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1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 50. 
 
2. A compreensão e a interpretação das questões e das siglas constituem parte integrante da prova, razão pela 

qual os fiscais não poderão interferir. 
 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta : 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta 
- Preencher totalmente o espaço           correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
1. Cidadãos de um município estão cobrando da gestão 

pública municipal o cumprimento de uma promessa 
de governo: abertura de três novas unidades de 
saúde pública. Como resposta à comunidade o 
prefeito argumenta o seguinte: “As três unidades de 
saúde estavam nas nossas metas, mas a carência de 
recursos possibilitou a implementação de apenas 
uma unidade de saúde”. 
Assinale a alternativa que corresponde à função de 
administração melhor relacionada ao texto: 

 
A) Organização. 
B) Controle. 
C) Planejamento. 
D) Liderança. 
E) Direção. 
 

2. Gestores da organização Beta estão preocupados 
com as situações comentadas em reunião: “os 
relatórios administrativos apontam para informações 
que não convergem”; “não conseguimos concluir 
quais departamentos são mais eficientes por não 
estabelecermos padrões de desempenho”. 
Assinale a alternativa que corresponde à função de 
administração melhor relacionada ao texto: 

 
A) Controle. 
B) Planejamento. 
C) Organização. 
D) Liderança. 
E) Direção. 

 
3. O departamento fiscal da empresa Gama tem 

apresentado constantemente situações como: 
pagamento de tributos em atraso por conta do não 
lançamento de notas fiscais dentro dos prazos 
previstos pela legislação. Quando questionados, 
funcionários apontam que não são os responsáveis 
pelos problemas. De maneira geral os funcionários 
da área afirmam que “não são atribuições de seus 
cargos”.  Como consequência várias atividades 
importantes do departamento fiscal ficam sob 
responsabilidade indefinida. 
Os problemas do departamento fiscal da Gama estão 
relacionados: 

 
A) O planejamento. 
B) À organização. 
C) O relacionamento interpessoal. 
D) A gestão da informação. 
E) O controle. 

 
4. Leia as três afirmativas s seguir: 
 

I. Realização de um trabalho com o mínimo de 
esforço, custo ou desperdício. 

II. Realização de tarefas que ajudam a cumprir 
objetivos organizacionais.  

III. Um funcionário disciplinado desempenha as 
funções em acordo com as normativas da sua 
área. 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) As afirmativas I e II correspondem 
respectivamente à eficiência e à eficácia. A 
afirmativa III exemplifica a eficácia. 

B) As afirmativas I e II correspondem 
respectivamente à eficácia e à eficiência. E a 
afirmativa III exemplifica a padronização. 

C) As afirmativas I e II correspondem 
respectivamente à efetividade e à lucratividade. E 
a afirmativa III exemplifica a efetividade. 

D) As afirmativas I e II correspondem 
respectivamente à eficiência e à eficácia. A 
afirmativa III exemplifica a eficiência. 

E) As afirmativas I e II correspondem 
respectivamente à economia de esforços e à 
objetividade. E a afirmativa III exemplifica a 
eficácia. 
 

5. “À medida que as organizações progridem ao longo 
do ciclo de vida, normalmente assumem 
características burocráticas quando se tornam 
maiores e mais complexas. (...) Embora Max Weber 
visse a burocracia como uma ameaça às liberdades 
pessoais básicas, ele também reconhecia como o 
sistema mais eficiente possível de organização. 
Previa o triunfo da burocracia por causa da sua 
capacidade de garantir maior eficiência das 
organizações, tanto no contexto dos negócios como 
no contexto do governo.” (DAFT, 2002, p. 269.) 
Assinale a alternativa que concentra características 
da burocracia: 

 
A) Meritocracia, informalidade e hierarquia. 
B) Hierarquia, padronização e pessoalidade. 
C) Qualificação do pessoal, meritocracia e 

morosidade. 
D) Divisão do trabalho, impessoalidade, 

informalidade. 
E) Padronização, especialização e divisão do 

trabalho. 
 

6. Um documento financeiro que serve para planejar as 
despesas e as receitas num determinado período de 
tempo futuro é definido como: 

 
A) Demonstrativo de Resultados. 
B) Balanço Patrimonial. 
C) Fluxo de Caixa. 
D) Planejamento Estratégico. 
E) Orçamento. 
 

7. “A equidade envolve um senso de justiça – a 
correção de desequilíbrios existentes na distribuição 
de valores sociais e políticos. Em contraste com o 
tratamento igual para todos, a equidade propõe que 
os benefícios sejam maiores para os mais 
desfavorecidos.” (DENHARDT, 2012, p. 154.) 
 
Situação hipotética: um órgão governamental recebe 
uma verba de R$ 10 milhões para melhoria das 
instalações de seus departamentos.  
Assinale a alternativa que corresponde à ação de 
equidade na distribuição de recursos: 
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A) Os gestores de cada área fazem votação para 
decidir quanto cada departamento receberá do 
benefício. 

B) Os gestores concentram recursos nos 
departamentos que estão mais necessitados de 
seus recursos. 

C) Os gestores distribuem um milhão para cada um 
dos departamentos. 

D) Os gestores distribuem os recursos para as áreas 
que concentram maior número de funcionários. 

E) Os gestores negociam os recursos a partir do 
critério de hierarquia dos departamentos 
dispostos em organogramas. 
 

8. Uma pesquisa entre funcionários de diferentes 
organizações apontou que a motivação eleva os 
níveis de produtividade e que o principal motivo é o 
fato de os profissionais estarem em conformidade 
com os valores da organização bem como cumprir 
uma missão a partir do trabalho. A remuneração está 
entre os últimos elementos que influenciam a 
motivação dos profissionais.  

 
Essa pesquisa aponta para: 

 
A) A motivação extrínseca. 
B) As recompensas extrínsecas. 
C) Os fatores de higiene. 
D) A necessidade fisiológica de realização.  
E) A motivação intrínseca. 

 
 

9. Fulano é um sujeito humilde, trabalhou desde a 
infância, não teve acesso à escola por mais de 4 
anos letivos. Aprendeu de maneira limitada a ler e a 
escrever. Numa dada situação, resolveu comprar um 
celular para se comunicar. Venderam-lhe um ‘plano’ 
com benefícios múltiplos. Fulano percebeu que 
alguns benefícios não foram honrados pela 
operadora de telefonia móvel. Tentou reivindicar com 
a operadora, mas não obteve êxito. Resolve, então, 
recorrer à proteção da Lei. Vai aos órgãos 
competentes, frequenta audiências e aguarda 
confiante. Passados alguns meses recebe em casa 
uma correspondência com o seguinte texto: 

 
“OBJETO: Sentença julgando procedente o pedido. 

 
Através da presente, fica Vossa Senhoria, 
devidamente INTIMADO(A) do processado nos autos 
em referência, conforme OBJETO em destaque, para 
que surta os seus jurídicos e legais efeitos.” 
Fulano, ao ler a correspondência, fica preocupado: 
“Minha nossa...agora eu vou pra cadeia”. Corre ao 
juizado indicado na correspondência, desesperado e 
apresenta o documento a um funcionário atrás do 
balcão que diz: “Seu Fulano”, em resumo, o senhor 
ganhou a causa contra a operadora de telefonia.  

 
Considerando os elementos de comunicação e o 
contexto acima, marque a alternativa CORRETA: 

 
A) O texto ilustra ruído provocado pela linguagem 

entre emissor e receptor. 

B) O texto ilustra falha de comunicação gerada pela 
baixa concentração do receptor. 

C) O texto apresenta exposição descuidada do 
receptor. 

D) O texto expressa falta de preocupação do 
emissor com a compreensão da mensagem pelo 
receptor. 

E) O texto ilustra falta de compreensão do receptor 
provocado pelo ambiente adverso. 

