
BOA PROVA

A T E N Ç Ã O
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,
emprego e área de especialidade. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão
aceitas reclamações posteriores.

2. A prova objetiva terá duração de 4 horas incluído 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 60 minutos para o término do horário da
prova, conforme Edital do Concurso Público.

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.funcab.org, no dia
24/11/2009, conforme estabelecido no Cronograma Previsto.
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EMPREGO: Agente de Fomento
ÁREA DE ESPECIALIDADE: G18 - Administrativa

DATA: 22/11/2009
DOMINGO - TARDE

FRASE PARA EXAME GRAFOLÓGICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

Robert H. Schuller

“Se não existe possibilidade de fracasso, então a vitória é insignificante.”
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CONFERE COM A DO SEU
CARTÃO DE RESPOSTAS
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

Dia e noite em frente ao monitor
um desfile de informação
sobre o teclado meus dedos escravizados
ombros cansados, olhos fixos
mente viajando sem notar

O som do cooler em minha mente
a estática a minha frente
ao meu redor nada muda
sensação de desconforto em meu coração
minha alma clama por liberdade.

Não há felicidade numa vida assim
mas algo em mim se satisfaz com isso
não sei o que é, mas preciso de tudo isso
muitos não acreditam, outros criticam, nem ligo

Rezo para que tais dias acabem
Mas também para que eu possa
continuar em contato com a tecnologia
da qual vivo e na qual me desenvolvo
já nem sei mais.

Sigo em frente, sentado nesta cadeira
seja em casa ou no escritório
sem saber se é o caminho certo
mas sei que é o meu caminho
sei que é o que faço de melhor.

Texto 1

( )http://williamwmj.blogspot.com/2008/06/poesia-sobre-informtica.html

3. “mas algo em mim se satisfaz com isso”. O termo que, em
negrito, nas opções abaixo, apresenta a mesma função
sintática que a expressão “ ”, no verso destacado
anteriormente é:

A) “Não há numa vida assim ”
B) “Sigo em frente, sentado ”
C) “continuar em contato ”
D) “não sei o que é, mas preciso ”
E) “seja ou no escritório ”

com isso

felicidade
nesta cadeira

com a tecnologia
de tudo isso

em casa

.
.
.

.
.

1. O eu autor no poema se mostra contraditório: na mesma
medida que se angustia com o tempo que passa diante do
computador, também aponta a importância do trabalho
tecnológico que desenvolve. Assinale a alternativa em que os
versos transcritos do poema justificam a contradição
enunciada na afirmação anterior.

A) “Dia e noite em frente ao monitor/ um desfile de
informação.”

B) “Rezo para que tais dias acabem/ Mas também para que
eu possa/ continuar em contato com a tecnologia.”

C) “Sigo em frente, sentado nesta cadeira/ seja em casa ou
no escritório.”

D) “O som do cooler em minha mente/ a estática a minha
frente/ ao meu redor nada muda.”

E) “sobre o teclado meus dedos escravizados/ ombros
cansados, olhos fixos/ mente viajando sem notar.”

2. “Não há felicidade numa vida assim.” Substituindo o verbo
, no verso destacado, pelo verbo e flexionando-o

para o plural, no mesmo modo e tempo, obtemos, seguindo a
norma culta, a seguinte estrutura:

A) Não existe felicidades assim.
B) Não existiriam felicidades assim.
C) Não existem felicidades assim.
D) Não existia felicidades assim.
E) Não existiram felicidades assim.

haver existir

4. Destacou-se o seguinte verso: “muitos não acreditam,
outros criticam, nem ligo.” Assinale a opção em que se
flexionaram os verbos, do verso retirado do poema,
corretamente, para o futuro do presente do indicativo.

A) Muitos não acreditariam, outros criticariam, nem ligaria.
B) Muitos não acreditaram, outros criticaram, nem liguei.
C) Muitos não acreditarão, outros criticarão, nem ligarei.
D) Muitos não acreditavam, outros criticavam, nem ligava.
E) Muitos acreditarão, outros criticariam, nem ligo.

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

Texto 2
A Informática engloba toda atividade relacionada ao

desenvolvimento e ao uso dos computadores que permitam
aprimorar e automatizar tarefas em qualquer área de atuação
da sociedade. Podemos definir a informática como a “ciência
do tratamento automático das informações”. Muito mais que
visar simplesmente à programação de computadores para
executar tarefas específicas, a informática estuda a estrutura
e o tratamento das informações sob suas mais variadas
formas: números, textos, gráficos, imagens, sons, etc.

A crescente evolução na área de Informática,
particularmente no que diz respeito ao desenvolvimento de
equipamentos de informática (processadores cada vez mais
velozes, o surgimento de novas tecnologias de
armazenamento de dados e novos periféricos), aliada às
constantes quedas nos preços do hardware, possibilitou um
avanço das atividades relacionadas à informática na quase
totalidade das atividades humanas, iniciando pelas
Engenharias e atingindo as mais diversas áreas como a
Medicina, asArtes, o Entretenimento, a Economia, etc.

