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O contém 60 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).

1. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento e
cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações
posteriores.

2. A prova ob je t iva terá duração de 3 horas e 30 minutos , inc lu ído neste tempo o
preenchimento do

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde
corretamente a cada uma delas. O será o único documento válido para a
correção eletrônica. O preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira
responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do , por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou
preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de

mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a
presença do coordenador local.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados
do seu efetivo início, .

7. Você só poderá levar o próprio faltando uma hora para o término do horário da
prova, conforme Edital do Concurso.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no .

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de
início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o
.

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o . Não esqueça seus
pertences.

12. O será disponibilizado no site www.concursos.uff.br, no dia
10/02/2009, conforme estabelecido no Cronograma Previsto.
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 1

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas de 1 a
10.

INICIATIVA, TRABALHO E DEDICAÇÃO
1 O queijo Venetto, o leite Crestani e os laticínios Alto
Alegre têm outras características em comum, além de serem
todos produzidos no Sudoeste paranaense. Uma delas é que
eles são frutos de muita dedicação e trabalho da agricultura
familiar da região. A outra é que, para se tornarem uma
realidade, esses empreendimentos receberam recursos de
custeio e investimento do Pronaf Agroindústria.
2 O queijo Venetto é produzido por Ednei da Ponte
Osório e sua família, em Linha Itaíba, comunidade do
município de Marmeleiro. O início da produção é recente.
Ednei conta que há três anos estudava agroecologia em Dois
Vizinhos (PR) quando surgiu o convite para um curso de
mestre-queijeiro na Itália. Ele foi, passou três meses na região
do Veneto, e lá aprendeu a técnica de produção do apreciado
queijo tipo aziago, muito conhecido pela qualidade e sabor
diferenciado.
3 “Não deu tempo de viajar, mas valeu a pena”, conta
Ednei. Com R$ 18 mil obtidos no Pronaf, a família Osório
adquiriu os maquinários iniciais para o controle do leite e para
o processo de fabricação. Hoje, sua Latteria D'Itália compra
500 litros por dia de seis famílias e produz mensalmente mais
de 400 quilos do refinado queijo. Atualmente, eles investem
na diversificação e começam a produzir queijos com 60 dias
de maturação, além dos tradicionais, com 20 dias.

Início difícil
4 Outro exemplo é a Associação dos Produtores
Rurais de Alto Alegre (Aprual). Ela reúne 22 produtores de
uma comunidade do município de Verê e foi criada há 10 anos
com o objetivo de buscar uma fonte de renda mais segura
para os produtores.
5 “Antes da associação, os produtores de leite de Alto
Alegre vendiam para uma só empresa. Chegamos a vender o
litro por R$ 0,09”, recorda-se o coordenador da Aprual, Lino
Alfeu Zeni. O início da cooperativa também não foi fácil. “No
primeiro mês todos os 22 sócios produziam 600 litros por dia.
Não deu retorno. Era mais a satisfação de não depender do
atravessador”, conta Lino.
6 Com R$ 55 mil do Pronaf, tomados em 1998, eles
compraram ordenhadeiras mecânicas e tanques
resfriadores. Em 2002, tomaram outros R$ 75 mil para
comprar vacas para melhoria do rebanho e um caminhão
tanque para captar o leite em cada uma das propriedades.
Finalmente, este ano, eles captaram R$ 190 mil do Pronaf
Agroindústr ia para comprar duas máquinas de
beneficiamento do queijo. Conhecidas como queijomat, elas
trabalham automaticamente, podendo dobrar a produção da
Associação, que hoje é de cinco mil quilos. “Agora vamos
buscar o SIF, pois queremos comercializar em todo o país”,
conta Lino, ressaltando que a Aprual já produz queijos tipo
mussarela colonial, prato, trançado curado no vinho e no
orégano, ricota, manteiga, além de mussarela fatiada.
7 Hoje a produção de leite dos associados já não é
suficiente para a demanda. O laticínio compra a produção de
leite de mais de 140 agricultores colaboradores, o que tem
contribuído para melhorar a renda de produtores não-
associados. “Com o crescimento começamos a comprar leite
de quem não era sócio porque cresceu a demanda e não
tínhamos produtores suficientes”, conta Lino.
8 As melhorias não foram apenas no laticínio. Na
propriedade do associado Ervino Erhardt, com a ordenha
mecanizada e os tanques resfriadores de 500 litros, eles
produzem sozinhos mais que todos os associados no