 
10. Considere o quadrinho a seguir: 

 

 
 

Fonte: http://blogfilosofiaevida.com/index.php/category/tirinhas-e-
charges/ . Acesso em: 24/08/2012. 
 
Sobre a teoria dos Dois Fatores de Herzberg: na 
relação dos quadrinhos, marque a alternativa 
CORRETA: 

 
A) A personagem Elizete manifesta fatores 

intrínsecos, enquanto o interlocutor pergunta por 
fatores extrínsecos. 

B) Os dois personagens se concentram em 
recompensas extrínsecas e intrínsecas. 

C) Os dois personagens apresentam os dois fatores: 
dilema e contradição. 

D) A personagem Elizete manifesta fatores de 
higiene, enquanto o interlocutor pergunta por 
fatores motivacionais. 

E) A personagem Elizete manifesta fatores 
objetivos, enquanto o interlocutor pergunta por 
fatores subjetivos. 

 
11. Na comunicação interpessoal, o processo pelo qual o 

receptor traduz a forma escrita, falada ou simbólica 
de uma mensagem para uma mensagem 
compreensível é denominado: 

 
A) Decodificação. 
B) Codificação. 
C) Jargão. 
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D) Feedback. 
E) Comunicação horizontal. 

 
12. Assinale a alternativa CORRETA sobre as 

características que devem ser observadas na 
Redação Oficial: 

 
A) As comunicações que partem dos órgãos 

públicos federais devem ser compreendidas por 
todo e qualquer cidadão brasileiro. Dessa 
maneira devem-se evitar jargões técnicos 
limitados a grupos específicos. Daí a importância 
da comunicação informal. 

B) Comunicações oficiais não podem permitir uma 
única interpretação, visto que são empregadas 
para diferentes grupos sociais. 

C) A publicidade e impessoalidade são princípios 
fundamentais de toda a administração pública 
devendo nortear a elaboração dos atos e 
comunicações oficiais. 

D) A padronização deve ser empregada com a 
finalidade de combater o uso de gírias e 
empobrecimento da língua oficial. 

E) As comunicações oficiais são fechadas com o 
termo ‘Atenciosamente’ para todos os casos, de 
maneira a facilitar a padronização. 
 

13. Assinale a alternativa que corresponde ao 
VOCATIVO que deve ser empregado em 
comunicações dirigidas aos chefes de poder: 

 
A) Eminentíssimo. 
B) Magnífico. 
C) Ilustríssimo. 
D) Excelentíssimo Senhor. 
E) Reverendíssimo. 

 
14. Trata-se de modalidade de comunicação entre 

unidades administrativas de um mesmo órgão, que 
podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou 
em níveis diferentes. Trata-se, portanto, de uma 
forma de comunicação eminentemente interna. Pode 
ter caráter meramente administrativo ou ainda ser 
empregada à exposição de projetos, ideias e 
diretrizes a serem adotados por determinado setor do 
serviço público. Sua característica principal é a 
agilidade. A tramitação do memorando, em qualquer 
órgão, deve pautar-se pela rapidez e pela 
simplicidade de procedimentos burocráticos. 
A essa modalidade dá-se o nome de: 

 
A) Ofício. 
B) Memorando. 
C) Aviso. 
D) Informativo. 
E) Normativa. 

 
15. A etiqueta profissional consiste num conjunto de 

regras cerimoniosas de trato entre as pessoas, 
definidas a partir do bom senso. como uma espécie 
de espécie de convivência harmoniosa em grupo. 
Compreender e respeitar esses códigos sinaliza 
disciplina e respeito. A apresentação pessoal pode 
ser compreendida a partir dos seguintes elementos: 

aparência, comportamento, postura profissional e 
ambiente de trabalho. 
Considerando esse tema, assinale a alternativa que 
corresponde a ações de apresentação pessoal 
adequada: 

 
A) Usar cores escuras, pois elas transmitem 

confiança; ler enquanto outros conversam; 
agradecer aos elogios. 

B) Ser pontual; atender ao celular em reuniões 
quando a ligação partir do superior; não pedir 
licença se chegar atrasado em reuniões. 

C) Conhecer os usos e costumes de cada local que 
frequentar e prestar atenção aos detalhes; não 
vestir jeans; rir dos erros alheios para 
descontrair.  

D) Evitar qualquer tipo de excesso ao se vestir; estar 
atento e ser cordial com todos; manter a mesa 
arrumada. 

E) Se o atraso for inevitável, avisar imediatamente 
justificando o motivo; não agradecer aos elogios; 
manter na mesa de trabalho apenas objetos e 
papéis de uso corrente.  

 
16. Assinale a alternativa que concentra ações de 

etiqueta ao telefone: 
 

A) Padronizar a maneira de atender o telefone; não 
permitir que o diálogo ganhe cunho pessoal; para 
agilizar o atendimento, é possível atender a duas 
ligações paralelas. 

B) Empregar tratamento formal senhor(a); atender 
prontamente quando tocar, três toques é o 
máximo; não fornecer informações não 
autorizadas. 

C) Empregar o tratamento informal internamente; 
conversas de cunho pessoal geram descontração 
e ganham a confiança do interlocutor; fornecer 
todas as informações que estiverem ao alcance. 

D) Passar ligações para pessoas que estão em 
reunião; se estiver atendendo a outra pessoa, 
deixar o telefone fora de conexão; falar apenas o 
necessário. 

E) Demonstrar irritação com pessoas impacientes 
pode neutralizar as tensões do diálogo; ter bloco 
e caneta sempre à mão; ao atender, empregar o 
termo “quem gostaria?”. 
 

17. O e-mail, criado para enviar mensagens, é uma das 
formas de comunicação interpessoal mais utilizadas 
em nossa sociedade.  
Assinale a alternativa que apresenta ações 
adequadas às mensagens eletrônicas corporativas: 

 
A) Respeitar as regras gramaticais; detalhar para 

esclarecer; empregar abreviações comuns, como 
você por vc. 

B) Mensagens enfeitadas são importante ferramenta 
para atrair o leitor; empregar emoticons pode ser 
útil quando se deseja resumir o que se pensa 
sobre o assunto tratado na mensagem; enviar ao 
número máximo de pessoas envolvidas direta e 
indiretamente a mensagem.  
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C) O uso do e-mail corporativo só é indicado para a 
organização; convém ser conciso e essencial; 
devem-se evitar abreviações. 

D) Imprimir mensagens e arquivar em pasta 
denominada Diversos; abreviações são 
aceitáveis em favor da brevidade; as regras 
gramaticais de pontuação não precisam ser 
rigorosamente cumpridas no texto da mensagem. 

E) Ser discreto nas mensagens; evitar excessos de 
adjetivos e advérbios; empregar emoticons 
apenas em mensagens, como despedidas e 
correntes de adesão a alguma causa social 
relevante. 
 

18. Sicrano é técnico administrativo numa Defensoria 
Pública. Sua chefia demandou algumas informações 
em formato de relatório, visto que Sicrano deveria 
coletar informações de diferentes fontes, a saber:  

 
I. Número de atendimentos feitos na defensoria nos 

6 meses anteriores, bem como a distribuição por 
tipo de serviço. 

II. Levantamento das principais notícias envolvendo 
a referida Defensoria. 

III. Apresentação resumida dos itens solicitados para 
reunião gestores. 

 
Assinale a alternativa que corresponde aos aplicativos do 
Microsoft Office mais adequados ao relatório das 
solicitações da chefia de Sicrano: 
 

A) Excel; Word; Power Point. 
B) Calculadora; Documentos; Internet. 
C) Internet; Adobe Reader; Excel. 
D) Documentos; Internet; WordPad. 
E) Adobe Reader; Excel; Power Point. 

