
Demais atividades consultar Manual do Candidato ou www.nce.ufrj.br/concursos

A B C E

                           ATIVIDADE      DATA                  LOCAL
CRONOGRAMA PREVISTO

Divulgação do gabarito - Prova Objetiva (PO) 16/01/2006 www.nce.ufrj.br/concursos

Interposição de recursos contra o gabarito (RG) da (PO) 17 e 18/01/2006           NCE/UFRJ

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra os RG 31/01/2006 www.nce.ufrj.br/concursos
da PO e o resultado final das PO

CONCURSO PÚBLICO - 2005
Analista de Nível Superior

INSTRUÇÕES GERAIS

• Você recebeu do fiscal:

• Um caderno de questões contendo 70 (setenta) questões objetivas de múltipla escolha da Prova Objetiva e 03 (três)
questões da Prova Discursiva;

• Um cartão de respostas personalizado para a Prova Objetiva;
• Um caderno de respostas personalizado para a Prova Discursiva.

• É responsabilidade do candidato certificar-se de que o nome do cargo/perfil informado nesta capa de prova corresponde
ao nome do cargo/perfil informado em seu cartão de respostas.

• Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no caderno de questões se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
• Você dispõe de 5 (cinco) horas para fazer a Prova Objetiva e a Prova Discursiva. Faça-as com tranqüilidade, mas controle o seu

tempo. Este tempo inclui a marcação do cartão de respostas e o desenvolvimento das respostas da Prova Discursiva.
• Não será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no cartão de respostas ou no caderno de respostas.
• Após o início da prova, será efetuada a coleta da impressão digital de cada candidato (Edital 01/2005 – Item 9.9 alínea a).
• Somente após decorrida uma hora do início das provas, o candidato poderá entregar o seu caderno de questões e o seu cartão

de respostas e seu caderno de respostas e retirar-se da sala de prova (Edital 01/2005 – Item 9.9 alínea c).
• Somente será permitido levar o seu caderno de questões ao final da prova, desde que permaneça em sala até este momento

(Edital 01/2005 – Item 9.9 alínea d).
• Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o cartão de respostas  devidamente assinado e o caderno de

respostas.
• Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos.
• Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do responsável pelo local.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de Aplicação
de Prova.

• Leia atentamente cada questão e assinale no cartão de respostas a alternativa que mais adequadamente a responde.
• O cartão de respostas NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais

destinados às respostas.
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou

preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:

INSTRUÇÕES - PROVA DISCURSIVA

• Verifique se os seus dados estão corretos no caderno de respostas. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de
Aplicação de Prova.

• Efetue a desidentificação do caderno de respostas destacando a parte onde estão contidos os seus dados.
• Somente será objeto de correção da Prova Discursiva o que estiver contido na área reservada para a resposta. NÃO será

considerado o que estiver contido na área reservada para rascunho.
• O caderno de respostas NÃO pode ser dobrado, amassado, manchado, rasgado ou conter qualquer forma de identificação do candidato.
• Use somente caneta esferográfica azul ou preta.
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LÍNGUA PORTUGUESA  
 

TEXTO – O PASTOREIO POLÍTICO 
                       Luiz Carlos Lisboa 

 
 O século que se orgulha de grandes conquistas no terreno dos 
direitos humanos e das liberdades públicas é o mesmo em que se 
desenvolveram as formas mais requintadas e esmagadoras de 
dominação política e de intimidação coletiva. Essa contradição 
flagrante, escândalo de nosso tempo, é pouco analisada porque 
estamos todos muito imersos nela. E, portanto, comprometidos 
demais para fazermos um juízo exato a seu respeito. Esse 
comprometimento inclui vítimas e algozes, e cega a ambos da 
mesma forma. 

 
 

01 - Segundo o primeiro período do texto, nosso século se 
caracteriza globalmente pela(pelo): 
 
(A) oposição entre liberdades e opressão; 
(B) orgulho pelas liberdades alcançadas; 
(C) surgimento de novas formas de intimidação coletiva; 
(D) aparecimento do respeito aos direitos humanos; 
(E) antítese entre o público e o privado. 
 