Dispensando o atravessador
9 “Gastamos cerca de quatro horas por dia com a
ordenha da manhã e da noite. Com o resfriador, o caminhão
tanque do laticínio pode vir buscar apenas uma vez por dia, o
que dá tranquilidade e tempo para cuidar de outras coisas”,
conta Sergio Erhardt, filho de Wagner, que casou
recentemente e está investindo parte deste tempo para
construir a sua nova casa.
10 Sergio lembra quando começou, produzindo 30 litros
por dia, e conta como hoje chega a até 1000 litros, mais que
toda a Aprual no início. “Hoje a gente sabe que não pode ter
mais de 20% de vacas sem produzir, senão temos algum
problema. A gente também melhorou o pasto e misturamos
remédios homeopáticos na ração, o que melhorou muito a
produção”. Em 2005 ele pegou R$ 6 mil em recursos do
Pronaf para adquirir mais três vacas leiteiras e melhorar seu
plantel de 28 vacas.
11 O produtor Ademar Crestani e sua família também
sentiram que o beneficiamento seria a solução para enfrentar
o preço do leite.Ademar e sua esposa decidiram eles próprios
entregar seu leite na cidade, dispensando o atravessador.
Começaram entregando o leite em natura e associaram-se a
uma cooperativa de crédito, com a qual utilizaram os recursos
do Pronaf para beneficiar seu leite. Desde então, a Agroleite
Crestani pasteuriza, processa, embala e vende para cerca de
20 padarias e mercados da região.
12 Hoje a pequena indústria produz cerca de 450 litros
por dia, devidamente embalados. Este ano eles utilizaram o
Agroindústria para trocar um pasteurizador que processa 500
litros em 4 horas por um novo que beneficia mil litros em 1 hora
e ampliar o banco de gelo, responsável pelo armazenamento
da produção.

( , abril de 2008, p. 12-14, com adaptações.)Terra da Gente

1. No trecho “O queijo Venetto, o leite Crestani e os laticínios
Alto Alegre têm outras características em comum”
(1º parágrafo), a forma verbal está corretamente flexionada.
Considerando-se as normas de flexão verbal da língua culta,
pode-se afirmar que está INCORRETAa frase:

A) O produtor detém o monopólio da produção em larga
escala.

B) As cooperativas dispõe de mecanismos modernos para a
produção de laticínios.

C) Após algumas perdas iniciais, os produtores reouveram
os ganhos da produção.

D) Era preciso que se revissem alguns métodos de
produção.

E) O empreendedor mantivera a capacidade de produção,
mesmo depois das perdas.

2. No trecho “Ednei conta que há três anos estudava
agroecologia em Dois Vizinhos (PR)” (2º parágrafo), o verbo
haver foi corretamente empregado, exprimindo tempo
decorrido. Das frases abaixo, está INCORRETA, por não se
tratar de situação de emprego do verbo haver, a seguinte:

A) Não se podia imaginar há cerca de dois anos que o sonho
pudesse virar realidade.

B) Há muito sinalizando para o futuro, o empreendimento
trouxe progresso e geração de empregos.

C) Como há dias não dava notícias, as autoridades iniciaram
as buscas.

D) Acooperativa está há pouco mais de 30 dias de completar
os dois primeiros anos de existência.

E) Ainda não se sabe, mas há bem uns três meses que a
produção iniciou uma fase de crescimento.



4. O emprego da vírgula no período “O laticínio compra a
produção de leite de mais de 140 agricultores colaboradores,
o que tem contribuído para melhorar a renda de produtores
não-associados” (7º parágrafo) justifica-se pela mesma
norma de pontuação que justifica a(s) vírgula(s) no trecho:

A) “Sergio Erhardt, filho de Ervino, explica que o aumento da
produtividade está relacionado com a capacitação e
também com o investimento em tecnologia”
(8º parágrafo);

B) “e ampliar o banco de gelo, responsável pelo
armazenamento da produção” (12º parágrafo);

C) “Hoje a gente sabe que não pode ter mais de 20% de
vacas sem produzir, senão temos algum problema”
(10º parágrafo);

D) “Na propriedade do associado Ervino Erhardt, com a
ordenha mecanizada e os tanques resfriadores de 500
litros, eles produzem sozinhos mais que todos os
associados no começo” (8º parágrafo);

E) “Antes da associação, os produtores de leite de Alto
Alegre vendiam para uma só empresa” (5º parágrafo).

5. Das informações abaixo relacionadas, NÃO está de
acordo com o texto a seguinte:

A) para produzir o queijo Venetto, queijo do tipo aziago,
Ednei da Ponte Osório, após um curso na Itália, obteve
um empréstimo de R$ 18.000,00 e adquiriu os
maquinários necessários: hoje produz mensalmente mais
de 400 quilos do refinado queijo;

B) a Associação dos Produtores Rurais de Alto Alegre
(Aprual) reúne 22 produtores de uma comunidade do
município de Verê, tendo sido criada há 10 anos com o
objetivo de buscar uma fonte de renda mais segura para
os produtores, com os empréstimos obtidos junto à
Pronaf.

C) segundo Lino Alfeu Zeni, coordenador da Aprual, após
um início difícil, a Associação fez três empréstimos ao
Pronaf, dinheiro com o qual compraram ordenhadeiras
mecânicas, tanques resfriadores, vacas para melhoria do
rebanho, caminhão tanque e máquinas de
beneficiamento de queijo;

D) como a produção de leite dos associados já não é
suficiente para a demanda, o laticínio da Aprual compra a
produção de leite de mais de 140 agricultores
colaboradores, o que tem contribuído para melhorar a
renda de produtores não-associados;

E) o produtor Ademar Crestani e sua família decidiram eles
próprios entregar o leite beneficiado na cidade,
dispensando o atravessador, e desde então, a Agroleite
Crestani pasteuriza, processa, embala e vende para
cerca de 20 padarias e mercados da região.

6. A preposição em caixa alta no trecho “Na propriedade do
associado Ervino Erhardt, COM a ordenha mecanizada e os
tanques resfriadores de 500 litros, eles produzem sozinhos
mais que todos os associados no começo” (8º parágrafo)
exprime o sentido de:

A) condição;
B) consequência;
C) causa;
D) modo;
E) meio.