 
 

19. Beltrano é técnico administrativo numa Defensoria 
Pública. Entre as atividades que desempenha está o 
controle de despesas dos departamentos da referida 
defensoria. Para cada departamento Beltrano tem 
uma pasta de trabalho no Excel. Nos primeiros dias 
do mês, Beltrano precisa compilar as informações de 
cada um dos departamentos e isso ocupa 
considerável tempo para reunir as informações dos 
diversos departamentos. 
Assinale a alternativa que corresponde ao que 
Beltrano pode fazer para melhorar a eficiência na 
preparação do relatório de despesas: 

 
A) Incluir planilhas nas pastas de trabalho 

relacionadas aos departamentos. 
B) Congelar painéis para facilitar a visualização dos 

resultados de cada um dos departamentos. 
C) Empregar o comando AutoFiltro. 
D) Armazenar dados correlatos em várias planilhas 

na mesma pasta de trabalho.  
E) Imprimir todas as planilhas por departamento e 

finalizar somando com a função Calculadora. 
 

20. As redes sociais integram membros com interesses e 
ideologias ligados pela relevância de um determinado 
assunto e/ou ou negócio proporcionando integração e 

interatividade por meio de comunicação e 
compartilhamento de conteúdo.  
Assinale a alternativa que relaciona adequadamente 
o conceito de redes sociais a um dos princípios da 
Administração Pública: 

 
A) Engajamento.  
B) Legalidade. 
C) Moralidade. 
D) Eficiência. 
E) Publicidade. 

 
21. A mídia digital do século XXI é caracterizada por uma 

possibilidade de expressão pública, de interconexão 
sem fronteiras e de acesso à informação sem 
precedente na história humana. (Lévy, 2011.) 
Pierre Lévy convida a ter uma atitude responsável 
considerando o imenso fluxo de informação que 
circula em rede, onde todos estão interconectados. 
Antes do meio digital, havia escolas, mídia, igrejas, 
que criavam e gerenciavam a informação para as 
pessoas, em que todos traziam a afirmação de 
“essa é a verdade e você pode acreditar nela” para 
quem pudesse absorvê-la. Não havia, portanto, esse 
problema de escolha a partir de qual informação você 
deseja gerenciar para construir a base de seu 
conhecimento. 
Assinale a alternativa que está diretamente 
relacionada à problemática apresentada no texto: 

 
A) Facebook. 
B) You Tube. 
C) Wikipedia. 
D) Linked In. 
E) Twitter. 

 
22. Assinale a alternativa correspondente à resolução da 

seguinte expressão numérica:  
 

15 – {–10 – [–8 + ( 5 – 12 )] – 20}: 
 

A) 20 
B) 10 
C) 25 
D) 15 
E) 12 

 
23. O sexto termo de uma progressão geométrica é igual 

a 12500. Se a razão é igual a 5, assinale  a 
alternativa correspondente ao terceiro termo. 

 
A) 100 
B) 125 
C) 150 
D) 340 
E) 300 

 
24. Considere as informações para uma PA (progressão 

aritmética): 1º termo é igual a 2, razão equivale a 5. 
Determine o valor do 17º termo dessa sequência 
numérica. 

 
A) 74 
B) 53 
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C) 82 
D) 18 
E) 35 

 
25. No MS-Excel 2010 é possível classificar tabelas 

inteiras utilizando múltiplas colunas e critérios ao 
mesmo tempo, auxiliando na organização de 
informações. Para entrar na janela de classificação, 
onde são inseridos os critérios desejados para 
classificar um conjunto de dados é necessário: 

 
A) Selecionar as linhas de categoria e entrar no 

menu Exibição>Organizar Categorias. 
B) Selecionar todas as células que farão parte da 

classificação e entrar no menu 
Dados>Classificar. 

C) Selecionar as linhas de categoria e entrar no 
menu Dados>Filtro. 

D) Selecionar apenas as colunas que sofrerão 
classificação e entrar no menu 
Dados>Classificar. 

E) No menu Dados>Validação de Dados habilitar a 
Classificação Cíclica de Categorias selecionando 
as colunas de categoria que serão classificadas. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto abaixo, que servirá de base para as 
próximas 03 (três) questões. 

 
Presidente da OAB pede mais prazo para 
discussão sobre novo Código Penal 
 
 O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), Ophir Cavalcante, pediu mais tempo ao 
Senado para que a proposta do novo Código Penal 
seja discutida. Cavalcante participou de audiência 
pública, nesta terça-feira, na comissão especial que 
analisa o texto do anteprojeto do código, formulado 
por juristas a pedido do presidente da Casa, José 
Sarney (PMDB-AP). 
“Nós precisamos de uma discussão mais 
aprofundada. O prazo que está sendo oferecido é um 
prazo curto, exíguo. Nós precisamos de um prazo 
maior, para que nós possamos contribuir para um 
código que demore tantos anos quanto demorou 
esse para ser revisto”, apelou o presidente da OAB. 
Cavalcante também questionou o aumento de penas, 
previsto na proposta do novo código. Na opinião dele, 
existe uma tendência de tratar todas as questões sob 
o ponto de vista penal e querer aumentar o tempo 
das penas como forma de endurecer as punições. 
Para o presidente da OAB, essa não é a melhor 
saída e contribui para a superpopulação carcerária, 
sem diminuir a violência nas cidades. “Isso [o Código 
Penal] não é a tábua de salvação para todos os 
males que acontecem em nosso país. Nós não 
podemos fazer dele um instrumento de punição, tão 
somente, que conserve as pessoas mofando dentro 
das cadeias deste país”, observou. 
Sobre o pedido de concessão de mais tempo para 
debates e apresentação de emendas, o relator do 
projeto, que agrega as propostas do código, senador 

Pedro Taques (PDT-MT), disse que isso até é 
possível, mas só deverá ser discutido quando o prazo 
estiver perto do fim; ou seja: é algo incerto, que não 
aparece entre as prioridades do relator. 
Fonte: Estado de Minas, 21/08/2012. Adaptado. 

 
26. Sobre o texto do Estado de Minas, assinale a única 

assertiva CORRETA: 
 

A) Segundo o presidente da OAB, o Código Penal 
não deve ser entendido apenas como uma 
ferramenta para punir criminosos. 

B) Na visão do presidente da OAB, o Código Penal 
serve para punir criminosos e deve ser revisto em 
curtos intervalos de tempo. 

C) Segundo Pedro Taques, é imprescindível 
conceder mais tempo para as discussões sobre o 
novo Código Penal. 

D) Segundo o presidente da OAB, o novo Código 
Penal é fruto de discussões amadurecidas, sendo 
desnecessários mais debates sobre o teor do 
texto legal. 

E) Segundo Pedro Taques, não há qualquer 
possibilidade de se conceder mais tempo para as 
discussões sobre o novo Código Penal. 
 

27. Leia o trecho abaixo, retirado do texto do Estado de 
Minas, e assinale a única assertiva CORRETA: 
 
“Cavalcante também questionou o aumento de 
penas, previsto na proposta do novo código. Na 
opinião dele, existe uma tendência de tratar todas as 
questões sob o ponto de vista penal e querer 
aumentar o tempo das penas como forma de 
endurecer as punições.” 

 
A) A palavra “previsto” faz referência direta a 

“Cavalcante”. 
B) A palavra “dele” faz referência a “novo código”. 
C) A palavra “como” não pode ser substituída por 

“enquanto”, sem prejuízo do sentido original. 
D) A palavra “dele” faz referência a “Cavalcante”. 
E) A palavra “também” pode ser substituída por 

“todavia”, sem prejuízo do sentido original. 
 

28. Leia o seguinte trecho, retirado do texto do Estado de 
Minas, e assinale a única assertiva CORRETA: 

 
“O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), Ophir Cavalcante, pediu mais tempo ao 
Senado para que a proposta do novo Código Penal 
seja discutida. Cavalcante participou de audiência 
pública, nesta terça-feira, na comissão especial que 
analisa o texto do anteprojeto do código, formulado 
por juristas a pedido do presidente da Casa, José 
Sarney (PMDB-AP).” 

