade (como roubo), com forte inquietação 
a respeito da violência doméstica. De um modo geral, as pessoas acham que a sociedade lida 
com os conflitos mais prosaicos de forma violenta.

Interessante dessa pesquisa é verificar que as reivindicações objetivas apresentaram conexão 
com o déficit de valores. E que esse déficit, para os entrevistados, começa em casa!

Outro recorte que aparece é a atenção cada vez maior dada às atitudes dos atores sociais, como 
empresas e políticos. No caso do setor produtivo, quanto maior o comprometimento real das 
empresas com “valores” como direitos fundamentais da pessoa (combate ao trabalho escravo, res-
peito aos direitos trabalhistas, bom ambiente profissional) menor tende a ser a rejeição por parte 
da sociedade. Quanto aos políticos, bem, precisaremos verificar o resultado das urnas em 2010.

As respostas levaram o PNUD ao desenvolvimento de um novo conceito de valor: nem só ético, 
nem só moral, nem só financeiro. Valor vinculado ao dia-a-dia das pessoas. E esse será o tema 
do relatório que a entidade publicará no início de 2010.

[…]

YOUNG, Ricardo. <http://www.cartacapital.com.br/app/coluna.jsp?a=2&a2=5&i=4624> Acesso: 13/11/2009. (Texto 
adaptado para fins de prova)
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Assinale a pergunta cuja resposta é encontrada 13. 
no texto 1.

( X ) Qual foi a metodologia utilizada na pesquisa?a. 

( ) Por que, na sociedade brasileira atual, existe b. 
uma crise de valores?

( ) O que deve ser feito para melhorar a quali-c. 
dade do ensino formal no Brasil?

( ) Como o PNUD pode resolver o problema da d. 
violência doméstica?

( ) Qual deve ser a política pública para combater e. 
o desemprego e a falta de segurança?

Com base no texto 1, identifique se são verdadei-14. 
ras ( V ) ou falsas ( F ) as afirmações abaixo.

( ) O texto é basicamente argumentativo: o autor 
expõe e defende seu próprio ponto de vista, 
procurando responder à pergunta-título.

( ) “[…] as reivindicações objetivas apresentaram 
conexão com o déficit de valores” (quarto 
parágrafo); isso significa que as reclamações 
feitas estavam ligadas à escassez de valores 
agregados.

( ) O autor da matéria compartilha com os pes-
quisadores do PNUD a surpresa com o resul-
tado das respostas dos entrevistados.

( ) O terceiro parágrafo explica como o tema dos 
valores que organizam a sociedade emergiu 
na pesquisa.

( ) Em “a sociedade lida com os conflitos mais 
prosaicos de forma violenta” (terceiro pará-
grafo), a palavra sublinhada pode ser substitu-
ída por inerentes sem alteração de sentido.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência cor-
reta, de cima para baixo.

( ) V – V – F – F – Va. 

( ) V – F – V – V – Fb. 

( ) V – F – V – F – Vc. 

( ) F – V – F – V – Fd. 

( X ) F – F – V – V – Fe. 

De acordo com o texto 1, assinale a alternativa 11. 
correta.

( ) Na opinião do autor da matéria, o resultado a. 
mais importante da pesquisa foi o que apon-
tou educação, saúde, segurança e emprego 
como as áreas que devem receber maior aten-
ção dos governantes.

( ) A forma de realização da pesquisa, por meio b. 
de uma pergunta aberta, criou dificuldades 
aos pesquisadores, que não conseguiram 
interpretar adequadamente as respostas 
dadas.

( ) A pesquisa apresenta um caráter elitista, pois c. 
priorizou a opinião daqueles que possuem 
computador.

( X ) O tema do Relatório de Desenvolvimento d. 
Humano do Brasil, que deve sair em 2010, foi 
escolhido a partir de uma pesquisa que envol-
veu quinhentos mil brasileiros.