Como consequência disto, é real a necessidade de
que, em cada área, os profissionais desenvolvam um
conhecimento da tecnologia de Informática que seja útil na
solução dos problemas relacionados com o seu eixo
profissional.

(
)

Roberto Willrich. Conceitos Básicos de Informática. in www.dsc.ufcg.edu.br.
Fragmento.



7. O autor do texto faz uma crítica ao governo federal com
relação aos povos indígenas da região. Assinale a opção que
apresenta uma frase retirada do texto que justifica a afirmação
anterior.

A) “As populações indígenas e suas terras estão espalhadas
por toda a enorme região.”

B) “Os dados mais recentes indicam que a população total
da Amazônia é de 18.748.490 pessoas, correspondendo
a pouco mais de 12% da população brasileira.”

C) “Embora bem mais organizados do que há 10 anos, as
suas habilidades de organização e de exercício da
cidadania são de incipientes a recentes.”

D) “O governo central tem sido notoriamente deficiente na
proteção dos seus interesses.”

E) “Os grupos apresentam diferenças marcantes em termos
de língua, cultura e de grau de interação com a sociedade
nacional.”

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

Texto 3

A região amazônica brasileira, definida quer como bacia
hidrográfica, quer pela área de abrangência de um complexo
de flora e fauna, quer pela divisão político-administrativa do
país, ocupa mais da metade do território brasileiro. Apesar de
ocupada milenarmente por povos indígenas e de explorada
por adventícios desde os tempos coloniais e a despeito de
recentes e expressivas migrações internas para algumas de
suas seções, ocorridas principalmente a partir da década de
70, a população da região amazônica, tal como a sua
densidade populacional, continuam muito baixas ou apenas
modestas. Os dados mais recentes indicam que a população
total da Amazônia é de 18.748.490 pessoas, correspondendo
a pouco mais de 12% da população brasileira. A densidade
populacional média da região é de apenas 4 habitantes por
quilômetro quadrado, com extensas áreas que registram
densidades abaixo de 1 habitante por quilômetro quadrado.
Apenas 5% do PIB brasileiro é gerado na região Amazônica
Legal, embora ela corresponda a cerca de 60% do território
nacional brasileiro (FIGBE, 1996 e Veja, 1997 são as fontes
dos dados sobre aAmazônia apresentados nesta seção).

As populações indígenas e suas terras estão espalhadas
por toda a enorme região. Os grupos apresentam diferenças
marcantes em termos de língua, cultura e de grau de
interação com a sociedade nacional. Embora bem mais
organizados do que há 10 anos, as suas habilidades de
organização e de exercício da cidadania são de incipientes a
recentes. O governo central tem sido notoriamente deficiente
na proteção dos seus interesses. Mais recentemente, o apoio
recebido de diversos grupos de direitos humanos sediados
em outras regiões brasileiras e mesmo no exterior tem sido ao

menos tão importante quanto à ação governamental para a
prevalência dos direitos territoriais, políticos e culturais
indígenas.

(

)

Drummond, José A. O manejo agroflorestal científico como um uso alternativo
de recursos naturais na Amazônia Brasileira. Estudos Sociedade e Agricultura.
UFF. 1998. Fragmento

6. Observe o emprego da crase no fragmento retirado do
texto 2: “(...) aliada às constantes quedas nos preços do
hardware, possibilitou um avanço das atividades
relacionadas à informática na quase totalidade das atividades
humanas, (...)”. A alternativa em que o uso da crase está
correto, seguindo a norma culta da língua, é:

A) Utilizamos à Informática como instrumento de auxílio em
nossas atividades.

B) Ainformática está relacionada à evolução humana.
C) Descobriram novas tecnologias ligadas à ciências

humanas.
D) Solicitaram à profissionalização na área de Informática

aos novos candidatos da empresa.
E) Deve-se reconhecer à Informática como necessidade

para se viver no mundo globalizado.

8. Retiramos do primeiro parágrafo, um fragmento que
apresenta um adjetivo composto: “...quer pela divisão

do país...”. Marque a opção em se
apresentou a correta flexão de número para o adjetivo em
destaque.

A) quer pelas divisões políticas-administrativas.
B) quer pelas divisões político-administrativo.
C) quer pelas divisões político-administrativas.
D) quer pelas divisões políticos-administrativos.
E) quer pelas divisões política-administrativas.

político-administrativa

10. “As populações indígenas e suas terras estão espalhadas
por toda a enorme região. Os grupos apresentam diferenças
marcantes em termos de língua, cultura e de grau de
interação com a sociedade nacional.” A opção em que se
classificam corretamente ambas as palavras destacadas do
fragmento do texto, quanto à classe gramatical é:

A) indígenas / nacional – adjetivos.
B) populações / espalhadas – substantivos.
C) estão / interação – verbos.
D) toda / com – preposições.
E) As / suas – pronomes.