 
A) “Ophir Cavalcanti” é um aposto. 
B) “O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB)” é um complemento nominal. 
C) A palavra “Casa” se refere a “Senado”; trata-se 

de um exemplo de expansão lexical. 
D) “Nesta terça-feira” é um adjunto adverbial de 

modo. 
E) A palavra “nesta” é um pronome possessivo. 
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29. Leia o seguinte anúncio e assinale a única assertiva 

que apresenta uma análise INCORRETA dele: 
 

 VENDE-SE casas, em bom estado, localizadas 
no município de Estrela do Norte, em Goiás. Três 
quartos (duas suítes), duas salas, copa, cozinha, 
banheiro social, lavabo, dependências completas, 
garagem, quintal. Você não vai se arrepender! 
Interessados nos imóveis, tratar diretamente com o 
seu proprietário. Fone para contato: (***). 

 
A) Um dos problemas da redação do anúncio é a 

ambiguidade gerada pela palavra “seu”. 
B) A expressão “em bom estado” é um exemplo de 

vocativo. 
C) Um dos problemas da redação do anúncio é o 

uso de “vende-se”, quando o prescrito pela 
norma padrão, para concordar com “casas” 
(plural), é “vendem-se”. 

D) O período “Três quartos (duas suítes), duas 
salas, copa, cozinha, banheiro social, lavabo, 
dependências completas, garagem, quintal.” é 
um exemplo de frase nominal. 

E) O período “Você não vai se arrepender!”, típico 
de anúncios publicitários, é exemplo do uso da 
função conativa da linguagem. 
 

Leia o texto a seguir, que servirá de base para as 
próximas 04 (quatro) questões. 

 
Crise financeira palestina reduz volume de 

compras do Ramadã 
 
 A crise financeira palestina e a recessão 
econômica reduziram ao mínimo as compras 
efetuadas no Ramadã, enquanto os mercados e 
comércios das cidades de Gaza e Ramala expõem 
seus melhores produtos e mercadorias. 
Funcionário do governo do Hamas, que controla a 
Faixa de Gaza, Abu Mohammed Shabat, de 42 anos, 
decidiu diminuir sua lista de compras para 
economizar dinheiro para alguma possível 
emergência. "Só gastei US$ 70 em produtos básicos 
para o Ramadã, como farinha, azeite, queijos, 
verduras e frutas. Neste ano, não vou poder comprar 
outros produtos necessários, como tâmaras, frutas 
secas e sobremesas. A mesa não ficará completa!", 
explicou. 
Os dois governos dos territórios palestinos - o da 
Autoridade Nacional Palestina (ANP), na Cisjordânia, 
e o do Hamas, em Gaza - atravessam uma crise 
financeira que, inclusive, impede parte do pagamento 
dos salários de seus 185 mil empregados 
Esta situação provocada pela recessão econômica 
também se refletiu nos mercados palestinos, onde 
vendedores e comerciantes, ao contrário de outros 
anos, possuem uma grande quantidade de produtos 
para oferecer. 
"Estamos pensando em vender nossa mercadoria 
para recuperar o capital investido e, somente depois, 
poderemos pensar nos lucros", afirmou Luay Murtaja, 
que possui uma pequena loja no mercado da capital 
de Gaza. Luay se queixa que "as pessoas só estão 

comprando o básico, com medo dos efeitos da crise", 
um comportamento que acaba afetando seu negócio. 
Assim como os demais muçulmanos no mundo todo, 
os palestinos jejuam quase 15 horas durante os 30 
dias do Ramadã, onde também não bebem e não 
fumam. Durante esse período, fazem somente duas 
grandes refeições: uma ao cair do sol e outra ao 
amanhecer. 
As dificuldades para realizar esse jejum em plena 
crise também se somam a outros fatores que influem 
diretamente no estado de ânimo geral da população. 
Dessa forma, a decisão da ONU de reduzir a 
assistência financeira aos refugiados palestinos e a 
escassez de combustível e eletricidade na 
paupérrima Gaza, onde vivem 1,5 milhões de 
pessoas, deterioraram consideravelmente a situação. 
Nael Musa, professor de Ciências Econômicas na 
Universidade Al Najah, de Nablus, explica que a crise 
financeira também causou impacto no comércio da 
Palestina antes do Ramadã. Os economistas 
destacam que o volume de negócio nos mercados na 
Cisjordânia e Gaza se encontram limitados porque a 
economia segue se deteriorando, enquanto as taxas 
de desemprego e a pobreza aumentam cada vez 
mais, sem qualquer perspectiva de estabilização. 
Samer Mohammed, morador da cidade cisjordaniana 
de Ramala, espera que 60% do salário que recebeu 
no final de junho sejam suficientes para poder 
comprar os tradicionais produtos deste mês. Sobre a 
possibilidade de receber os outros 40% de seu 
salário, Mohammed não se mostra muito confiante: 
"Não sei se vou receber salário neste mês de julho". 
Fonte: Folha de S. Paulo, 29/07/2012. 

 
30. Sobre o texto da Folha de S. Paulo, assinale a única 

assertiva CORRETA: 
 

A) Segundo o texto, o quadro de crise financeira em 
que mergulhou o Oriente Médio impediu os 
festejos do Ramadã. 

B) Segundo o texto, a crise financeira palestina foi 
gerada pelo alto consumo de mercadorias 
durante o Ramadã. 

C) Segundo o texto, o quadro de crise financeira em 
que se encontra a Palestina se refletiu nos 
mercados da região. 

D) Segundo o texto, a crise financeira palestina em 
nada afetou o consumo de produtos, durante o 
Ramadã. 

E) Segundo o texto, o quadro de crise financeira em 
que mergulhou algumas regiões do Oriente 
Médio foi gerado por uma decisão de Abu 
Mohammed Shabat. 
 

31. Sobre o texto da Folha de S. Paulo, assinale a única 
assertiva INCORRETA: 

 
A) Segundo Samer Mohammed, apesar da crise, 

era fato certo que ele receberia o salário integral 
do mês de julho. 

B) Para Nael Musa, o comércio palestino foi afetado 
pela crise antes mesmo do Ramadã. 

C) Segundo Abu Mohammed Shabat, a crise 
inviabilizou a compra de produtos como frutas 
secas, necessários para o Ramadã. 
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D) Para os economistas, as taxas de desemprego 
da região da Palestina têm aumentado. 

E) Para Luay Murtaja, o comércio foi afetado porque 
os consumidores estavam comprando apenas o 
básico, temendo a crise. 
 

32. Leia o seguinte trecho destacado do texto-base da 
Folha de S. Paulo e assinale a única assertiva 
CORRETA: 

 
“Assim como os demais muçulmanos no mundo todo, 
os palestinos jejuam quase 15 horas durante os 30 
dias do Ramadã, onde também não bebem e não 
fumam. Durante esse período, fazem somente duas 
grandes refeições: uma ao cair do sol e outra ao 
amanhecer.” 

 
A) A expressão “assim como” foi incorretamente 

utilizada, porque, segundo as regras da 
gramática normativa, não é apropriada para 
textos em português padrão ; em vez de “assim 
como”, o autor do texto deveria ter utilizado “bem 
como” ou “da mesma maneira que”. 

B) A palavra “demais” foi incorretamente utilizada, 
porque não carrega sentido de intensidade, mas 
de algo aleatório; o correto, portanto, seria “de 
mais”. 

C) A palavra “onde” foi utilizada de modo incorreto, 
porque, a rigor, só deve ser utilizada quando faz 
referência a lugar; no caso em questão, “onde” se 
refere a “30 dias do Ramadã”, um período de 
tempo; logo, o correto, segundo a norma padrão, 
seria utilizar, em vez de “onde”, a palavra 
“quando”. 