( ) A partir dos resultados da pesquisa, o PNUD e. 
Brasil desenvolveu um conceito de valor que 
deixa de ser atrelado ao simples cotidiano das 
pessoas, elevando-se para o complexo campo 
ético-religioso.

A partir do texto 1, infere-se que:12. 

( ) o equilíbrio ambiental será alcançado a partir a. 
de ações individuais.

( ) a curto prazo, as empresas vão se engajar b. 
mais em movimentos sociais, vivenciando e 
disseminando valores.

( ) os próximos políticos a serem eleitos vão se c. 
sensibilizar mais com questões de educação e 
saúde.

( ) a pesquisa de opinião na forma de pergunta d. 
aberta passará a integrar as práticas políticas e 
educacionais brasileiras.

( X ) o brasileiro está mais preocupado com valores e. 
que organizam a sociedade e orientam a vida 
diária das pessoas do que com a prestação e a 
qualidade de serviços.
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Assinale a frase em que há uma relação de tempo-16. 
ralidade e outra de comparação.

( ) “Foi uma metodologia inédita no mundo, a. 
mais uma reflexão do que uma pergunta, 
revelando as grandes áreas de preocupação 
dos brasileiros.” (primeiro parágrafo).

( ) “E a nós, também: a ‘receita’ dos brasileiros b. 
para uma vida melhor, de acordo com a pes-
quisa, passa por ‘valores’ como respeito, res-
ponsabilidade e justiça.” (segundo parágrafo).

( X ) “Por exemplo, quando havia menção à melho-c. 
ria na educação, os participantes preocupa-
vam-se com a falta de formação em valores nas 
escolas, muito mais do que com a falta de qua-
lidade do ensino formal.” (terceiro parágrafo).

( ) “Explicando: as respostas diretas dadas pelas d. 
pessoas mencionavam educação, saúde, 
segurança e emprego como as grandes 
vertentes para uma vida melhor.” (terceiro 
parágrafo).

( ) “No caso do setor produtivo, quanto maior o e. 
comprometimento real das empresas com 
‘valores’ como direitos fundamentais da pes-
soa [...] menor tende a ser a rejeição por parte 
da sociedade.” (quinto parágrafo).

Analise o texto.17. 

A filha viajou     duas semanas prometendo retor-

nar dali     três dias, mas não voltou.  

Assim, não     como resolver o problema hoje, 

pois ela se encontra     400 quilômetros daqui  

e, devido     chuva intensa, não conseguirá che-

gar     tempo.

Assinale a alternativa que preenche correta e sequen-
cialmente as lacunas do trecho acima.

( ) a – a – há – há – a – háa. 

( ) a – há – há – à – à – háb. 

( ) há – há – a – à – a – ác. 

( X ) há – a – há – a – à – ad. 

( ) há – a – há – à – à – háe. 

Analise as afirmativas abaixo.15. 

A preposição I. por, presente em pelo escritório 
e pela internet (primeiro parágrafo), apre-
senta o mesmo funcionamento em ambas 
as expressões: o de introduzir o agente da 
passiva.

Na passagem “[…] atitudes dos atores sociais, II. 
como empresas e políticos” (quinto parágrafo), 
a palavra sublinhada está empregada em sen-
tido metonímico, se a interpretarmos como se 
referindo aos empresários.

Em “o Relatório […] III. deve sair no início de 
2010” (primeiro parágrafo) e “a entidade publi-
cará no início de 2010” (sexto parágrafo), a 
locução verbal e o verbo sublinhados podem 
ser substituídos, respectivamente, por sairá 
e deve publicar, sem alteração do significado 
temporal.

Em “a equipe de pesquisadores percebeu IV. que 
a ‘fala oculta’ trazia preocupações com os valo-
res que organizam a sociedade” (terceiro pará-
grafo), os vocábulos sublinhados introduzem 
orações subordinadas substantiva e adjetiva, 
respectivamente.

Em “O resultado surpreendeu V. os pesquisado-
res do PNUD. E a nós, também […]” (segundo 
parágrafo), as expressões sublinhadas são 
complementos verbais de “surpreendeu”.

 Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

( X ) Somente as afirmativas II, III, IV e V são corretas.a. 

( ) Somente as afirmativas I, III e V são corretas.b. 

( ) Somente as afirmativas I, IV e V são corretas.c. 

( ) Somente as afirmativas II e III são corretas.d. 

( ) As afirmativas I, II, III, IV e V são corretas.e. 
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Com base no texto 2, identifique se são verdadei-18. 
ras ( V ) ou falsas ( F ) as afirmações abaixo.

( ) Na frase “Mas as árvores possuem o xilema, 
um conjunto de vasinhos bem finos que 
fazem a água subir sozinha.” (segundo pará-
grafo), a substituição da vírgula por dois-
pontos se justificaria pelo mesmo motivo pelo 
qual esse sinal foi usado na última frase do 
primeiro parágrafo, ou seja, para introduzir 
um aposto explicativo.

( ) A preposição até (terceiro parágrafo) está 
empregada com o significado de ‘indicar um 
limite de tempo, no espaço ou nas ações’.

( ) Em “um conjunto de vasinhos bem finos que 
fazem a água subir sozinha” (segundo pará-
grafo), o verbo sublinhado poderia estar no 
singular, sem incorrer em desvio da norma 
culta da língua portuguesa.

( ) A expressão sublinhada em “sem gastar 
nenhuma energia com isso” (primeiro pará-
grafo) pode ser reescrita como energia 
alguma sem alteração de sentido.

( ) As palavras sublinhas em “É esse processo, 
essencial para a vida das árvores, que os 
cientistas conseguiram reproduzir” (terceiro 
parágrafo) estão usadas com efeito de ênfase 
e podem ser retiradas da frase sem prejuízo 
da estrutura sintática.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
 correta, de cima para baixo.

( ) V – V – F – V – Fa. 

( X ) V – F – V – V – Vb. 

( ) V – F – V – F – Vc. 

( ) F – V – V – V – Fd. 

( ) F – F – F – F – Ve. 

Texto 2

A árvore artificial

A Terra tem aproximadamente 400 bilhões de árvores. 
Ou melhor: 400 bilhões e uma. Cientistas america-
nos conseguiram criar a primeira árvore artificial do 
mundo. Ela não faz fotossíntese, não dá frutos, não 
cresce nem se parece com uma planta. É um humilde 
pedacinho de hidrogel (mesmo material usado em 
lentes de contato) com apenas seis centímetros de 
altura e um milímetro de espessura. Mas consegue 
reproduzir um dos maiores milagres da natureza: a 
capacidade que as árvores têm de desafiar a lei da 
gravidade e fazer a água subir sozinha da raiz até suas 
folhas – sem gastar nenhuma energia com isso.

Imagine quanta energia a maior árvore do planeta, a 
sequoia, precisaria gastar para levar a água do solo 
até o topo de seus 115 metros, altura de um prédio de 
trinta andares. Mas as árvores possuem o xilema, um 
conjunto de vasinhos bem finos que fazem a água 
subir sozinha.

É esse processo, essencial para a vida das árvores, que 
os cientistas conseguiram reproduzir. A tecnologia 
poderá ser usada em prédios (para que a água suba 
até os apartamentos sem gasto de energia), na des-
contaminação de solos poluídos e até em um novo 
tipo de usina hidrelétrica, que não dependeria de 
rios e barragens para obter um fluxo de água – pois a 
árvore artificial faria o líquido subir sozinho. “A nossa 
‘planta’ teria força suficiente para puxar água a até 100 
metros de altura”, afirma o cientista Abraham Stroock, 
da Universidade Cornell.

CHAYAMITI, Inara. Superinteressante, edição nº 266. Editora Abril, 
junho de 2009, p. 35. Texto adaptado para fins de prova.
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Assinale a alternativa que apresenta a reescrita 20. 
 correta da frase abaixo, do ponto de vista da norma 
culta da língua portuguesa, sem prejuízo do signifi-
cado da frase adaptada do texto.