7. Na voz ativa, a oração “O queijo Venetto é produzido por
Ednei da Ponte Osório e sua família” (2º parágrafo) terá a
seguinte redação: Ednei da Ponte Osório e sua família
produzem o queijo Venetto. Nos itens abaixo, foram dadas
orações na voz passiva e a forma ativa correspondente. O
item no qual ambas as orações estão na voz passiva é:

A) Ordenhadeiras mecânicas e tanques resfriadores foram
comprados por eles. / Eles compraram ordenhadeiras
mecânicas e tanques resfriadores.

B) A produção de leite de mais de 140 agricultores
colaboradores é comprada pelo laticínio. / O laticínio
compra a produção de leite de mais de 140 agricultores
colaboradores.

C) No início, a produção foi beneficiada pelos incentivos do
Pronaf. / Os incentivos do Pronaf beneficiaram a
produção, no início.

D) Dobrou-se a produção com os recursos provenientes do
Pronaf. / Com os recursos provenientes do Pronaf a
produção foi dobrada.

E) Providenciar-se-á uma nova ordenhadeira para aumentar
a produção. / Providenciarão uma nova ordenhadeira
para aumentar a produção.

3. Considere os dois períodos: “O queijo Venetto é produzido
por Ednei da Ponte Osório e sua família, em Linha Itaíba,
comunidade do município de Marmeleiro. O início da
produção é recente.” (2º parágrafo). Reunindo-se os dois
períodos num único período, mantendo-se o sentido original e
a correção da linguagem, a redação adequada será:

A) O queijo Venetto, cujo o início da produção é recente, é
produzido por Ednei da Ponte Osório e sua família, em
Linha Itaíba, comunidade do município de Marmeleiro.

B) Como o início da produção é recente, o queijo Venetto é
produzido por Ednei da Ponte Osório e sua família, em
Linha Itaíba, comunidade do município de Marmeleiro.

C) O queijo Venetto, do qual o início da produção é recente, é
produzido por Ednei da Ponte Osório e sua família, em
Linha Itaíba, comunidade do município de Marmeleiro.

D) O queijo Venetto, onde o início da produção é recente, é
produzido por Ednei da Ponte Osório e sua família, em
Linha Itaíba, comunidade do município de Marmeleiro.

E) Conquanto o início da produção seja recente, o queijo
Venetto é produzido por Ednei da Ponte Osório e sua
família, em Linha Itaíba, comunidade do município de
Marmeleiro.
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11. Tomando-se o título do texto “Perdas no campo”, pode-se
concluir que as perdas dizem respeito:

A) à falta de apoio ao agronegócio, principal responsável
pelo sucesso do Plano Real;

B) aos problemas gerados pela atual crise econômica
mundial, a qual tem levado a crescente desemprego na
área do agronegócio;

C) às novas condições de competitividade entre os países
produtores de soja e de algodão, que têm afetado a
produção nacional;

D) à existência de maus empresários, que não respeitam os
princípios éticos dos negócios e destroem o meio
ambiente;

E) à falta de infraestrutura (estradas, ferrovias, etc.) que
retira grande parte do resultado operacional, levado até
com prejuízo, como foram os dois últimos anos.

TEXTO 2

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas de 11 a
20.

PERDAS NO CAMPO

1 Os economistas foram quase unânimes ao alardear
o estrago que a crise global provocaria na economia mundial.
Alguns países, no entanto, sentiram-se pouco ameaçados,
incluindo o Brasil, visto o ritmo de crescimento que vinham
tendo, com sólidas bases macroeconômicas. Passados
quase três meses do início da crise, parece que estamos
caindo na real. Existem soluções e diagnósticos para todos os
gostos: continuar investindo no PAC, liberar compulsórios,
diminuir os impostos para a indústria automobilística, dentre
outras.
2 Um setor, porém, não vem tendo a atenção devida: o
agronegócio. Ele é um grande gerador de empregos e tem
segurado o saldo da balança comercial brasileira, em especial
o complexo de grãos do Mato Grosso. Historicamente existe
uma enorme reação por parte de setores da sociedade pouco
esclarecida contra os produtores rurais. São taxados de
chorões, aproveitadores, destruidores do meio ambiente, etc.
3 É óbvio que existem maus produtores, felizmente
uma minoria. A grande maioria é formada por empresários
que acreditam no Brasil, amam a terra e geram inúmeros
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8. No trecho “muito conhecido PELa qualidade e sabor
diferenciado” (2º parágrafo), a preposição em caixa alta
exprime o sentido de:

A) causa;
B) agente;
C) modo;
D) consequência;
E) meio.