 
02 - Na junção das palavras abaixo, a alternativa que mostra 
uma forma NÃO paralela estruturalmente às demais é: 
 
(A) grandes conquistas; 
(B) direitos humanos; 
(C) liberdades públicas; 
(D) dominação política; 
(E) intimidação coletiva. 
 
 
03 - Na frase “em que se desenvolveram as formas mais 
requintadas e esmagadoras de dominação política”, a forma 
verbal “se desenvolveram” tem como forma equivalente: 
 
(A) se desenvolverem; 
(B) foram desenvolvidas; 
(C) serão desenvolvidas; 
(D) eram desenvolvidas; 
(E) se tivessem desenvolvido. 
 
 
04 - No segundo e terceiro períodos do texto, o segmento que 
mostra um julgamento de valor do autor do texto sobre a 
característica de nosso século destacada no primeiro período é: 
 
(A) contradição flagrante; 
(B) escândalo de nosso tempo; 
(C) pouco analisada; 
(D) muito imersos; 
(E) juízo exato. 
 
 
 

05 - Segundo o texto, não podemos analisar claramente a 
situação porque: 
 
(A) nos identificamos com as vítimas e com os algozes; 
(B) somos intimidados coletivamente; 
(C) estamos sempre comprometidos com um dos lados; 
(D) somos cegos, por nossa ignorância; 
(E) nos falta distanciamento histórico. 
 
 
06 - “E, portanto, comprometidos demais para fazermos um 
juízo exato a esse respeito. Esse comprometimento inclui 
vítimas e algozes”; o tipo de relação de coesão exemplificado 
nesse segmento do texto entre as palavras sublinhadas se repete 
em: 
 
(A) Toda a população está atemorizada demais com a 

violência e esse medo tem causado muitos problemas; 
(B) Os direitos humanos têm sido desprezados pelas 

autoridades e se os desprezamos, caímos no caos; 
(C) As autoridades políticas estão bastante atarefadas e esse 

trabalho exagerado tem impedido que projetos mais 
importantes sejam discutidos; 

(D) As leis têm-se mostrado muito permissivas e essa 
permissividade tem incentivado a criminalidade; 

(E) São bastante contraditórias as leis dos direitos humanos e 
essa oposição tem prejudicado a sua discussão. 

 
 
07 - “Esse comprometimento inclui vítimas e algozes”; na 
expressão da totalidade, o autor do texto construiu uma antítese 
(vítimas X algozes), construção que só NÃO ocorre em: 
 
(A) direitos X deveres; 
(B) público X privado; 
(C) político X civil; 
(D) coletivo X individual; 
(E) compromisso X descompromisso. 
 
 
08 - A alternativa que NÃO aponta corretamente os termos que 
estão ligados, no texto, pela conjunção E é: 
 
(A) dos direitos humanos e as formas mais requintadas; 
(B) vítimas e algozes; 
(C) dominação política e da intimidação coletiva; 
(D) muito imersos nela e comprometidos demais; 
(E) inclui e cega. 
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09 - O termo “pastoreio político” que dá título ao texto, só está 
ligado semanticamente a: 
 
(A) liberdades públicas; 
(B) dominação política; 
(C) formas requintadas; 
(D) grandes conquistas; 
(E) direitos humanos. 
 
 
10 - O termo “ambos”, presente na última linha do texto, refere-
se a: 
 
(A) defensores e críticos dos direitos humanos; 
(B) os que possuem e não possuem liberdades públicas; 
(C) os que praticam e sofrem injustiças; 
(D) as vítimas e os que sofrem intimidação coletiva; 
(E) os que sofrem dominação política e intimidação coletiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LÍNGUA INGLESA 
 

 
READ TEXT I AND ANSWER QUESTIONS 11 TO 15: 

 
 