A primeira árvore artificial do mundo, criada por cien-
tistas americanos, é um pedacinho de hidrogel que 
consegue reproduzir um dos maiores milagres da natu-
reza: a capacidade que as árvores têm de desafiar a lei 
da gravidade e fazer a água subir sozinha da raiz até 
suas folhas – sem gastar nenhuma energia com isso.

( ) A capacidade das árvores do mundo as quais a. 
desafiam a lei da gravidade, fazendo a água 
descer sozinha das folhas até sua raiz – um 
dos maiores milagres da natureza – foi 
reproduzida por cientistas que, sem gastar 
nenhuma energia com isso, criaram, com 
um pedacinho de hidrogel, a primeira árvore 
artificial americana.

( ) Um pedacinho de hidrogel – que consegue b. 
reproduzir um dos maiores milagres da natu-
reza – é a primeira árvore artificial do mundo a 
ser criada por cientistas americanos que, sem 
gastar nenhuma energia com isso, têm a capa-
cidade de desafiar a lei da gravidade e fazerem 
a água subir sozinha da raiz até suas folhas.

( X ) Criada por cientistas americanos, a primeira c. 
árvore artificial do mundo é um pedacinho 
de hidrogel que consegue reproduzir um dos 
maiores milagres da natureza – a capacidade 
que as árvores têm de desafiar a lei da gravi-
dade e fazer a água subir sozinha da raiz até 
suas folhas – sem gastar nenhuma energia 
com isso.

( ) A primeira árvore artificial americana, sendo d. 
um pedacinho de hidrogel, foi criada por cien-
tistas que conseguiram reproduzir, sem gastar 
nenhuma energia com isso, um dos maiores 
milagres do mundo, qual seja, a capacidade 
da natureza de desafiar a lei da gravidade e 
fazer com que a água subisse sozinha da raiz 
até suas folhas.

( ) A primeira árvore artificial do mundo, criada e. 
por cientistas americanos, é um pedacinho 
de hidrogel que consegue reproduzir um dos 
maiores milagres da natureza – a capacidade 
que as árvores têm de desafiar a lei da gra-
vidade – além de fazer a água subir sozinha 
da raiz até suas folhas, sem gastar nenhuma 
energia com isso.

De acordo com o texto 2, assinale a alternativa 19. 
correta.

( ) A conjunção a. mas, em cada uma das ocorrên-
cias sublinhadas no texto, está contrapondo 
duas situações hipotéticas.

( ) A engenharia civil tem se beneficiado com b. 
a reprodução artificial do xilema, ao utilizar 
o hidrogel para conduzir a água, sem gasto 
de energia, em prédios de até 100 metros de 
altura.

( ) A nova tecnologia, ao ser aplicada em usinas c. 
hidrelétricas, torna dispensáveis os rios e as 
barragens.

( X ) A série de negações em: “Ela d. não faz fotossín-
tese, não dá frutos, não cresce nem se parece 
com uma planta” tem o efeito de acentuar a 
origem artificial da nova ‘árvore’.

( ) A autora escreve o texto em terceira pessoa e. 
sem dirigir-se, em nenhum momento, ao 
leitor.
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Conhecimentos Específicos (20 questões)

Escolha a alternativa 21. correta que liste princípios 
fundamentais de Contabilidade.

( ) Entidade, continuidade, oportunidade, com-a. 
petência, planejamento da contabilidade.

( X ) Entidade, continuidade, oportunidade, com-b. 
petência, prudência.

( ) Entidade, controle, oportunidade, escritura-c. 
ção, prudência.

( ) Entidade, continuidade, oportunidade, escri-d. 
turação, planejamento da contabilidade.

( ) Entidade, continuidade, controle, competên-e. 
cia, prudência.

Assinale a alternativa 22. correta.