empregos, segurando a inflação e mantendo o crescente
saldo da nossa balança comercial. De 2001 a 2007, o saldo do
setor foi de 230,6 bilhões de dólares, e o do Brasil, 206 bilhões
de dólares.
4 O Centro-Oeste, em especial Mato Grosso, que tem
o maior rebanho bovino do país, 25% da soja e 50% do
algodão, vive um momento de extrema dificuldade. Sua
posição geográfica central o distancia dos portos. A falta de
infraestrutura (estradas, ferrovias, etc.) retira grande parte do
resultado operacional, levado até com prejuízo, como foram
os dois últimos anos.
5 Estes pontos somados aos juros praticados no
Brasil, bem como os grandes subsídios praticados pelos
países desenvolvidos, quase inviabilizam o negócio. Vencer
todos esses obstáculos, só mesmo o heroísmo somado ao
dinamismo desses grandes homens, amantes da terra.
6 A competição internacional exige alto nível
tecnológico e grande produtividade para superar as
vantagens existentes nos outros países. Podem ser citados
os EUAe aArgentina, nossos principais concorrentes na soja,
países nos quais, para o transporte de uma tonelada de soja a
um porto distante 2.000km, o custo é de 25 e 35 dólares,
respectivamente. No Brasil, 90 dólares.
7 O país não sairá desta crise se não apoiar de
maneira firme e criativa o agronegócio, principal responsável
pelo sucesso do Plano Real. O que depende de nós como
solução de médio prazo será a melhoria da infraestrutura da
região, acelerando os projetos existentes de ferrovia,
estradas e hidrovias. Investir forte na produção de fertilizantes
e defensivos para sair da dependência externa.
8 Plantar e colher nós sabemos. Precisamos criar
condições para competirmos em igualdade de condições com
os nossos concorrentes.

(DINIZ, Orlando. O Globo, 06/01/09, p. 7, com adaptações.)

9. No trecho “pois queremos COMERCIALIZAR em todo o
país” (6º parágrafo), o verbo em caixa alta foi formado pelo
acréscimo do sufixo -IZAR. Nos itens abaixo, os verbos
relacionados também foram formados pelo acréscimo do
sufixo -IZAR, EXCETO um dos verbos, o qual se encontra no
item:

A) abalizar / amenizar / americanizar;
B) anarquizar / animalizar / arborizar;
C) catequizar / avalizar / canonizar;
D) imortalizar / familiarizar / industrializar;
E) climatizar / analizar / idealizar.

10. Os três verbos do período “O produtor Ademar Crestani e
sua família também sentiram que o beneficiamento seria a
solução para enfrentar o preço do leite” (11º parágrafo) estão
flexionados, respectivamente, no:

A) pretérito perfeito, futuro do presente e infinitivo;
B) presente do indicativo, futuro do pretérito e futuro do

subjuntivo;
C) pretérito perfeito, futuro do pretérito e infinitivo;
D) presente do indicativo, futuro do presente e futuro do

subjuntivo;
E) pretérito imperfeito, pretérito mais-que-perfeito e

gerúndio.



14. No período “Alguns países, no entanto, sentiram-se pouco
ameaçados, incluindo o Brasil, visto o ritmo de crescimento
que vinham tendo, com sólidas bases macroeconômicas”
(1º parágrafo) observa-se uma relação de sentido que pode
ser definida, respectivamente, como de:

A) finalidade e meio;
B) restrição e concessão;
C) tempo anterior e tempo posterior;
D) consequência e causa;
E) hipótese e condição.

15. Entre o 1º parágrafo e o início do 2º parágrafo, no processo
de coesão textual, há uma relação de sentido que pode ser
definida como de:

A) analogia;
B) oposição;
C) conclusão;
D) explicação;
E) alternância.

16. Na oração “Existem soluções e diagnósticos para todos os
gostos” (1º parágrafo), a concordância verbal foi feita de
acordo com as normas da língua padrão. Dos itens abaixo,
aquele em que está INCORRETO, porque deixou de ser
observada norma de concordância, é:

A) Hão de existir soluções e diagnósticos para todos os
gostos.

B) Pode haver soluções e diagnósticos para todos os gostos.
C) Hão de haver soluções e diagnósticos para todos os

gostos.
D) Devem existir soluções e diagnósticos para todos os

gostos.
E) É provável que haja soluções e diagnósticos para todos

os gostos.

17. A relação anafórica do termo em caixa alta está
INCORRETAMENTE indicada no seguinte item:

A) “visto o ritmo de crescimento QUE vinham tendo”
(1º parágrafo) = “alguns países”;

B) “SUA posição geográfica central o distancia dos portos”
(4º parágrafo) = “O Centro-Oeste, em especial Mato
Grosso”;

C) “Vencer todos ESSES obstáculos” (5º parágrafo) = “a falta
de infraestrutura”, “os juros praticados no Brasil” e “os
grandes subsíd ios prat icados pelos países
desenvolvidos”;

D) “só mesmo o heroísmo somado ao dinamismo dESSES
grandes homens” (5º parágrafo) = “empresários que
acreditam no Brasil, amam a terra e geram inúmeros
empregos”;

E) “PAÍSES NOS QUAIS, para o transporte de uma tonelada
de soja a um porto distante 2.000km, o custo é de 25 e 35
dólares, respectivamente” (6º parágrafo) = “os EUA e a
Argentina”.

18. Reunindo-se num único período os fragmentos do trecho
“países nos quais, para o transporte de uma tonelada de soja
a um porto distante 2.000km, o custo é de 25 e 35 dólares,
respectivamente. No Brasil, 90 dólares” (6º parágrafo), a
redação que mantém o mesmo sentido e está
gramaticalmente correta é:

A) países em que, para o transporte de uma tonelada de soja
a um porto distante 2.000km, o custo é de 25 e 35 dólares,
respectivamente, conquanto, no Brasil, o custo é de 90
dólares.