TEXT I 
 

 
Sao Paulo's traffic congestion is notorious in Brazil 

 
As oil prices continue to hover above the $50-a-barrel 
mark, amid fears that the world may soon run out of 
fossil fuels, carmakers and politicians alike are desperate 
to come up with alternative ways to power the world's 
motor vehicles.  
Even a man as closely linked with the oil industry as 
President George W Bush is now spreading the message 
that one day we may be growing our fuel instead of digging 
it out of the ground.  
"An interesting opportunity, not only for here but for the 
rest of the world, is biodiesel, a fuel developed from 
soybeans," he said on Tuesday night at his joint news 
conference with UK Prime Minister Tony Blair.  
For the owners of today's polluting gas-guzzlers, it is easy to 
see this as something for the far-distant future, an 
irrelevance that will not affect their lives for many years to 
come.  
But in Brazil, it is happening as we speak.  
Plant-powered cars  
In the mid - 1980s – before any other country even thought 
of the idea – Brazil succeeded in mass-producing biofuel for 
motor vehicles: alcohol, derived from its plentiful supplies 
of sugar-cane.  
Differently-powered cars were actually in the majority on 
Brazil's roads at the time, marking a major technological 
feat.  
But the programme that had put the country so far ahead 
was very nearly consigned to history when oil prices slid 
back from high levels seen in the 1970s.  
Alcohol-powered cars fell out of favour and languished in 
obscurity until last year, when production picked up again in 
a big way.  
Now Brazilians can buy cars that give them the chance to 
mix and match alcohol with regular fuel – and conventional 
motor vehicles that run purely on petrol are looking old-
fashioned once again. 

(www.newsvote.bbc.co.uk 2005/06/08) 
 
 
 

10 

20 

30 
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11 -  The first paragraph signals that: 
 
(A) oil prices will decrease soon; 
(B) carmakers and politicians will clash; 
(C) fossil fuels will be difficult to find; 
(D) motor vehicles will be powerful; 
(E) the world may soon have a war. 
 
 
12 - “Gas-guzzlers”  (l.14) are cars that: 
 
(A) are very expensive; 
(B) use too much petrol; 
(C) have small fuel tanks; 
(D) are difficult to purchase; 
(E) belong to collectors only. 
 
 
13 -  “It is happening”  (l.18) refers to the fact that: 
 
(A) cars are polluting the cities; 
(B) Bush is spreading a message; 
(C) soybean is not being planted; 
(D) Brazil is producing biofuel; 
(E) the car industry is blooming. 
 
 
14  -  “Marking a major technological feat” (ll.25-26) implies 
that the author is: 
 
(A) impressed; 
(B) upset; 
(C) doubtful; 
(D) worried; 
(E) relieved. 
 
 
15 - According to the text, when oil prices slid back, alcohol 
production: 
 
(A) was finally implemented; 
(B) received a lot of support; 
(C) came to a final halt; 
(D) was almost interrupted; 
(E) became famous worldwide. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

READ TEXT II AND ANSWER QUESTION 16: 
 

TEXT II 
 

Here is an ad from Time Magazine (Sept. 26, 2005): 
 

TO SATISFY MARKETS DEMANDS 
AND RESPECT THOSE WHO MAKE NO DEMANDS 

 
Every day Total turns 318 million litres of oil into everyday 
products that combine leading edge technology and respect for 
the environment. As a European leader in oil refining, we apply a 
very strict code to limit the impact of our activities on the 
surrounding air, water and soil – for the benefit of everyone living 
nearby, including the wildlife. 
 
16 -  The main strategy used in this ad is a concern for the 
product´s: 
 
(A) demand; 
(B) technology; 
(C) offer; 
(D) quality; 
(E) effect. 
  

 
 

READ TEXT III AND ANSWER QUESTIONS 17 TO 20: 
 

TEXT III 

 
When electricity prices quadruple over the course of a few 
months, many companies that are unhedged and unprepared 
get hurt. Because prices will probably rise again, companies 
that can make economic sense of price spikes will be better 
prepared to manage their energy costs. 