D) No trecho “durante esse período, fazem somente 
duas grandes refeições (...)” há uma elipse 
intencional antes de “fazem”, utilizada para evitar 
a repetição do sujeito “30 dias do Ramadã”. 

E) No trecho “uma ao cair do sol e outra ao 
amanhecer”, a expressão “cair do sol” pode ser 
substituída, sem prejuízo do sentido original, por 
“aurora”. 
 

33. Leia o seguinte trecho destacado do texto-base da 
Folha de S. Paulo e assinale a única assertiva 
INCORRETA: 

 
“As dificuldades para realizar esse jejum em plena 
crise também se somam a outros fatores que influem 
diretamente no estado de ânimo geral da população. 
Dessa forma, a decisão da ONU de reduzir a 
assistência financeira aos refugiados palestinos e a 
escassez de combustível e eletricidade na 
paupérrima Gaza, onde vivem 1,5 milhões de 
pessoas, deterioraram consideravelmente a 
situação.” 

 
A) A palavra “para” é uma preposição. 
B) A palavra “esse” é uma conjunção. 
C) A palavra “paupérrima” é um adjetivo. 
D) A palavra “consideravelmente” é um advérbio. 
E) A palavra “Gaza” é um substantivo. 

 

Leia o seguinte texto, que servirá de base para as 
próximas 02 (duas) questões. 
 

Livro “Cidade Cerzida” retrata o Morro Santa 
Marta e discute as UPPs 

 
 Nos dicionários, “cerzir” significa costurar, unir, 
juntar. E a ideia do escritor Adair Rocha ao escrever 
o livro “Cidade cerzida” era exatamente abordar a 
costura da cidadania no Morro Santa Marta, em 
Botafogo, bairro do Rio de Janeiro onde ele mora. 
“Transito há 30 anos pela comunidade. Participo 
sempre da Folia de Reis, a festa de lá é uma das 
mais tradicionais da cidade. Também ajudo na 
colônia de férias do Grupo Eco, de educação e 
promoção social, que organiza, desde a década de 
80, atividades de formação para mais de 300 
crianças”, conta Rocha. 
A obra, lançada em 2000, chega agora à terceira 
edição, revista e ampliada, com a inclusão de um 
capítulo que discute a implantação da primeira 
Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Rio, em 
dezembro de 2008. Segundo Rocha, a intenção é 
questionar a possibilidade de existência de uma outra 
cultura de segurança. 
“Conversando com os moradores, percebi que a 
avaliação da UPP é bastante positiva, mas eles 
acham que o conceito de segurança deveria 
englobar, de forma mais efetiva, políticas públicas 
relacionadas a educação, saúde, saneamento e 
moradia”, diz. 
Itamar Silva, morador do Santa Marta e presidente do 
Grupo Eco, comenta essa visão da comunidade: 
“As UPPs marcam claramente uma mudança de 
atitude do governo em relação às favelas. Mas é 
preciso esperar para ver se elas vão se configurar 
como um fato de longa duração. Tudo ainda é muito 
recente, o futuro é incerto.” 
Professor de Mídias Locais e Jornalismo Cultural na 
PUC e na Uerj, Rocha faz questão de lembrar que o 
nome da favela não é Dona Marta, como muitos 
acreditam. Silva explica: 
“A comunidade foi fundada no final dos anos 30 como 
Santa Marta, por causa de uma capela de mesmo 
nome no alto do morro. Dona Marta é apenas o 
mirante que fica no Cosme Velho, a 360 metros de 
altitude, que tem acesso pela Estrada das Paineiras.” 
Fonte: O Globo, 14/06/2012. 

 
34. Após a leitura do texto do O Globo, pode-se dizer 

CORRETAMENTE que: 
 

A) Trata-se de um texto escrito com o fim de 
apresentar ao público-leitor a atualização pela 
qual passou a obra “Cidade Cerzida”, do escritor 
Adair Rocha; não se trata, porém, de uma análise 
literária ou de uma resenha crítica presa a juízos 
de valor. 

B) Trata-se de uma resenha crítica da obra “Cidade 
Cerzida”, do escritor Adair Rocha, que é 
considerada boa por levantar discussões sobre o 
papel das UPPs, mas insuficiente por não 
apresentar soluções prontas para a problemática, 
jogando a discussão para o “futuro incerto”. 
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C) Trata-se de uma análise literária da obra “Cidade 
Cerzida”, do escritor Adair Rocha, que termina 
por elencar algumas incorreções presentes no 
texto, como a confusão envolvendo o nome do 
morro, que não é “Dona Marta”, mas “Santa 
Marta”. 

D) Trata-se de uma notícia sobre o futuro 
lançamento da obra “Cidade Cerzida”, do escritor 
Adair Rocha, que faz um estudo dos impactos da 
UPP naquela comunidade e levanta reflexões 
sobre as consequências futuras das Unidades de 
Polícia Pacificadora. 

E) Trata-se de uma reportagem que se propõe a 
fazer um detalhado histórico da instalação das 
UPPs nos morros cariocas, utilizando como ponto 
de partida o morro Santa Marta, retratado na obra 
“Cidade Cerzida”, de Adair Rocha, que será 
lançada em breve. 
 

35. A partir da leitura do texto do O Globo, assinale a 
única assertiva INCORRETA: 
 
A) Segundo Adair Rocha, os moradores do Santa 

Marta acreditam que o conceito de segurança 
deveria dar mais ênfase às políticas públicas 
ligadas a educação, saúde, saneamento e 
moradia. 

B) Na visão de Itamar Silva, ainda não é possível 
saber se as UPPs irão se configurar como um 
fato de longa duração. 

C) Segundo Adair Rocha, a população do Santa 
Marta apoia a UPP e acredita que não são 
necessárias melhorias nas áreas de educação e 
saúde. 

D) Pode-se dizer que Adair Rocha utilizou o verbo 
“cerzir” de maneira intencional, a fim de destacar 
“a costura da cidadania no morro Santa Marta”. 

E) Na visão de Itamar Silva, ainda que não seja 
possível prever qual será o futuro das UPPs, fato 
é que elas representam uma mudança de postura 
do governo para com as favelas cariocas. 
 

36. Observe a seguinte charge de Ivam Cabral e assinale 
a única assertiva CORRETA: 
 

 
Fonte: RM no Foco, 27/03/2012. 

 

A) Pode-se dizer que o humor é proveniente da 
explícita ambiguidade da palavra “esburacada”, 
que se refere à infraestrutura pública e ao papel 
político da prefeita. 

B) Pode-se dizer que o humor é proveniente da 
oposição entre a fala da prefeita, que refuta a 
acusação de que a cidade está esburacada, e a 
imagem retratada na charge, que “mostra” os 
interlocutores dentro de um buraco. 

C) Pode-se dizer que o humor é gerado pela 
polissemia da palavra “oposição”, que significa 
oposição política e oposição entre a prefeita e o 
seu interlocutor oculto. 

D) Pode-se dizer que o humor é proveniente da 
explícita ambiguidade da palavra “intriga”, que se 
refere às acusações da oposição e à contraditória 
fala da prefeita, dentro do buraco. 

E) Pode-se dizer que o humor é proveniente do fato 
de que o interlocutor da prefeita fala que a cidade 
está esburacada, quando o desenho de Cabral 
mostra algo diferente: uma cidade sem buracos.  
 

37. Observe o seguinte gráfico e assinale a única 
assertiva INCORRETA: 
 
Setor químico brasileiro em 2007: faturamento líquido 
por segmento. 

 
 

 
 
Fonte: Abiquim, 2007.  

 
A) Pode-se dizer que, segundo o gráfico, o setor de 

defensivos agrícolas apresentou menor 
faturamento líquido que o segmento das tintas e 
vernizes, no setor químico brasileiro, em 2007. 