B) países dos quais, para o transporte de uma tonelada de
soja a um porto distante 2.000km, o custo é de 25 e 35
dólares, respectivamente, ao passo que, no Brasil, o
custo é de 90 dólares.

C) países sobre os quais, para o transporte de uma tonelada
de soja a um porto distante 2.000km, o custo é de 25 e 35
dólares, respectivamente, portanto, no Brasil, o custo é
de 90 dólares.

D) países a respeito dos quais, para o transporte de uma
tonelada de soja a um porto distante 2.000km, o custo é
de 25 e 35 dólares, respectivamente, contanto que, no
Brasil, o custo é de 90 dólares.

E) países em que, para o transporte de uma tonelada de soja
a um porto distante 2.000km, o custo é de 25 e 35 dólares,
respectivamente, enquanto, no Brasil, o custo é de 90
dólares.
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12. A passagem em que o autor faz concessão a argumento
contrário à tese que defende no texto se encontra na seguinte
opção:

A) “Historicamente existe uma enorme reação por parte de
setores da sociedade pouco esclarecida contra os
produtores rurais. São taxados de chorões,
aproveitadores, destruidores do meio ambiente, etc”
(2º parágrafo);

B) “A grande maioria é formada por empresários que
acreditam no Brasil, amam a terra e geram
inúmeros empregos” (3º parágrafo);

C) “O Centro-Oeste, em especial Mato Grosso, que tem o
maior rebanho bovino do país, 25% da soja e 50% do
algodão, vive um momento de extrema dificuldade”
(4º parágrafo);

D) “Estes pontos somados aos juros praticados no Brasil,
bem como os grandes subsídios praticados pelos países
desenvolvidos, quase inviabilizam o negócio”
(5º parágrafo);

E) “A competição internacional exige alto nível tecnológico e
grande produtividade para superar as vantagens
existentes nos outros países” (6º parágrafo).

13. Para a solução dos grandes problemas enfrentados pelos
produtores do Mato Grosso, o autor usa o seguinte
argumento:

A) “De 2001 a 2007, o saldo do setor foi de 230,6 bilhões de
dólares, e o do Brasil, 206 bilhões de dólares”
(3º parágrafo);

B) “Vencer todos esses obstáculos, só mesmo o heroísmo
somado ao dinamismo desses grandes homens, amantes
da terra” (5º parágrafo);

C) “países nos quais, para o transporte de uma tonelada de
soja a um porto distante 2.000km, o custo é de 25 e 35
dólares, respectivamente. No Brasil, 90 dólares”
(6º parágrafo);

D) “O que depende de nós como solução de médio prazo
será a melhoria da infraestrutura da região”
(7º parágrafo);

E) “Investir forte na produção de fertilizantes e defensivos
para sair da dependência externa” (7º parágrafo).



24. Acompetência para legislar sobre direito agrário é:

A) concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios;

B) comum da União e dos Estados;
C) comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios;
D) concorrente da União e dos Estados;
E) privativa da União.

25. São de improbidade administrativa os atos que visem a:

A) má gestão administrativa, transgressões administrativas
e enriquecimento ilícito;

B) má gestão dos dinheiros públicos, prejuízo ao erário e
enriquecimento ilícito;

C) afronta aos princípios administrativos, má gestão
administrativa e prejuízo ao erário;

D) enriquecimento ilícito, dano ao erário e afronta aos
princípios administrativos;

E) dano ao erário, má gestão administrativa e afronta aos
princípios administrativos.

22. A vacância do cargo público decorre, entre outros casos,
de:

A) readaptação;
B) reversão;
C) reintegração;
D) recondução;
E) disponibilidade.

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO

21. Consta dos direitos e garantias fundamentais que:

A) ninguém será privado de direitos por motivo de crença
religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as
invocar para eximir-se de obrigação legal a todos
imposta;

B) as associações só poderão ser compulsoriamente
dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão
judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em
julgado;

C) é livre a expressão da atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação, na forma da lei;

D) é assegurado a todos o acesso à informação, podendo
ser quebrado o sigilo da fonte, quando necessário ao
exercício profissional;

E) a lei considerará crimes inafiançáveis e imprescritíveis a
prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes
hediondos, por eles respondendo os mandantes, os
executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem.

23. Servidor municipal exercente de dois empregos públicos
de professor:

A) poderá exercer mais um cargo ou emprego público,
desde que federal;

B) poderá exercer mais um cargo ou emprego público,
desde que estadual;

C) não poderá exercer qualquer outro cargo ou emprego
público;

D) poderá exercer outro cargo ou emprego público, desde
que seja o de professor;

E) poderá exercer outro cargo ou emprego público, desde
que haja compatibilidade de horários.
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19. “O país não sairá desta crise se não apoiar de maneira
firme e criativa o agronegócio” (7º parágrafo), quer dizer:

A) O país não sairá desta crise, caso apoie de maneira firme
e criativa o agronegócio.

B) O país só não sairá desta crise se apoiar de maneira firme
e criativa o agronegócio.

C) O país só sairá desta crise se apoiar de maneira firme e
criativa o agronegócio.

D) O país não só sairá desta crise, mas também apoiará de
maneira firme e criativa o agronegócio.