( ) O ativo compreende os bens de propriedade a. 
da empresa e os direitos que possuir, expres-
sos em moeda. O passivo corresponde às 
dívidas com terceiros. O Patrimônio Líquido é 
a diferença algébrica entre o ativo e o passivo.

( ) O ativo compreende os bens inalienáveis da b. 
empresa e os direitos que possuir, expressos 
em moeda. O passivo corresponde às dívidas 
com terceiros. O Patrimônio Líquido é a dife-
rença algébrica entre o ativo e o passivo.

( ) O ativo compreende os bens inalienáveis da c. 
empresa e os direitos que possuir, expressos 
em moeda. O passivo corresponde às dívi-
das e demais obrigações com terceiros. O 
Patrimônio Líquido é o montante de capital 
integralizado pelos sócios.

( X ) O ativo compreende os bens em poder da d. 
entidade e os direitos que possuir, expressos 
em moeda. O passivo corresponde às obriga-
ções (valores que a empresa deve a terceiros). 
O Patrimônio Líquido é a diferença algébrica 
entre o ativo e o passivo.

( ) O ativo compreende os bens de propriedade e. 
da entidade e os direitos que possuir, expres-
sos em moeda. O passivo corresponde às 
dívidas com terceiros. O Patrimônio Líquido é 
o capital integralizado pelos sócios.

Assinale a alternativa 23. correta sobre Escrituração.

( X ) A escrituração vai desde o registro dos a. 
fatos até o levantamento do balancete de 
verificação.

( ) A escrituração é o processo de elaboração b. 
dos relatórios contábeis (Balanço Patrimonial, 
Demonstração de Resultado do Exercício, 
Demonstrativo de Origens e Aplicações de 
Recursos e do Relatório de Administração).

( ) Na escrituração, apenas contas do ativo c. 
podem receber débitos.

( ) Na escrituração, apenas contas do passivo d. 
podem receber créditos.

( ) Na escrituração, apenas contas do ativo e. 
podem receber débitos. E apenas contas do 
passivo podem receber créditos.

Uma determinada empresa ALFA, com 40% de 24. 
participação em uma outra empresa, a BETA, obteve 
um Receita de Equivalência Patrimonial (REP) de 
R$ 80.000.

Assinale a alternativa correta, com base nos dados 
acima.

( ) Os R$ 80.000 da REP representam uma a. 
entrada de caixa na empresa ALFA.

( ) Os R$ 80.000 da REP representam um b. 
aumento da participação da empresa ALFA na 
empresa BETA.

( X ) A REP foi obtida multiplicando-se a participa-c. 
ção da empresa ALFA pela variação patrimo-
nial de R$ 200.000 da empresa BETA.

( ) A REP foi obtida, subtraindo-se a participação, d. 
em valores monetários, da empresa ALFA na 
empresa BETA, dos valores recebidos quando 
dos investimentos.

( ) Os R$ 80.000 da REP serão devidos pela e. 
empresa BETA à empresa ALFA na forma de 
dividendos obrigatórios.
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Com base na Tabela 1, assinale a alternativa com 27. 
o valor correto do Lucro Líquido do período.

( X ) R$ 24.700a. 

( ) R$ 11.700b. 

( ) R$ 44.200c. 

( ) (R$ 44.200)d. 

( ) (R$ 22.500)e. 

Sobre o método da Equivalência Patrimonial (EP):28. 

EP corresponde ao valor do investimento I. 
determinado mediante a aplicação da percen-
tagem de participação no capital social sobre 
o patrimônio líquido de cada coligada, sua 
equiparada e controlada.

Devem ser avaliados pelo método da EP: o II. 
investimento em cada controlada, e o inves-
timento relevante em cada coligada e/ou em 
sua equiparada, quando a investidora tiver 
influência na administração ou quando a por-
centagem de participação, direta ou indireta 
da investidora, representar 50% (vinte por 
cento) ou mais do capital social da coligada.

EP corresponde ao valor do investimento III. 
determinado mediante a aplicação da percen-
tagem de participação no capital social sobre 
o patrimônio líquido de cada coligada, sua 
equiparada e controlada quando essa partici-
pação for superior a 50%.