9. As palavras “hidrográfica” e “área”, retiradas do primeiro
período do texto, são acentuadas por justificativas diferentes.
A opção em que aparecem, respectivamente, duas palavras
acentuadas pelas mesmas regras de acentuação gráfica que

e é:

A) território /Amazônia.
B) políticos / indígenas.
C) abrangência / país.
D) adventícios / amazônico.
E) década / média.

hidrográfica área
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5. Segundo o texto, há uma necessidade real de os
profissionais, em cada área, desenvolverem conhecimento
da tecnologia de Informática, porque:

A) a Informática está, hoje, presente em quase todas as
atividades humanas.

B) é preciso estar atento às novas transformações do mundo
tecnológico.

C) com as novas tecnologias, os serviços de Informática
tornaram-se mais em conta.

D) mostra a capacitação do profissional em sua área.
E) responde à demanda de empregos disponíveis no país.



11. Um mercado atacadista trabalha com as seguintes
condições de pagamento: à vista com 20% de desconto sobre
o preço de venda ou um cheque para 30 dias com 5% de
acréscimo sobre o preço de venda. Um produto é vendido à
vista por R$ 1.200,00. Determine o preço que deveria ser
pago por este produto, se fosse pago com um cheque para 30
dias.

A) R$ 1.575,00
B) R$ 1.260,00
C) R$ 1.875,00
D) R$ 1.750,00
E) R$ 1.800,00

12. Suponha que todos os valores de aluguéis venham caindo
5% ao ano nos últimos anos e continuem assim nos próximos
3 anos. Determine o valor, daqui a 2 anos, de um aluguel que
foi reajustado hoje, e agora vale R$ 1.000,00.

A) R$ 950,00
B) R$ 902,50
C) R$ 925,50
D) R$ 964,50
E) R$ 900,00

16. Maria emprestou para sua irmã Glória, em 1º de janeiro de
2008, a quantia de R$ 100,00 a uma taxa de juros, nesse ano,
de 10%. Em 1º de janeiro de 2009, emprestou mais
R$ 200,00. Determine a taxa de juros praticada em 2009 para
que o montante da dívida de Glória com Maria, em 1º de
janeiro de 2010 seja de R$ 334,80.

A) 5%
B) 8%
C) 10%
D) 6,7%
E) 11,6%

17. Determine a taxa anual equivalente à taxa de 2% ao mês.
Use:

A) 12%
B) 15,15%
C) 26,82%
D) 32,16%
E) 28%

(

13. O dono da mercearia NOVALISBOAsabe que para não ter
prejuízo, o preço de venda de seus produtos deve ser no
mínimo 28% superior ao preço de custo. Porém ele prepara a
tabela de preços de venda acrescentando 60% ao preço de
custo, porque sabe que o cliente gosta de obter desconto no
momento da compra. Determine o maior desconto que ele
pode conceder ao cliente, sobre o preço da tabela, de modo a
não ter prejuízo.

A) 10%
B) 15%
C) 20%
D) 25%
E) 40%

14. Determine o desconto concedido, sobre cada unidade
vendida, nas promoções do tipo “leve 5 e pague 4”.

A) 50%
B) 30%
C) 5%
D) 10%
E) 20%

18. A diferença entre o preço de venda anunciado de uma
mercadoria na mercearia NOVA LISBOA e o preço de custo é
igual a R$ 3,00. Se essa mercadoria for vendida com um
desconto de 15% sobre o preço anunciado, dará ainda um
lucro de 36% sobre o preço de custo ao dono da mercearia.
Determine o preço de custo da mercadoria.

A) R$ 4,00
B) R$ 4,50
C) R$ 5,00
D) R$ 5,50
E) R$ 6,00

19. Determine a taxa efetiva semestral equivalente à taxa de
24% ao ano, capitalizados bimestralmente.

A) 12,00%
B) 12,21%
C) 12,36%
D) 12,49%
E) 12,78%

15. Determine a taxa efetiva anual equivalente à taxa de 12%
ao ano, capitalizados semestralmente.

A) 12,10%
B) 12,36%
C) 12,50%
D) 12,67%
E) 12,90%

)

20. Determine a taxa mensal equivalente a 36% ao ano.
Use:

A) 2,6%
B) 5,2%
C) 1,3%
D) 7,8%
E) 0,55%

( )
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NOÇÕES DE MATEMÁTICA FINANCEIRA



NOÇÕES DE INFORMÁTICA

22. Qual é o atalho usado para exibir o no
Windows XP?

A) Alt+F4
B) Ctrl+Esc
C) Alt+Tab
D) Ctrl+Tab
E) Alt+Esc

menu Iniciar

24. Ao pressionar a tecla , qual função do Microsoft Word
2003 será executada?

A) O arquivo aberto será salvo.
B) O parágrafo corrente será justificado.
C) O editor de equações será ativado.
D) O verificador de ortografia e gramática será ativado.
E) Avisualização da impressão será ativada.