E) O país, para sair só desta crise, tem de apoiar, de maneira
firme e criativa, o agronegócio.

20. Para redigir-se num único período as duas frases “Plantar
e colher nós sabemos. Precisamos criar condições para
competirmos em igualdade de condições com os nossos
concorrentes” (8º parágrafo), será necessário substituir o
ponto por uma vírgula e inserir entre as duas frases o
conectivo:

A) desde que;
B) portanto;
C) à proporção que;
D) não obstante;
E) porque.



33. Esta questão, que envolve uma sequência lógica com
letras e números, deve utilizar o alfabeto completo, com 26
letras (incluindo k, w, y). A sequência apresentada obedece a
uma determinada lei de formação:

. Seguindo essa mesma lei, o número que deverá ser
colocado no lugar da ?, é:

A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

A (11) M; N (4) S; D (5) J;
L (?) T

32. Um lucro de R$ 360.000,00 foi calculado, após o término
de uma sociedade, e terá de ser dividido entre os três sócios,
que tiveram as seguintes participações: sócio A capital de
R$ 20.000,00 e participação de 3 anos; sócio B capital de
R$ 15.000,00 e participação de 2 anos; sócio C capital de
R$ 30.000,00 e participação de 1 ano e meio. A parte desse
lucro que caberá ao sócio majoritário, nessa divisão, é de:

A) R$ 40.000,00
B) R$ 80.000,00
C) R$ 120.000,00
D) R$ 160.000,00
E) R$ 200.000,00

–

–

–

31. A maior quantidade de placas de automóvel, com três
letras distintas (de um alfabeto de 26 letras) e quatro
algarismos iguais, que podem ser fabricadas num
determinado país, é:

A) 156.000
B) 175.750.000
C) 156.000.000
D) 78.624.000
E) 10.000

30. Atos administrativos em que o administrador há de cingir-
se inteiramente ao que determina a lei; atos administrativos
em que o administrador pode escolher uma dentre as opções
que a lei lhe oferece:

A) aqueles são atos supralegais; estes, infralegais;
B) aqueles são atos discricionários; estes, vinculados;
C) aqueles são atos vinculados; estes, discricionários;
D) aqueles são atos infralegais; estes, vinculados;
E) aqueles são atos discricionários; estes, supralegais.

RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO
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26. Segundo a Lei nº 10.887/2004, no cálculo dos proventos
de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações, previsto no § 3º do Art. 40 da Constituição Federal
e no Art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de
dezembro de 2003, será considerada a média:

A) aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas
como base para as contribuições do servidor aos regimes
de previdência a que esteve vinculado, correspondentes
a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo
desde a competência julho de 1994 ou desde a do início
da contribuição, se posterior àquela competência;

B) ponderada de todas as remunerações, utilizadas como
base para as contribuições do servidor aos regimes de
previdência a que esteve vinculado, correspondentes a
70% (setenta por cento) de todo o período contributivo
desde a competência junho de 1994 ou desde a do início
da contribuição, se anterior àquela competência;

C) aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas
como base para as contribuições do servidor aos regimes
de previdência a que esteve vinculado, correspondentes
a 70% (setenta por cento) de todo o período contributivo
desde a competência junho de 1994 ou desde a do início
da contribuição, se anterior àquela competência;

D) ponderada de todas as remunerações, utilizadas como
base para as contribuições do servidor aos regimes de
previdência a que esteve vinculado, correspondentes a
70% (setenta por cento) de todo o período contributivo
desde a competência julho de 1994 ou desde a do início
da contribuição, se posterior àquela competência;

E) aritmética simples de todas as remunerações, utilizadas
como base para as contribuições do servidor aos regimes
de previdência a que esteve vinculado, correspondentes
a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo
desde a competência agosto de 1994 ou desde a do início
da contribuição, se posterior àquela competência.

27. Atividade do Estado que consiste em restringir o exercício
dos direitos individuais em proveito do interesse público é o
poder de:

A) autoridade;
B) discricionariedade;
C) vinculação;
D) arbitrariedade;
E) polícia.

28. Inassiduidade habitual; insubordinação grave em serviço:
127, 8.112/90:

A) ambas ensejam a aplicação da penalidade de
suspensão;

B) ambas ensejam a aplicação da penalidade de demissão;
C) aquela enseja a aplicação da penalidade de demissão;

esta, a de suspensão;
D) aquela enseja a aplicação da penalidade de suspensão;

esta, a de demissão;
E) esta enseja a aplicação da penalidade de advertência;

aquela, a de suspensão.