B) Pode-se dizer que, segundo o gráfico, o menor 
faturamento líquido do setor químico brasileiro, 
em 2007, diz respeito ao segmento das tintas e 
vernizes. 

C) Pode-se dizer que, segundo o gráfico, o maior 
faturamento líquido do setor químico brasileiro, 
em 2007, diz respeito ao segmento dos produtos 
químicos para uso industrial. 

D) Pode-se dizer que, segundo o gráfico, o setor de 
higiene pessoal, perfumaria e cosméticos 
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apresentou maior faturamento líquido que o 
segmento dos adubos e fertilizantes, no setor 
químico brasileiro, em 2007. 

E) Pode-se dizer que, segundo o gráfico, o setor de 
sabões e detergentes apresentou menor 
faturamento líquido que o segmento dos produtos 
farmacêuticos, no setor químico brasileiro, em 
2007. 
 

Leia o seguinte texto, que servirá de base para as 
próximas 03 (três) questões. 

 
 

Esportes espontâneos 
 

Luis Fernando Veríssimo 
 
Não sei muita coisa a respeito de judô. Sempre me 
pareceu que uma luta de judô consiste em um 
tentando desarrumar o pijama do outro. Mas uma 
coisa me surpreendeu, vendo o judô das Olimpíadas, 
na TV: como judoca é emotivo! 
Manifestações de sensibilidade em outras 
modalidades têm sido vistas, claro. Todo mundo se 
emociona na vitória ou na derrota, na hora das 
medalhas e na hora dos hinos. Mas você imaginaria 
que judocas fossem pessoas duronas, que 
soubessem conter suas emoções. O simples fato de 
o puxa-puxa das suas lutas não desandar em brigas 
de rua, com pontapés e ofensas à mãe, seria uma 
prova de controle absoluto. Mas não, judocas choram 
quando ganham e choram quando perdem. O que 
não deixa de ser muito simpático e, repito, 
surpreendente. 
Isso me fez pensar que sempre achei que as 
Olimpíadas se tornariam mais simpáticas e 
surpreendentes se incluíssem o que se poderia 
chamar de “esportes espontâneos”. Por exemplo: 
queda de braço e bolinha de gude. A incorporação 
destas modalidades populares favoreceria países 
sem tradição olímpica, que nunca competem nos 
esportes nobres, mas poderiam muito bem mandar 
uma delegação vencedora de jogadores de pauzinho. 
Qualquer frequentador de bar brasileiro conhece o 
jogo de pega-bolacha, que consiste em empilhar 
bolachas de chope na borda da mesa, mandá-las 
para o alto com um golpe e tentar agarrá-las no ar. 
Duvido que o Brasil encontrasse adversário à altura 
numa competição de pega-bolacha; seria barbada! 
Há esportes espontâneos com uma longa história 
que quem praticou em criança nunca esquece, como 
bater figurinha. Com alguns meses de treinamento, 
qualquer adulto pode recuperar sua habilidade em 
bater figurinha e ir para os Jogos. 
Outras modalidades: embaixada com laranja ou 
qualquer outra coisa esférica; tiro ao alvo com 
bodoque; arremesso de invólucro de canudo 
soprando o canudo; par ou ímpar. E por aí vai. 
E não vamos nem falar nos vários jogos de cartas, 
como o truco, nos quais nossas chances de ganhar o 
ouro seriam grandes. Haveria alguma dificuldade em 
acordar a delegação do carteado para o desfile 
inaugural, e imbuir todo o mundo do espírito olímpico, 
mas fora isso... 

 
Fonte: O Globo, 05/08/2012. Adaptado. 

 
38. Sobre o texto de Luis Fernando Veríssimo, assinale a 

única assertiva CORRETA: 
 

A) Segundo Veríssimo, o fato de os judocas não 
brigarem nas ruas é um sinal de falta de controle. 

B) Segundo Veríssimo, a inclusão de “esportes 
espontâneos” nas Olimpíadas tornaria os jogos 
menos surpreendentes. 

C) Segundo Veríssimo, o Brasil teria pouca chance 
de ganhar o ouro caso o truco fosse elevado à 
categoria de esporte olímpico. 

D) Segundo Veríssimo, o fato de os judocas se 
emocionarem é algo surpreendente. 

E) Segundo Veríssimo, o problema dos “esportes 
espontâneos” é que muitos são praticados 
apenas na infância, sendo impossível a 
recuperação de uma habilidade infantil. 
 

39. Sobre o texto de Luis Fernando Veríssimo, assinale a 
única assertiva INCORRETA: 

 
A) Veríssimo acredita que a inclusão de “esportes 

espontâneos”, de forte caráter popular, nos jogos 
olímpicos, favoreceria países sem tradição 
olímpica. 

B) Caso o “pega-bolacha” fosse transformado em 
esporte olímpico, o Brasil teria grande chance de 
ganhar o ouro, na visão de Veríssimo. 

C) Veríssimo, que se diz um grande conhecedor de 
judô, afirma que manifestações de sensibilidade 
não são comuns, nos jogos olímpicos. 

D) Na visão de Veríssimo, queda de braço e bolinha 
de gude podem ser considerados “esportes 
espontâneos”, que se opõem aos “esportes 
nobres” dos jogos olímpicos. 

E) Na visão de Veríssimo, caso os jogos de cartas 
fossem elevados à categoria de esportes 
olímpicos haveria uma certa dificuldade para 
acordar a “delegação do carteado” para o desfile 
inaugural. 
 

40. Leia o seguinte trecho, destacado do texto de Luis 
Fernando Veríssimo, e assinale a única assertiva 
CORRETA: 

 
“Outras modalidades: embaixada com laranja ou 
qualquer outra coisa esférica; tiro ao alvo com 
bodoque; arremesso de invólucro de canudo 
soprando o canudo; par ou ímpar. E por aí vai.” 

 
A) A palavra “bodoque” pode ser substituída, sem 

prejuízo do sentido original, por “revólver”. 
B) A expressão “e por aí vai” é marca do tom 

informal que pontua o texto de Veríssimo, escritor 
conhecido pela jocosidade. 

C) A palavra “arremesso” pode ser substituída, sem 
prejuízo do sentido original, por “sobreposição”. 

D) A expressão “outras modalidades”, que não diz 
respeito ao universo esportivo, pode ser 
substituída, sem prejuízo do sentido original, por 
“outras qualidades”. 
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E) A expressão “outra coisa esférica” pode ser 
substituída, sem prejuízo do sentido original, por 
“outra fruta redonda”. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

41. Leia o texto abaixo, fragmento de notícia, e assinale 
a única assertiva que apresenta CORRETAMENTE o 
evento relacionado a ele: 
 
 Ao contrário do que inicialmente esperavam as 
autoridades políticas, a quantidade de turistas 
tradicionais na cidade vem caindo, ao invés de 
aumentar, segundo a Associação Europeia de 
Operadores de Turismo (ETOA, na sigla em inglês) - 
que já havia alertado para essa possibilidade. 
"Estimamos que tenha havido, nesses primeiros dias 
de evento, uma queda de 50% no número de turistas 
tradicionais, embora os dados ainda não estejam 
consolidados", disse à BBC Brasil Tom Jenkins, 
diretor-executivo da ETOA. Segundo Jenkins, nesta 
época do ano (julho/agosto) a cidade recebe cerca de 
1,1 milhão de visitantes por dia. O número desses 
turistas tradicionais, interessados em compras, 
museus e na cena cultural da cidade, teria caído para 
algo em torno de 550 mil. 
O problema, segundo Jenkins, é que esses visitantes 
estariam pouco interessados em outros programas e 
atrações - e por isso alguns setores do comércio, os 
táxis, os museus e os teatros estariam vendo seus 
lucros caírem. 
De acordo com a associação representa os principais 
museus, galerias e atrações turísticas da cidade, a 
frequência em seus estabelecimentos teve uma 
queda de até 35% nos últimos dias.  