Devem ser avaliados pelo método da EP: o IV. 
investimento em cada controlada, e o inves-
timento relevante em cada coligada e/ou em 
sua equiparada, quando a investidora tiver 
influência na administração ou quando a por-
centagem de participação, direta ou indireta 
da investidora, representar 20% (vinte por 
cento) ou mais do capital social da coligada.

O método da EP é optativo para empresas V. 
Sociedades Anônimas e obrigatório para as 
empresas Limitadas.

Assinale a alternativa que indica todas os itens corretos.

( ) Apenas os itens I, IV e V estão corretos.a. 

( X ) Apenas os itens I e IV estão corretos.b. 

( ) Apenas os itens II e III estão corretosc. 

( ) Apenas os itens III e IV estão corretosd. 

( ) Apenas os itens III, IV e V estão corretose. 

Considere as seguintes informações da 
Empresa de Terraplanagem da Enseada 
do Brito S/A para as questões 25 a 27.

Tabela 1 Informações da Empresa de Terraplanagens 
da Enseada do Brito S/A de 01/01/2008 a 31/12/2008

Saldo inicial de estoques R$ 125.000
Compras do período R$ 12.500
Saldo final de estoques R$ 87.500
Receita bruta de vendas R$ 100.000
Impostos sobre vendas 15%
Despesas gerais R$ 3.000
Despesas financeiras R$ 2.000
Taxa de depreciação 
(vida útil de mais 5 anos)

10% ao ano, linear

Valor dos terrenos R$ 100.000
Valor dos equipamentos e 
instalações

R$ 110.000

Imposto sobre a renda 30%

Com base na Tabela 1, assinale a alternativa 25. 
com o valor correto do CMV (Custo das Mercadorias 
Vendidas).

( ) R$ 187.500a. 

( ) (R$ 5.000)b. 

( ) (R$ 62.500)c. 

( X ) (R$ 50.000)d. 

( ) R$ 62.500e. 

Com base na Tabela 1, assinale a alternativa com 26. 
o valor correto do Resultado.

( ) R$ 53.000a. 

( ) (R$ 30.000)b. 

( ) R$ 22.500c. 

( ) (R$ 22.500)d. 

( X ) R$ 35.000e. 
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Segundo a Lei de Licitações (Lei Federal 8666/93), 32. 
a execução de obras e a prestação de serviços, devem 
ser contratadas através de licitação pública, exceto 
nos casos de:

( ) Carta e dispensa.a. 

( ) Convite e inexigibilidade.b. 

( ) Pregão e dispensa.c. 

( X ) Dispensa e inexigibilidade.d. 

( ) Leilão e inexigibilidade.e. 

Assinale a alternativa 33. correta quanto à inexecu-
ção e rescisão dos contratos administrativos:

( ) A inexecução total ou parcial do contrato a. 
enseja a sua rescisão, com as consequências 
estabelecidas, apenas, no ato convocatório.

( X )  A inexecução total ou parcial do contrato b. 
enseja a sua rescisão, com as consequên-
cias contratuais e as previstas em lei ou 
regulamento.

( ) A inexecução total ou parcial do contrato c. 
enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e exaure as consequências jurídi-
cas do inadimplemento.

( ) A inexecução do contrato, desde que total, d. 
é que enseja a sua rescisão com as conse-
quências contratuais previstas em lei ou 
regulamento.

( ) A inexecução total ou parcial do contrato não e. 
enseja a sua rescisão, apenas exaure as conse-
quências jurídicas do inadimplemento.

Analise os ítens abaixo.34. 

O objeto e seus elementos característicos.I. 
O preço e as condições de pagamento.II. 
Os direitos e a responsabilidade das partes.III. 
Os casos de rescisão.IV. 

Assinale a alternativa que lista os ítens que devem 
constar em todo contrato administrativo.

( ) Apenas os itens I, II estão corretosa. 