F7

23. Sejam as seguintes assertivas sobre o Word 2003:

I. Caso nada seja dito ao contrário os arquivos são
salvos com a extensão ;

II. Não é possível alterar o nome de um documento
previamente salvo, esteja ele aberto ou fechado;

III. Ao se digitar a combinação de teclas o texto
selecionado será recortado do documento.

Marque a alternativa correta em relação às assertivas acima.

A) Apenas a assertiva I é verdadeira.
B) Apenas a assertiva II é verdadeira.
C) Apenas a assertiva III é verdadeira.
D) I, II e III são verdadeiras.
E) I, II e III são falsas.

(default)
.txt

Ctrl+C

25. Sejam as seguintes assertivas sobre o Excel 2003:

I. O atalho para a função que permite desfazer a última
operação realizada é ;

II. De modo padrão , dados formatados como
são alinhados à direita;

III. O atalho insere a data atual na célula selecionada.

Marque a alternativa correta em relação às assertivas acima.

A) Apenas a assertiva I é verdadeira.
B) Apenas a assertiva II é verdadeira.
C) Apenas a assertiva III é verdadeira.
D) I, II e III são falsas.
E) I, II e III são verdadeiras.

Ctrl+D
Texto

Ctrl+;

(default)

ATUALIDADES
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21. Qual das alternativas a seguir NÃO representa uma
categoria de informações que é excluída pela operação

do Internet Explorer 7?

A)
B) Dados de formulário.
C) Informações sobre o antivírus em uso.
D) Senhas.
E) Arquivos de Internet temporários.

Excluir Histórico de Navegação

Cookies.

26. Segundo Dias (2002, p.10), “poluímos o ar que
respiramos, degradamos o solo que nos alimenta e
contaminamos a água que bebemos. O ser humano parece
não perceber que depende de uma base ecológica para a
sustentação de sua vida e de seus descendentes. 'Vive como
se fosse a última geração sobre a Terra'.”

A leitura do texto e seus conhecimentos sobre o assunto
permitem concluir que:

A) a ampliação da problemática da poluição ambiental tem
levado as grandes empresas multinacionais a buscarem
áreas como a Amazônia no sentido de preservar o meio
ambiente.

B) a massificação dos problemas ambientais, pela mídia,
tem dificultado a expansão das atividades econômicas
pelo espaço terrestre.

C) com as profundas desigualdades socioeconômicas
encontradas hoje em todo o mundo, é necessário priorizar
o desenvolvimento econômico antes da preservação da
natureza.

D) o desequilíbrio ecológico é, atualmente, uma
preocupação generalizada, de dimensões globais.

E) em virtude dos grandes recursos naturais existentes na
Amazônia não é possível analisar a questão ambiental de
forma integrada, ou seja, cada problema deve ser
resolvido isoladamente.

(
)

Iniciação à temática

ambiental. São Paulo: Gaia...

27. Sob o título “Drogas, Sexo, Rock and Roll &
Ambientalismo”, Cascino avalia o contexto em que surge o
ambientalismo “1968
foi o ano em que os velhos esquemas foram colocados em
dúvida, em discussão, e até mesmo ridicularizados.” (...) O
enfrentamento às condições de opressão e injustiça, marcas
do capitalismo, deveria ser realizado a partir de um novo
posicionamento político. (...) A partir de então, estava
consagrado o que veio a chamar-se política na primeira
pessoa. (...) É nesse caldo de cultura que surge o
ambientalismo. É na convergência de todos esses pontos,
inclusive o movimento hippie, o rock-and-roll, a liberação
sexual e as drogas, o feminismo, o movimento dos negros e
homossexuais, a luta por um planeta mais azul , antinuclear e
pacifista, o nascimento da multimidiatização, a proliferação da
informação da TV, e mais recentemente, nos anos 90, a
informática.”

Diante deste contexto, a humanidade vem tomando
consciência de que todos estamos igualmente envolvidos
numa viagem evolutiva pelo espaço: sem fronteiras,
diferenças raciais, religiosas, econômicas, políticas, sociais.

Assinale a opção que demonstra a preocupação com a:

A) Recente crise econômico-financeira global que contribui,
decisivamente, para a degradação ambiental em todos os
países do planeta.

B) Preservação dos diversos tipos de vida que habitam o
planeta, pois, são imprescindíveis para a permanência
das espécies assim como fonte potencial de riquezas.

C) Preservação da pobreza, principalmente nos países
africanos, cuja qualidade de vida só melhora com a
implantação de cotas raciais nas universidades do
continente.

D) Preservação da unidade cultural do planeta frente ao
intenso processo de globalização econômica sem
fronteiras.

E) Preservação da qualidade de vida em países emergentes
que, apesar da crise mundial, vem dando sinais de
revigoramento em suas economias.

( ):Educação Ambiental...São Paulo: Senac, p.32

' '

' '
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30. Ainda de acordo com Dias (Idem, p.77), “a reciclagem de
uma garrafa de vidro economiza energia suficiente para o
funcionamento de uma lâmpada de 100 watts, durante 4
horas. Um quilo de vidro usado transforma-se em um quilo de
vidro novo. Não há perda de matéria-prima, praticamente não
produz resíduo e economiza 30% de energia elétrica.”