Fonte: BBC Brasil, 01 de agosto de 2012. Adaptado. 
 

A) 42º Fórum Econômico Mundial, realizado em 
Davos. 

B) Reunião do G20, realizada em Los Cabos. 
C) Rio+20, Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável, realizada no Rio 
de Janeiro. 

D) 30ª Edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, 
realizada em Londres. 

E) 38ª Reunião de Cúpula do G8, realizada em 
Camp David. 
 

42. Em relação às decisões tomadas na Rio+20, 
Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável, realizada no Rio de 
Janeiro, em 2012, assinale a única assertiva 
CORRETA: 

 
A) O documento final, “O futuro que queremos”, 

frustrou a expectativa dos ambientalistas, que 
esperavam algo mais ambicioso; um dos pontos 
mais esperados, a decisão de lançar o embrião 
de um acordo para a proteção de áreas marinhas 
além de jurisdições nacionais, foi adiado: a 
decisão deverá ser tomada, no máximo, até 
2015. 

B) O documento final, “O futuro que queremos”, 
frustrou a expectativa dos ambientalistas, que 

esperavam que as grandes potências globais 
protestassem, em peso, contra o Novo Código 
Florestal Brasileiro; o Novo Código, porém, foi 
aprovado integralmente durante o evento - e 
quando entrar em vigência permitirá o desmedido 
desmatamento da Amazônia, uma vez que não 
estabelece limites para a derrubada da floresta. 

C) O documento final, “O futuro que queremos”, 
atendeu aos principais interesses dos 
ambientalistas, como a questão dos oceanos: 
chegou-se a um acordo legalmente vinculante 
para a proteção de áreas marinhas 
internacionais, o que pode ser considerado um 
sucesso. 

D) O documento final, “O futuro que queremos”, 
atendeu aos principais interesses dos 
ambientalistas, como a aprovação da legislação 
internacional que proíbe o desmatamento da 
Amazônia Legal; houve, porém, retrocessos, 
como a revogação paulatina do Protocolo de 
Kyoto, que deve terminar em 2020. 

E) O documento final, “O futuro que queremos”, não 
atendeu aos principais interesses dos 
ambientalistas, pois nada decidiu, por exemplo, 
acerca da emissão dos gases-estufa; houve, 
porém, notório avanço no que tange à questão 
das áreas de proteção marinhas internacionais, 
discussão que chegou à Rio+20 em estágio 
avançado e saiu do evento oficializada em um 
Tratado internacional. 

 
43. Leia o fragmento de notícia abaixo e assinale a única 

assertiva cujas palavras completam 
CORRETAMENTE o texto: 

 
(1) foi destituído da presidência do (2) em processo 
relâmpago de impeachment votado na noite de sexta-
feira, 22 de junho de 2012, armado pela oposição de 
(3) no Senado - foram 39 votos a favor da cassação, 
4 contra e duas ausências. O processo à la 'tapetão' 
abriu uma crise política no país, com vários protestos 
de organismos internacionais.  

Fonte: Caros Amigos, 23 de junho de 2012. 

 
A) 1 – Frederico Franco; 2 – Haiti; 3 – direita. 
B) 1 – Fernando Lugo; 2 – Paraguai; 3 – esquerda. 
C) 1 – Frederico Franco; 2 – Haiti; 3 – esquerda. 
D) 1 - Fernando Lugo; 2 – Paraguai; 3 – direita. 
E) 1 – Frederico Franco; 2 – Paraguai; 3 – direita. 
 

44. As áreas de competência apresentadas abaixo estão 
elencadas no web-site oficial de um determinado 
Ministério brasileiro. Leia-as atentamente e assinale a 
assertiva que apresenta CORRETAMENTE o nome 
do referido Ministério: 

 
O Ministério possui as seguintes áreas de 
competência: 

 
1. política internacional; 
2. relações diplomáticas e serviços consulares; 
3. participação nas negociações comerciais, 

econômicas, técnicas e culturais com governos e 
entidades estrangeiras; 
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4. programas de cooperação internacional e de 
promoção comercial; e 

5. apoio a delegações, comitivas e representações 
brasileiras em agências e organismos 
internacionais e multilaterais. 

 
A) Ministério da Defesa. 
B) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior. 
C) Ministério do Turismo. 
D) Ministério da Integração Nacional. 
E) Ministério das Relações Exteriores. 

 
45. Leia o seguinte fragmento de notícia e assinale a 

assertiva que apresenta CORRETAMENTE o 
assunto a ele relacionado: 

 
Já está pronta para ser votada no Senado a Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC 38/99) que dá ao 
Senado Federal competência privativa para aprovar 
processos de (...). 
Competência privativa significa uma competência que 
possibilita a delegação a outro ente, ou seja, não é 
exclusiva. No caso da PEC, o Senado terá 
competência de aprovar os processos de (...), mas 
também poderá delegar a função a outro poder. 
De acordo com o projeto, a (...) e a criação de 
Unidades de Conservação (UC) deverão respeitar o 
limite máximo de 30% da superfície em cada 
federação. A PEC, se aprovada, não valerá como 
norma retroativa, afetando apenas processos futuros. 
De autoria do senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-
RR), a PEC 38/99 foi aprovada na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), mas com 
algumas modificações do projeto original, de 1999. 

Fonte: Agência Senado, 01 de fevereiro de 2012. 
 

A) Reforma agrária. 
B) Reforma urbana. 
C) Interdição em áreas de risco. 
D) Demarcação de terras indígenas. 
E) Remoção de famílias em áreas de ocupação 

ilegal. 
 
Leia o texto a seguir para responder à questão 46: 
 
Não foi preciso o anúncio nervoso e quase incontido 
do primeiro ministro, feito na noite de ontem, para 
que os brasileiros deixassem a condição de 
imigrantes (a maioria ilegal) e voltassem para o 
Brasil.  
Desde que o país europeu entrou na lista dos 
destinos que ofereciam melhores salários – e não 
melhores empregos –, em meados dos anos 1990, 
virou destino de muitos brasileiros que, em muitos 
casos, nem queriam ficar por lá, mas sim entrar na 
Europa. Como o continente europeu passou e passa 
pelas dores da crise internacional de 2009 e ainda 
hoje está no sufoco, a maioria acabou ficando no 
país, engordando uma taxa de desemprego que hoje 
chega à casa dos 700 mil.  

Fonte: EP Campinas, 07/04/2011. 

 

46. Em 2012, a situação de crise apresentada no 
pequeno trecho acima continua, com altos índices de 
desemprego. Em meio a esse quadro de 
instabilidade, em 17 de julho de 2012 foi lançada, no 
Rio de Janeiro, a programação do ano do Brasil 
nesse país e do ano desse país no Brasil, um projeto 
cultural com fortes vieses políticos e econômicos, que 
pretende intensificar as trocas (culturais e 
monetárias) entre as diferentes nações. As 
celebrações, nos dois países, serão abertas em 7 de 
setembro de 2012, dia da Independência do Brasil. A 
partir dessas informações, assinale a única assertiva 
que apresenta CORRETAMENTE o nome desse país 
europeu em questão: 
A) Espanha. 
B) Inglaterra. 
C) Itália. 
D) Grécia. 
E) Portugal. 
 

47. Leia a seguinte notícia: 
 

Países integrantes do Mercosul terão áreas de 
desertificação mapeadas 
 
A preocupação com a desertificação é presente nos 
países do Mercosul. A área de Agricultura, Recursos 
Naturais, Gestão Ambiental e Mudanças do Instituto 
Interamericano de Cooperação para a Agricultura 
(IICA) no Brasil está empenhada em traçar um 
diagnóstico das áreas que sofrem processo crítico de 
desertificação e degradação ambiental nos Estados-
membros. 
O estudo está em andamento e os primeiros 
resultados deverão ser conhecidos em novembro 
deste ano. O grupo responsável pelo trabalho, 
alinhado à Convenção das Nações Unidas de 
Combate à Desertificação, quer, a partir do 
detalhamento, sugerir medidas de controle, de 
recuperação e de intervenção física para reverter o 
cenário atualmente considerado preocupante. 