( ) Apenas os itens I, III estão corretosb. 

( X ) Os itens I, II, III, IV estão corretosc. 

( ) Apenas os itens II, III estão corretosd. 

( ) Apenas os itens II, III, IV estão corretose. 

Supondo-se que uma empresa apresente um 29. 
ativo permanente de R$ 100.000, um patrimônio 
líquido de R$ 60.000 e seja utilizado um índice de 
correção monetária com variação de 5% no período, 
assinale a alternativa que represente o impacto dessa 
correção no resultado.

( ) Uma diminuição no lucro de R$ 2.000.a. 

( ) Um aumento no lucro de R$ 5.000.b. 

( ) Uma diminuição no lucro de R$ 5.000.c. 

( ) Uma diminuição no lucro de R$ 3.000.d. 

( X ) Um aumento no lucro de R$ 2.000.e. 

Além de outras finalidades, a licitação objetiva 30. 
garantir o cumprimento do princípio segundo o qual 
a atuação do poder público deve ser de forma iguali-
tária e sem distinção de pessoas, visando propiciar a 
ampla competição entre os licitantes.

O princípio referido acima é o da:

( ) Legalidadea. 

( ) Celeridadeb. 

( X ) Isonomiac. 

( ) Moralidaded. 

( ) Publicidadee. 

Analise as proposições abaixo:31. 

A licitação é um procedimento com estrutura I. 
ordenada de atos que pode variar segundo a 
espécie (modalidade).

O pregão é uma modalidade de licitação.II. 

Somente lei específica pode criar novas moda-III. 
lidades de licitação.

O rol das modalidades de licitação previstas IV. 
em lei é apenas exemplificativo e não proíbe a 
combinação de regras para criar novas figuras.

Assinale a alternativa que indica todas as proposições 
corretas.

( X ) Apenas as proposições I, II e III estão corretas.a. 

( ) Apenas as proposições I e IV estão corretas.b. 

( ) Apenas as proposições II e III estão corretas.c. 

( ) Apenas as proposições II e III, e IV estão corretas.d. 

( ) As proposições I, II, III e IV estão corretas.e. 
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Segundo disposição de Lei Federal 8666/93, os 37. 
contratos administrativos poderão ser alterados (com 
as devidas justificativas):

( ) Em virtude do princípio da obrigatoriedade a. 
das convenções, não há previsão legal para 
alterações no conteúdo das avenças.

( ) Unilateralmente pela administração, somente b. 
nas hipóteses de alteração das cláusulas 
econômico-financeiras.

( ) Por acordo entre as partes.c. 

( ) Eventuais alterações nos contratos administra-d. 
tivos acarretam, à administração, o dever de 
refazer a licitação.

( X ) Unilateralmente pela administração e/ou por e. 
acordo das partes.

Analise as proposições abaixo:38. 

Prestação de contas consiste no conjunto de I. 
documentos comprobatórios das despesas 
efetuadas em virtude da utilização, arreca-
dação, guarda, gerencia ou administração de 
recursos, bens e valores públicos.

Todo gestor público é obrigado a prestar con-II. 
tas dos recursos recebidos, sob pena de apli-
cação das sanções previstas em lei.

Tomada de Contas Especial é um processo devi-III. 
damente formalizado, dotado de rito próprio, 
que objetiva apurar fatos, identificar responsá-
veis e quantificar o dano causado ao erário.

A falta de apresentação da prestação de con-IV. 
tas no prazo regulamentar implica a instaura-
ção de Tomada de Contas Especial.

Assinale a alternativa correta com relação à Tomada de 
Contas e à Prestação de Contas no âmbito da adminis-
tração pública.

( X ) As proposições I, II, III, e IV estão corretas.a. 

( ) Somente as proposições III e IV estão corretas.b. 

( ) Somente as proposições I e II estão corretas.c. 

( ) Somente as proposições I, III e IV estão corretas.d. 

( )  Somente a proposição I está correta.e. 