Quais os benefícios mais importantes desse processo de
reciclagem?Assinale a opção correta.

A) A recuperação de recursos naturais, que se antes eram
considerados lixo, hoje, por meio da reutilização, diminui
a busca de matérias-primas, poupando os ecossistemas,
as florestas e evitando as queimadas, entre outros.

B) Buscam-se novas matérias-primas com o desmatamento
de florestas como é o caso que mais se observa na
Amazônia, onde há o processo de erosão e perda de
fertilidade no solo das florestas.

C) Aumenta-se o consumo de água potável assim como o
uso da energia elétrica, sem contar com a emissão de
gases que provocam o efeito estufa, principalmente o gás
metano.

D) Deve-se aumentar a quantidade de aterros sanitários
porque com o aumento do consumo por todas as classes
sociais, os existentes já não dão conta de atender ao
aumento da população.

E) A reciclagem aumentou os impactos ambientais tanto na
Amazônia como no Brasil, principalmente nas grandes
metrópoles, além de proporcionar um lugar onde se
buscam as sobras que atendem aos mais necessitados.

32. As agências de fomento devem ser constituídas sob a
forma de:

A) Sociedade limitada.
B) Sociedade simples.
C) Sociedade anônima de capital fechado.
D) Sociedade anônima de capital aberto.
E) Sociedade em comandita simples.

31. É objeto das agências de fomento, de acordo com a
Resolução do Banco Central nº 2.828/01:

A) o planejamento estratégico de atuação dos órgãos do
Poder Executivo nas Unidades da Federação.

B) financiar capital fixo e de giro associado a projetos na
Unidade da Federação onde tenham sede.

C) custear os diversos órgãos de atuação do Poder
Legislativo.

D) exercer o controle externo das entidades da
administração direta e indireta da Unidade da Federação
onde tenham sede.

E) o repasse de recursos provenientes da União às
Unidades da Federação onde tenham sede.

29. Leia, criticamente, o texto, a seguir: “A Educação
Ambiental estimula o exercício pleno e consciente da
cidadania (deveres e direitos) e fomenta o resgate e o
surgimento de novos valores que tornem a sociedade mais
justa e sustentável.”

Para o autor, o moderno conceito de Educação Ambiental é o
que:

A) amplia o conceito de Educação Conservadora, conforme
Freire, cujas práticas educativas devem se restringir ao
ambiente escolar, portanto, sem o envolvimento de outros
segmentos da sociedade.

B) busca a compreensão do meio ambiente de forma isolada
e para que isto se torne realidade colocamos em prática
uma política nacional de acordo com a Lei nº 9.795/99 (Lei
de EducaçãoAmbiental).

C) considera o meio ambiente em sua totalidade e dirige-se
às pessoas de todas as idades, dentro e fora da escola,
de forma contínua, sintonizada com suas realidades
sociais, econômicas, culturais, políticas e ecológicas.

D) desenvolve o conceito de cidadania, contudo mais restrita
aos direitos humanos e não às responsabilidades que
precisamos ter em relação à Natureza.

E) estimula uma Escola Conservadora tendo em vista que a
Educação Ambiental não sensibiliza o brasileiro, pois ele
se comporta, em geral, sem nenhum compromisso com o
seu país e a Natureza.

( )DIAS, Genebaldo Freire. Idem, p.66

28. Um dos fenômenos mais discutidos na atualidade é a
globalização, a qual impacta de forma negativa:

A) na mão-de-obra desqualificada, desacelerando o fluxo
migratório.

B) nos países subdesenvolvidos, provocando o fenômeno
da “exclusão social”.

C) na mão-de-obra qualificada, proporcionando o
crescimento da oferta de empregos.

D) no desenvolv imento econômico dos países
desenvolvidos industrializados.

E) nos países subdesenvolvidos, aumentando o
crescimento populacional.

LEGISLAÇÃO BÁSICA
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37. É facultado às agências de fomento, de acordo com a
Resolução do Banco Central nº 2.828/01:

A) o acesso às linhas de assistência financeira e de
redesconto do Banco Central do Brasil.

B) a participação societária, direta ou indireta, no País ou no
exterior, em outras instituições financeiras.

C) a realização de operações de financiamento de capitais
fixo e de giro, associados a projetos na Unidade da
Federação onde tenham sede.

D) a captação de recursos junto ao público na Unidade da
Federação onde tenha sede.

E) a contratação de depósitos interfinanceiros, na qualidade
de depositante ou depositária.

33. Sobre as regras previstas na Resolução do Banco Central
nº 2.828/01, assinale a alternativa correta.

A) É possível a criação de mais de uma agência de fomento
por Unidade da Federação.

B) A criação das agências de fomento independe de
autorização de qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública.

C) É vedado às agências de fomento praticar operações
com recursos provenientes de repasses do orçamento
federal.

D) As agências de fomento podem prestar serviços de
consultoria e de agente financeiro.