 Fonte: Agência Brasil, 01/09/2012. 

 
Além do Brasil, figuram entre os Estados-membros 
do Mercosul: 

 
A) Bolívia e Chile. 
B) Equador e Peru. 
C) Argentina e Chile. 
D) Colômbia e Paraguai. 
E) Argentina e Uruguai. 

 
48. Leia a seguinte notícia: 
 

Paraná terá maior área de (***) da história 
 
Faltando 12 dias para o início da safra de verão 
2012/13, o Paraná deve registrar área recorde 
destinada ao plantio de (***). De acordo com o 
levantamento da Secretaria Estadual da Agricultura e 
do Abastecimento (Seab) divulgado na tarde desta 
segunda-feira (3), a oleaginosa deve ocupar 4,57 
milhões de hectares, área 3,9% maior em relação à 
temporada passada – 4,4 milhões de hectares. A 
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explicação para o crescimento está na cotação 
recorde de R$ 75 por saca do grão. 
“A opção por este produto é quase que natural em 
função da liquidez e da perspectiva do preço se 
manter firme”, explica a secretário Norberto Ortigara. 
Com o crescimento da área, a produção estadual tem 
potencial para 14,99 milhões de toneladas - 38,5% a 
mais que em 2011/12. O recorde paranaense é a 
safra 2010/11 quando chegou a 15,3 milhões de 
toneladas. “Se o clima for favorável, podemos 
alcançar a produção de dois anos atrás”, 
complementa Ortigara. 
Ainda segundo o executivo, os agricultores 
paranaenses já comercializaram de forma antecipada 
20% da safra para aproveitar os bons preços. 
Números da consultoria Safras e Mercado apontam 
que 26% da produção do estado estão negociadas 
no mercado futuro. 

Gazeta do Povo, 03/09/2012. 

 
O nome do produto a que a notícia se refere foi 
retirado do texto e substituído por parênteses com 
asteriscos. Com base nas informações contidas no 
texto e nos seus conhecimentos sobre a agricultura 
paranaense, assinale a única assertiva que 
apresenta CORRETAMENTE o nome do produto em 
questão: 

 
A) Arroz. 
B) Café. 
C) Milho. 
D) Batata. 
E) Soja. 

 
 

49. Leia o seguinte texto: 
 
 Qual é a maior hidrelétrica do mundo? 
 

Adeus, enchentes. Um problema a usina de Três 
Gargantas, na China, resolveu na marra: como as 
áreas que alagavam estão agora a 175 metros de 
profundidade, no fundo do lago da hidrelétrica, 
acabou-se o problema de enchentes na região. 
As eclusas, piscinões que permitem subir e descer o 
rio, ajudaram a economia chinesa. Antes considerado 
um rio de navegação perigosa, o Yang Tsé dobrou o 
volume de carga transportada. 
A construção de Três Gargantas obrigou 1 milhão de 
chineses a mudar de casa (em Itaipu, foram apenas 
40 mil). Além disso, inundou 140 sítios arqueológicos.  
O volume do Yang Tsé ainda não permite que as 
Três Gargantas utilizem toda a sua capacidade. Mas 
a construção de 4 hidrelétricas rio acima deve 
aumentar a vazão, levando mais água para as 
turbinas. 
 
Duelo de titãs! Observe os dados referentes às duas 
usinas: 

 
Concreto utilizado para a construção: 
Três Gargantas – 28 milhões de m3. 
Itaipu – 14 milhões de m3. 

Três Gargantas é maior que Itaipu e, por isso, na 
construção da gigantesca usina chinesa foi utilizado o 
dobro de concreto necessário para erguer Itaipu. 
 
Potência instalada: 
Três Gargantas - 22,4 mil MW 
Itaipu - 14 mil MW 
São 32 turbinas de Três Gargantas contra apenas 
20 da hidrelétrica brasileira. 
 
Vazão média: 
Três Gargantas - 7 mil m3/s 
Itaipu - 8 mil m3/s 
Acontece que o rio Yang Tsé possui uma vazão de 
água menor que a do rio Paraná. 
 
Produção anual (2009): 
Três Gargantas - 80 bilhões de kWh 
Itaipu - 90 bilhões de kWh 
A consequência é que (***) 

Superinteressante, fevereiro de 2011. 
 

O final do texto foi intencionalmente retirado e 
substituído por asteriscos entre parênteses. Trata-se 
de uma consequência lógica que pode ser feita a 
partir das informações contidas no texto. Assinale a 
única assertiva que apresenta CORRETAMENTE 
essa consequência: 

 
A) Três Gargantas, maior que Itaipu, produziu mais 

energia, em 2009. 
B) Itaipu, maior que Três Gargantas, produziu mais 

energia, em 2009. 
C) Três Gargantas, mesmo com menos turbinas, 

produziu mais energia, em 2009. 
D) Itaipu, menor que Três Gargantas, produziu 

menos energia, em 2009. 
E) Itaipu, mesmo com menos turbinas, produziu 

mais energia, em 2009. 
 

Leia o texto a seguir para responder à questão 50: 
 

Imigrantes que fugiram do Haiti ajudam a ampliar 
hospital no Paraná 

 
Quarenta e quatro haitianos que ficaram no Acre por 
dois meses terão a chance de recomeçar a vida em 
Cascavel, no oeste do Paraná. Eles vão trabalhar na 
ampliação do Hospital São Lucas, que pertence a 
uma faculdade de medicina. O acordo entre a 
faculdade e cada um dos imigrantes foi firmado nesta 
segunda-feira (30). Os haitianos foram contratados 
conforme a Consolidação das Leis Trabalhistas 
(CLT). 
“Nós estamos felizes. Aqui é muito bom, a cidade é 
muito grande e se paga bem”, disse Saint Vil Jean, 
de 26 anos. Ele conta que, no período em que 
ficaram no Acre, o governo brasileiro cedeu ajuda 
pagando estadia em um hotel de Rio Branco e três 
refeições diárias. 
“Nós chegamos ilegalmente, mas agora está tudo 
certo, temos CPF e Carteira de Trabalho”, contou 
entusiasmado o jovem haitiano. Saint disse que ele 
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não tem parentes no Haiti, mas que muitos amigos 
possuem e, se tudo der certo no Paraná, pretendem 
buscá-los. 
Dois anos depois do terremoto, que matou 250 mil 
pessoas, o Haiti entrou em uma crise humanitária e 
os problemas econômicos pioraram. A solução 
encontrada por muitos moradores foi abandonar o 
país e vir para o Brasil, ainda que ilegalmente, em 
busca de emprego e melhor condição de vida. 
“A situação é muito difícil. Depois do terremoto, o 
país está destruído e não tem trabalho”, explicou 
Saint Vil Jean. Ele contou que perdeu uma tia e dois 
primos na tragédia. 

G1 Paraná, 30/01/2012. 

 
50. O trágico terremoto mencionado na notícia, ocorrido 

em janeiro de 2010, vitimou uma ilustre liderança 
brasileira, internacionalmente conhecida por sua luta 
contra a miséria e a desnutrição, por meio da 
Pastoral da Criança. Assinale a única assertiva que 
apresenta CORRETAMENTE o nome dessa 
importante figura pública, que transformou o estado 
do Paraná em um símbolo mundial de luta a favor da 
transformação social, contra a mortalidade infantil: 

 
A) Irmã Dulce. 
B) Irmã Dorothy Stang. 
C) Sérgio de Mello. 
D) Padre Adelir Antônio de Carli. 
E) Dra. Zilda Arns. 
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