De acordo com a Lei Federal 8666/93, a duração 35. 
dos contratos administrativos ficará adstrita à vigência 
dos respectivos créditos orçamentários, sendo que os 
serviços a serem executados de forma continua pode-
rão ser prorrogados por iguais e sucessivos períodos 
que não poderão ultrapassar:

( ) setenta meses.a. 

( X ) sessenta meses.b. 

( ) doze meses.c. 

( ) cinquenta meses.d. 

( ) quarenta e oito meses.e. 

Quando se trata do orçamento público, o tributo 36. 
e a receita derivada instituída pelas entidades de 
direito público, compreendendo os impostos, as taxas 
e contribuições nos termos da constituição e das leis 
vigentes em matéria financeira, devem ter seus produ-
tos destinados:

( ) Às aplicações tributárias, de contribuições a. 
patrimonial, agropecuária, industrial, de servi-
ços e outras e, ainda, as provenientes de recur-
sos financeiros recebidos de outras pessoas 
de direito público ou privado.

( ) À realização de recursos financeiros oriundos b. 
de constituição de dívidas; da conversão, em 
espécie, de bens e direitos; os recursos rece-
bidos de outras pessoas de direito público ou 
privado, destinados a atender despesas clas-
sificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o 
superávit do Orçamento Corrente.

( ) Às aplicações tributárias, de contribuições c. 
patrimonial, agropecuária, industrial, de servi-
ços e outras, exceto as provenientes de recur-
sos financeiros recebidos de outras pessoas 
de direito público ou privado

( X ) Ao custeio de atividades gerais ou especificas d. 
exercidas por essas entidades.

( ) À realização de recursos financeiros oriundos e. 
de constituição de dívidas; da conversão, em 
espécie, de bens e direitos; os recursos rece-
bidos de outras pessoas de direito público 
ou privado apenas para o superávit do 
Orçamento Corrente.
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Analise o texto abaixo:40. 

A expressão              representa  

uma modalidade de apuração de          

                       

pagos                    .

Assinale a alternativa que completa correta e sequen-
cialmente as lacunas do texto.

( ) a.  Lucro presumido ;  apenas 3 tributos: 
Imposto de Renda – Pessoa Jurídica (IRPJ), 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL) e PIS/COFINS ;  Mensalmente

( ) b.  Lucro real ;  apenas 3 tributos: Imposto de 
Renda – Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e PIS/
COFINS ;  Mensalmente

( X ) c.  Lucro presumido ;  apenas 2 tributos: 
Imposto de Renda – Pessoa Jurídica (IRPJ) e 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL) ;  Trimestralmente

( ) d.  Lucro real ;  apenas 2 tributos: 
Imposto de Renda – Pessoa Jurídica (IRPJ), 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL) ;  Trimestralmente

( ) e.  Lucro real ou presumido ;  apenas 1 tri-
buto: Imposto de Renda – Pessoa Jurídica 
(IRPJ) ;  Mensalmente

No controle administrativo, a administração 39. 
pública busca assegurar a legalidade, a legitimidade e 
a economicidade de suas atividades através de ações 
fiscalizatórias. Com relação ao assunto, analise os itens 
abaixo:

O controle administrativo interno é exer-I. 
cido pelo próprio Poder que pratica o ato 
fiscalizado.

O controle externo, a cargo do Congresso II. 
Nacional, será exercido com o auxilio do 
Tribunal de Contas da União.

Compete ao sistema de controle interno ava-III. 
liar o cumprimento das metas previstas no 
plano plurianual.

Não está dentro da competência do sistema IV. 
de controle interno apoiar o controle externo 
no exercício de sua missão.

Assinale a alternativa que indica todos os itens corretos.

( ) Apenas os itens I, III e IV são corretos.a. 

( ) Apenas os itens I e II são corretos.b. 

( ) Apenas os itens II e III são corretos.c. 

( ) Apenas o item IV é correto.d. 

( X ) Apenas os itens I, II, e III são corretos.e. 
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