E) Não podem as agências de fomento praticar operações
com recursos dos fundos constitucionais.

38. Dentre as atividades excluídas dos incentivos tratados
pela Lei Estadual do Amazonas nº 2.826/03, assinale a
alternativa INCORRETA.

A) Fabricação de fumo e seus derivados.
B) Fabricação de armas e munições.
C) Beneficiamento de sal.
D) Produção e geração de energia elétrica.
E) Fabricação de bebidas não alcoólicas elaboradas com

extratos concentrados à base de frutas, produzidas por
indústria localizada no Estado doAmazonas.

36. Os incentivos fiscais previstos na Lei Estadual do
Amazonas nº 2.826/03 levam em conta alguns princípios,
sendo correto sobre o tema afirmar que:

A) reciprocidade é a condição necessária à retirada dos
incentivos num processo gradual.

B) regressividade é a concessão diferenciada dos incentivos
de acordo com prioridades estabelecidas.

C) gradualidade é a concessão ou caráter de prazo certo que
devem ter os incentivos.

D) transitoriedade é a condição diferenciada dos incentivos
de acordo com prioridades estabelecidas.

E) regressividade é a condição necessária à retirada dos
incentivos num processo gradual.

39. A concessão dos incentivos fiscais, de acordo com a Lei
Estadual do Amazonas nº 2.826/03, deve ser efetivada pelo
seguinte instrumento normativo:

A) Decreto.
B) Medida Provisória.
C) Lei Ordinária.
D) Lei complementar.
E) Lei Delegada.

34. Acerca da Resolução do Banco Central nº 3.380/06, que
dispõe sobre a implementação de estrutura de gerenciamento
do risco operacional, assinale a alternativa correta.

A) Dentre os eventos de risco operacional excluem-se as
fraudes internas, mas incluem-se as fraudes externas.

B) Dentre os eventos de risco operacional incluem-se as
fraudes internas, mas excluem-se as fraudes externas.

C) Dentre os eventos de risco operacional incluem-se as
fraudes internas e as fraudes externas.

D) Dentre os eventos de risco operacional excluem-se as
demandas trabalhistas, mas incluem-se as práticas
inadequadas relativas a clientes.

E) Dentre os eventos de risco operacional excluem-se as
falhas em sistema de tecnologia da informação.

35. No que se refere à implementação de sistema de controles
internos, prevista na Resolução do Banco Central
nº 2.554/98, assinale a alternativa correta.

A) Os controles internos não necessitam de revisão ou
atualização periódica, tendo em vista a complexidade de
suas estruturas.

B) A atividade de auditoria interna não faz parte do sistema
de controles internos.

C) As disposições relativas aos controles internos são
sigilosas, e de conhecimento exclusivo dos órgãos de
direção da instituição.

D) A implantação e a implementação de uma estrutura de
controles internos é de responsabilidade da diretoria da
instituição.

E) A implantação e implementação de uma estrutura de
controles internos deve ser elaborada pelo Conselho
Fiscal da instituição.

40. Os incentivos fiscais tratados na Lei Estadual do
Amazonas nº 2.826/03, dizem respeito à seguinte espécie
tributária:

A) Imposto sobre Operações Financeiras.
B) Imposto sobre Operações relativas à Circulação de

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação.

C) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana.
D) Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
E) Grandes fortunas e operações de crédito, câmbio e

seguro.

41. Na correspondência oficial é preciso conhecer as várias
formas de tratamento e seu emprego adequado, pois elas vão
representar o grau de importância, na escala hierárquica da
Administração, daquele a quem nos dirigimos. Com base
nessa afirmativa, só NÃO é correto afirmar que:

A) as expressões “Vossa Excelência” e “Sua Excelência”,
embora digam respeito a tratamento da mesma pessoa,
são empregados em momentos diferentes.

B) ao nos dirigirmos ao Governador ou ao Prefeito usamos o
tratamento Sua Excelência.

C) não se aplicam na correspondência para o Presidente da
República as abreviaturas V.Ex.ª e S.Ex.ª.

D) aos Bispos e Arcebispos usamos o tratamento de Vossa
Eminência.

E) a abreviatura correta de Vossa Senhoria é V. S.ª.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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44. Identifique quais são as afirmativas verdadeiras sobre a
ética profissional do servidor público.

I. A obrigatoriedade do procedimento ético e moral no
exercício da função pública tem por fundamento a
coercibilidade jurídica.

II. O servidor público não terá que decidir somente entre o
legal e o ilegal, o justo e o injusto, mas principalmente
entre o honesto e o desonesto.

III. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta
do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade
do ato administrativo.

IV. Respeitar a hierarquia, porém sem nenhum temor de
representar contra qualquer comprometimento indevido
da estrutura em que se funda o Poder Estatal.

V. Em situação de emergência e agindo sob pressão
superior, a prática de ato que cause dano moral ou
material a terceiro poderá ser compreendida e
desculpada.