29. Ação de natureza constitucional, garantidora do direito de
ir e vir:

A) mandado de injunção;
B) ;
C) mandado de segurança;
D) ;
E) ação de declaração de inconstitucionalidade.

habeas data

habeas corpus



NOÇÕES DE INFORMÁTICA
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42. Não se concebe que um ato normativo de qualquer
natureza seja redigido de forma obscura, que dificulte ou
impossibilite sua compreensão. A transparência do sentido
dos atos normativos, bem como sua inteligibilidade, são
requisitos do próprio Estado de Direito. As comunicações
oficiais devem sempre permitir uma única interpretação e ser
estritamente impessoais e uniformes. São necessariamente
uniformes, pois há sempre um único comunicador que é:

A) o cidadão;
B) o público;
C) a administração fundacional;
D) o serviço público;
E) a administração indireta.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

41. Um servidor público queria transmitir documentos via
correio eletrônico ( ), porém a dúvida do referido
servidor é se a mensagem de correio eletrônico tem valor
documental. Sendo assim, pesquisou e aprendeu que, nos
termos da legislação em vigor, para que a mensagem de
correio eletrônico tenha valor documental e para que possa
ser aceito como documento original, é necessário existir:

A) certificação digital que ateste a identidade do
destinatário, na forma estabelecida em lei;

B) informação da identidade do destinatário;
C) certificação digital que ateste a identidade do remetente,

na forma estabelecida em lei;
D) informação dos documentos que foram recebidos pelo

destinatário;
E) certificação dos documentos que estão sendo enviados

pelo remetente.

e-mail

34. Dentre as proposições abaixo, a que é uma NEGAÇÃO
de: , é:

A) Existe algum professor que não é flamenguista.
B) Todo professor não é flamenguista.
C) Todo professor é flamenguista.
D) Existe alguém, que não é professor, flamenguista.
E) Existe pelo menos um professor flamenguista.

“Existe algum professor que é flamenguista”

35. Dois veículos, que estão nas extremidades A e B de uma
estrada de 350 km, aproximam-se com velocidades
respectivas e constantes de 60 km/h e 80 km/h. O primeiro
parte de A para B e o segundo parte de B para A. O tempo
necessário para que esses dois veículos se encontrem num
ponto dessa estrada é de:

A) 2 h
B) 2 h 30 min
C) 2 h 45 min
D) 3 h
E) 3 h 15 min

36. Em relação aos discos rígidos, o setor que contém a
tabela de partição do disco, responsável pelo boot (ou
inicialização), é conhecida como:

A) Cluster;
B) MBR;
C) SCSI;
D) FAT;
E) NTFS.

37. No Painel de Controle do Windows XP (Home Edition), a
categoria que é configurada as opções da Internet, as
atualizações automáticas e o firewall do Windows, é
conhecida como:

A) Central de Segurança;
B) Desempenho e Manutenção;
C) Opções deAcessibilidade;
D) Adicionar ou Remover Programas;
E) Aparência e Temas.

38. No Word 2000, no tocante à formatação, a fonte que se
aplica aos novos documentos baseados no modelo ativo, isto
é, qualquer novo documento que for aberto utilizará as
definições de fontes que você selecionou, é conhecida como
fonte:

A) Times New Roman;
B) Normal;
C) Negrito;
D) Padrão;
E) Sobrescrito.

39. Em relação às redes de computadores, aquela que NÃO
é uma vantagem da arquitetura peer-to-peer (ponto a ponto):

A) não há necessidade de um administrador da rede;
B) a rede é de instalação e manutenção fácil e rápida;
C) cada computador pode fazer cópias de segurança em

outro computador;
D) é a rede mais fácil de construir;
E) a informação é armazenada num servidor de arquivos

centralizado e disponibilizada para os clientes.

40. Na Internet, um documento HTML ou outra informação é
localizada na WWW por um identificador conhecido como:

A) Gateway;
B) Firewall;
C) URL;
D) Frame;
E) Broadcast.
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43. O servidor público estava com a incumbência de se
comunicar com o Chefe do Departamento de Administração
para ver i f icar a possibi l idade de instalar três
microcomputadores no seu Departamento. A modalidade de
comunicação entre unidades administrativas de um mesmo
órgão para a situação em tela é:

A) Exposição de motivos;
B) Mensagem;
C) Memorando;
D) Aviso;
E) Carta.

Y

44. “É a unidade básica para apresentação, divisão ou
agrupamento de assuntos num texto normativo.” Trata-se da
definição de:

A) parágrafo;
B) inciso;
C) alínea;
D) preâmbulo;
E) artigo.

45. O Ministro do Desenvolvimento Agrário quer expedir
instruções sobre a organização e o funcionamento de serviço.
O instrumento pelo qual o Ministro deve expedir tais
instruções é:

A) Apostila;
B) Decreto;
C) Medida Provisória;
D) Portaria;
E) Lei Delegada.

46. Quanto à Ética no serviço público, podem ser feitas as
seguintes afirmações:

I. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência
dos princípios morais são primados maiores que devem
nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou
função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da
vocação do próprio poder estatal. Seus atos,
comportamentos e atitudes serão direcionados para a
preservação da honra e da tradição dos serviços
públicos.

II. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor pode omiti-
la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da
própria pessoa interessada ou da Administração Pública.
Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o
poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da
mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade
humana quanto mais a de uma Nação.

III. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de
trabalho é fator de moralização do serviço público, o que
quase sempre conduz à ordem nas relações humanas.

IV. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura
organizacional, respeitando seus colegas e cada
concidadão, colabora e de todos pode receber
colaboração, pois sua atividade pública é a grande
oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da
Nação.

Dos itens acima mencionados, estão corretos apenas:

A) I e II;
B) II e III;
C) III e IV;
D) I e III;
E) I e IV.

47. É vedado ao servidor público:

A) proibir que perseguições, simpatias, antipatias,
caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal
interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados
administrativos ou com colegas hierarquicamente
superiores ou inferiores;

B) utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance
ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister;

C) deixar de usar de informações privilegiadas obtidas no
âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de
parentes, de amigos ou de terceiros;

D) dar o seu concurso a qualquer instituição que atente
contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa
humana;

E) exercer atividade profissional ética ou ligar o seu nome a
empreendimentos de cunho duvidoso.
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49. O servidor público tem o dever de:

A) resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos,
de contratantes, interessados e outros que visem obter
quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em
decorrência de ações morais, legais ou éticas e denunciá-
las;

B) exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade
estranha ao interesse público, mesmo que observando as
formalidades legais e não cometendo qualquer violação
expressa à lei;

C) ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a
integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando
estiver diante de duas opções, a melhor e a mais
vantajosa para o bem comum;

D) abster-se dos movimentos e estudos que se relacionem
com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por
escopo a realização do bem comum;

E) retardar qualquer prestação de contas, condição
essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da
coletividade a seu cargo.

50. Com relação aos arquivos correntes, analise as
afirmativas a seguir:

I. A administração dos arquivos correntes oficiais tem por
objetivo fazer com que os documentos sirvam às
finalidades para as quais foram criados, da maneira
menos econômica possível.

II. Os documentos são eficientemente administrados
quando podem ser localizados lentamente.

III. A tarefa mais difícil da administração de documentos
prende-se aos documentos mais valiosos.

IV. Pouco se faz dentro de uma repartição que não se torne
objeto de um documento.

Dos itens acima mencionados, estão corretos apenas:

A) I e II;
B) II e III;
C) III e IV;
D) I e IV;
E) II e IV.

51. Na classificação de documentos públicos, há elementos
principais a serem considerados, dentre eles:

A) a ação produzida;
B) a divulgação dos documentos;
C) a publicação;
D) o assunto dos documentos;
E) a descrição dos documentos.

52. Acerca dos Princípios de Classificação:

I. somente em casos excepcionais os documentos públicos
devem ser classificados em relação à função;

II. os documentos públicos podem ser descentralizados;
III. os documentos públicos, geralmente devem ser

classificados em relação aos assuntos;
IV. os documentos públicos podem ser fisicamente

separados em várias seções de um órgão.

Das proposições acima, estão corretas apenas:

A) II e III;
B) I e III;
C) I e II;
D) III e IV;
E) II e IV.

53. No Instituto X há 18.000 servidores, sendo 3.600
mulheres.Ataxa percentual de homens é:

A) 70%
B) 90%
C) 80%
D) 85%
E) 75%

54. O valor do salário dos servidores que trabalham no
Ministério de Desenvolvimento Agrário foi majorado de
R$ 1.510,00 para R$ 1.800,00. A taxa percentual aproximada
do aumento foi de:

A) 15,4%
B) 19,2%
C) 29,3%
D) 15,1%
E) 10,9%

55. No mesmo instante em que um prédio de 5 metros de
altura projeta uma sombra de 18,5m, a sombra projetada por
uma torre de 200m de altura é de:

A) 540m
B) 640 m
C) 740 m
D) 840 m
E) 940 m

48. O chefe do Departamento deAdministração da Instituição
reuniu sua equipe e perguntou se algum dos presentes

saberia responder sobre a qualidade do atendimento ao
público. O servidor responde corretamente que a qualidade
do atendimento ao público fundamenta-se:

A) na presteza da informação correta, na cortesia do
atendimento, na brevidade da resposta;

B) no ambiente adequado para a realização desse
atendimento, na solidariedade, na presteza da
informação incorreta;

C) na ambiguidade da informação, na formalidade do
atendimento, na obscuridade da resposta;

D) no ambiente adequado para a realização desse
entendimento, na solidariedade, na obscuridade da
resposta;

E) na ambiguidade da informação, na formalidade do
atendimento, na brevidade da resposta.

Y

J
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60. Um homem mediu o comprimento de um terreno e achou
20 passos e 4 pés. Verifiquei, depois, que o comprimento de
meu passo vale 70 cm e do seu pé 200 mm. O comprimento do
terreno em hectômetros é:

A) 1,48 hm;
B) 0,148 hm;
C) 14,8 hm;
D) 1,408 hm;
E) 14,08 hm.

56. A razão das idades de duas pessoas é 2/5. Sabendo que
a soma dessas idades é 70 anos, as idades são:

A) 19 e 51 anos;
B) 20 e 50 anos;
C) 22 e 48 anos;
D) 18 e 52 anos;
E) 21 e 49 anos.

57. Joaquim recebe R$ 25.000,00 por 20 dias de trabalho. Se
trabalhasse 7dias a mais receberia:

A) R$ 28.200,00
B) R$ 10.400,00
C) R$ 31.900,00
D) R$ 32.700,00
E) R$ 33.750,00

58. A rua tem 200 dam de comprimento e a rua tem
2,5 km.Arua tem a mais que a rua :

A) 500m;
B) 50m;
C) 17500m;
D) 30m;
E) 5m.

K W
W K

59. 2000 dal deverão ser distribuídos em 3 reservatórios de
modo que o segundo receba mais 8 hl que o primeiro e o
terceiro, mais 250 l que o segundo. O primeiro receberá:

A) 728 l;
B) 605 l;
C) 7280 l;
D) 6050 l;
E) 72800 l.