São verdadeiras:

A) II, III e IV, apenas.
B) I, III e IV, apenas.
C) IV e V, apenas.
D) I, II e IV, apenas.
E) II e V, apenas.

42. O levantamento e a contagem de todos os itens de
material existentes no estoque, num determinado período
denomina-se:

A) inventário.
B) registro.
C) baixa.
D) estocagem.
E) indexação.

43. Um servidor foi designado para trabalhar no Almoxarifado
com a atribuição de fazer o controle e a distribuição do
material destinado a suprir as necessidades dos órgãos da
Administração. Dentre as seguintes tarefas que deve realizar
para cumprir suas atribuições, uma NÃO é de sua
competência.Aponte-a.

A) Inspecionar as fichas de estoque de materiais.
B) Informar ao seu chefe o saldo das fichas de estoque.
C) Efetuar o pedido de compra de material.
D) Conferir a cópia da nota de empenho com a nota fiscal e o

material recebido.
E) Separar os materiais inservíveis para retirá-los do

almoxarifado.

45. O contrato de aluguel, como documento para
arquivamento, é exemplo de:

A) gênero.
B) tipo.
C) espécie.
D) forma.
E) formato.

46. Dimensionar e controlar os estoques do Almoxarifado de
uma instituição é um tema importante e preocupante. Sobre
esse assunto, uma das alternativas abaixo NÃO é verdadeira.
Identifique-a.

A) Uma periodicidade pequena entre as revisões acarreta
um estoque médio alto e como consequência, um
aumento no custo da estocagem.

B) Uma periodicidade alta entre as revisões acarreta baixo
estoque médio e, como consequência, um aumento no
custo do pedido.

C) A quantidade de determinado material a ser comprado
deve ser a necessidade da demanda do próximo período.

D) Para minimizar os riscos de excesso ou falta de materiais
devem ser calculadas revisões para cada material
estocado de acordo com os objetivos operacionais e
financeiros da instituição.

E) O comportamento de consumo de determinados
materiais permanece sempre inalterado.

47. O Inventário Físico de um produto acusou 5.145 unidades,
enquanto o Inventário Contábil registrou 5.147 unidades.
Para essa constatação, escolha o correto procedimento.

A) Re-conferir os valores do Inventário Físico e do Inventário
Contábil e, confirmando-os, registrar a diferença e
formalmente comunicar à chefia, para que esta tome as
providências cabíveis.

B) Re-conferir os valores do Inventário Contábil e,
confirmando-o, registrar o ocorrido e, formalmente,
comunicar à chefia.

C) Atualizar o Inventário Contábil a partir do Inventário Físico
apurado.

D) Atualizar o Inventário Físico a partir do Inventário Contábil
apurado.

E) Registrar como regular, já que a diferença é mínima e
insignificante.

48. “É opinião escrita ou verbal, dada por alguém acerca de
determinado assunto. Trata-se de declaração fundamentada
sobre um fato ou assunto; indica e fundamenta solução para o
assunto tratado. Em sentido amplo é análise de um caso; em
sentido restrito é a opinião jurídica de um magistrado ou
tribunal.” Essa descrição refere-se ao seguinte ato
administrativo:

A) instrução.
B) parecer.
C) moção.
D) notificação.
E) relatório.



09

50. Qual dos itens relacionados NÃO faz parte dos fatores que
justificam a avaliação de estoques?

A) Assegurar que esteja de acordo com a política da
instituição.

B) Evitar desperdícios como obsolescência, extravios,
roubos, etc.

C) Assegurar que o capital imobilizado em estoque seja o
maior possível.

D) Garantir que a valorização do estoque reflita exatamente
seu conteúdo.

E) Assegurar que o valor deste capital seja ferramenta de
tomada de decisão.

49. As relações interpessoais desenvolvem-se em
decorrência do processo de interação. Em situações de
trabalho em grupo, há atividades a serem executadas e
sentimentos serão despertados. À medida que as atividades e
interações prosseguem inevitavelmente os sentimentos
influenciarão as interações e as próprias atividades. Com
base nessa afirmativa, a única alternativa NÃO aceitável é:

A) os sentimentos positivos de simpatia, respeito e atração
provocam aumento de interação e cooperação, mas não
ensejam aumento de produtividade.

B) o ciclo “atividades – interações – sentimentos” não se
relaciona diretamente com a competência técnica de
cada pessoa.

C) relacionamentos interpessoais e clima de grupo
influenciam-se recíproca e circularmente, caracterizando
um ambiente agradável e estimulante ou desagradável e
averso, ou neutro e monótono.

D) competência interpessoal é a habilidade de lidar
eficazmente com relações interpessoais, de lidar com
outras pessoas de forma adequada às necessidades de
cada uma e às exigências da situação.

E) não há processos unilaterais na interação humana: tudo
que acontece no relacionamento interpessoal decorre de
duas fontes: eu e o outro.

51. De acordo com a norma legal que trata do grau de sigilo de
documentos públicos, os documentos classificados como

têm as seguintes características:

A) são os que acarretam dano excepcionalmente grave à
segurança da sociedade e do Estado e o seu prazo
máximo de sigilo são trinta anos.

B) a revelação não autorizada de dados ou informações que
contenham, pode comprometer planos, operações ou
objetivos neles previstos e o seu prazo máximo de sigilo
são cinco anos, improrrogáveis.

C) devem ser mantidos em sigilo pelo prazo de vinte anos
porque podem acarretar dano grave à segurança da
sociedade e do Estado.

D) contêm dados e informações que, no interesse do Poder
Executivo e das partes, devam ser de conhecimento
restrito, por dez anos, prorrogáveis, e cuja revelação não
autorizada possa frustrar seus objetivos ou acarretar
dano à segurança da sociedade ou do Estado.

E) são os que contêm dados ou informações ultra-secretos,
referentes à soberania e à integridade territorial nacional,
que devem se manter sigilosos pelo prazo de trinta anos,
prorrogáveis por mais trinta.

Confidencial

52. Os métodos de arquivamento são divididos em duas
grandes classes: básicos e padronizados. Dos métodos
relacionados nas alternativas, o que NÃO se inclui na classe
dos básicos é:

A) ideográfico.
B) numérico.
C) geográfico.
D) alfabético.
E) automático.

53. Sobre as modalidades de comunicação oficial
denominadas Aviso e Ofício, identifique as afirmativas
corretas.

I. Ambos têm como finalidade o tratamento de assuntos
oficiais pelos órgãos daAdministração Pública.

II. O Aviso é expedido exclusivamente por Ministros de
Estado, Secretário Geral da Presidência da República e
autoridades da mesma hierarquia.

III. Quando tratam substantivamente de determinado
assunto, Aviso e Ofício seguem a estrutura do “padrão
ofício”.

IV. O ofício é expedido para autoridades públicas e também
para particulares.

V. O que distingue ambos de uma carta, por exemplo, é a
formalidade e o caráter oficial de seu conteúdo.

As afirmativas corretas são:

A) apenas I, II e IV.
B) I, II, III, IV e V.
C) apenas III, IV e V.
D) apenas II, III, IV e V.
E) apenas I, II, III e IV.

54. Sobre o emprego e concordância dos pronomes de
tratamento, identifique a única alternativa INCORRETA.

A) Vossa Senhoria não atendeu a meu pedido de emprego
no serviço público.

B) Vós, senhores senadores, sois prova de que o Brasil vai
mal.

C) Restituo-vos o vosso requerimento com o meu
indeferimento.

D) Aviso a Vossa Excelência que o povo não está satisfeito
com os últimos acontecimentos.

E) Receba V.S.ª os meus protestos de consideração.

55. Sobre a redação de um ofício, marque a afirmativa
INCORRETA.

A) Quando não for um ofício de encaminhamento de
documentos ou outro fim, deve apresentar em sua
estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão.

B) Por ser um meio de comunicação interna, o ofício deve
usar linguagem formal, mas formas de tratamento
informais.

C) A assinatura do ofício deve conter o nome do signatário e
o designativo do cargo ou função que exerce, grafados
com letras minúsculas.

D) São partes de um ofício o índice e número, local e data na
mesma altura do índice e número, o vocativo e, por último
o fecho e assinatura.

E) Acolocação deAssunto ou Ementa no início do ofício só é
justificável quando ele é extenso.
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58. Nos atos e comunicações oficiais devem ser evitados,
com EXCEÇÃO de:

A) uso de palavra ou expressão de sentido duplo.
B) utilização de expressões locais ou regionais.
C) repetições de palavras.
D) uso de palavras ou expressões estrangeiras, exceto se

indispensáveis.
E) a indicação do ano não deve conter ponto entre a casa do

milhar e a da centena.

56. Todo pedido feito a uma autoridade, sob o amparo da lei,
com redação formal própria, denomina-se:

A) memorando.
B) petição.
C) indicação.
D) requisição.
E) requerimento.

59. Ao receber no Almoxarifado o material que foi adquirido
para recompor o estoque, verificou-se que o mesmo
apresentava defeito de fabricação. Sendo o produto
considerado durável, o prazo previsto no Código de Defesa do
Consumidor para reclamação é de:

A) 07 dias.
B) 15 dias.
C) 30 dias.
D) 60 dias.
E) 90 dias.

57. Dos itens relacionados abaixo, indique o que NÃO é usual
na redação de um memorando.

A) Número do memorando.
B) Remetente.
C) Destinatário.
D) Fecho de cortesia.
E) Data por extenso ou abreviada.

60. Uma pessoa empregou 1/3 do seu capital a juros, à taxa
de 4% ao ano; 1/3 do capital à taxa de 6% ao ano e o restante,
R$ 600,00 à taxa de 3% ao ano. Qual o rendimento que a
pessoa teve ao fim do ano?

A) R$ 174,00.
B) R$ 76,00.
C) R$ 170,00.
D) R$ 78,00.
E) R$ 82,00.