External Shocks  
Electricity price spikes can be caused by external shocks to 
the economy. A few producing countries, for example, 
largely control oil supply; oil is an oligopolistic market. By 
controlling supply, a few players effectively set the price.  
The ripple effects of a shock depend upon its timing, 
magnitude, and type, and we cannot completely insulate 
ourselves from them. Fortunately, external shocks tend to be 
infrequent and easy to recognize. The price spikes in the 
electric market during the last few years are best explained 
by the fundamentals of commodity pricing and by problems 
associated with electric restructuring. 

 (http://www.gcglaw.com/resources/energy/spikes.html) 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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17 - The  first sentence presents a(n): 
 
(A) warning; 
(B) suggestion; 
(C) assertion; 
(D) offer; 
(E) question. 
 
 
18 - In the context, “set the price” (l.10) means: 
 
(A) resume the sequence; 
(B) decide on the cost; 
(C) evaluate the evidence; 
(D) establish the production; 
(E) assign the roles. 
 
 
19 -  When the author uses the word ripple in  “ripple effects”  
(l.11), he or she creates an image related to:  
 
(A) air; 
(B) energy; 
(C) water; 
(D) fire; 
(E) electricity. 
 
 
20 -  According to the text, external shocks are: 
 
(A) constant; 
(B) identifiable; 
(C) common; 
(D) avoidable; 
(E) harmless. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS SETOR ELÉTRICO 
 
21 - De acordo com a Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, a  
distribuição mensal da compensação financeira de que trata o 
art. 2º da Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, será 
rateada entre: 
 
(A) Estados e Ministério da Ciência e Tecnologia; 
(B) Municípios e Ministério da Ciência e Tecnologia; 
(C) Estados, Municípios e Ministério da Ciência e 

Tecnologia; 
(D) Estados, Municípios, Departamento Nacional de Águas e 

Energia Elétrica – DNAEE e Ministério da Ciência e 
Tecnologia; 

(E) Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica –   
DNAEE e Ministério da Ciência e Tecnologia. 

 
 
22 - De acordo com a Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, a 
distribuição mensal da compensação financeira de que trata o 
art. 2º da Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, será feita 
de forma que caberá ao Ministério da Ciência e Tecnologia o 
percentual de: 
 
(A) 45%; 
(B) 6%; 
(C) 2%; 
(D) 1%; 
(E) 0,1%. 
 
 
23 - De acordo com a Lei nº 9.074, de 07 de julho de 1995, é 
objeto de concessão, mediante licitação, a implantação de 
usinas termelétricas destinadas à execução de serviço público, 
com potência superior a: 
 
(A) 5.000kW; 
(B) 2.500kW; 
(C) 1.500kW; 
(D) 1.000kW; 
(E) 500kW. 
 
 
24 - De acordo com a Lei nº 9.074, de 07 de julho de 1995, 
nenhum aproveitamento hidrelétrico poderá ser licitado sem 
que o poder concedente defina o aproveitamento: 
 
(A) hidráulico; 
(B) ótimo; 
(C) hidroenergético; 
(D) máximo; 
(E) total. 
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25 - De acordo com a Lei nº 9.074, de 07 de julho de 1995, os 
novos consumidores terão livre escolha do fornecedor com 
quem contratará sua compra de energia elétrica, desde que sua 
carga seja maior ou igual a: 
 
(A) 50kW; 
(B) 300kW; 
(C) 500kW; 
(D) 1.500kW; 
(E) 3.000kW. 
 
 
26 - De acordo com a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 
1989, a compensação financeira pela utilização de recursos 
hídricos, para fins de geração de energia elétrica, sobre o valor 
da energia produzida, será de: 
 
(A) 8%; 
(B) 6%; 
(C) 5%; 
(D) 3%; 
(E) 2%. 
 
 
27 - De acordo com a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 
1989, a energia elétrica produzida pelas instalações geradoras 
com capacidade nominal igual ou inferior a 10.000kW fica: 
 
(A) sujeita a cobrança de 2% do faturamento a título de 

compensação financeira; 
(B) sujeita a cobrança de 4% do faturamento a título de 

compensação financeira; 
(C) sujeita a cobrança de 6% do faturamento a título de 

compensação financeira; 
(D) isenta do pagamento de compensação financeira; 
(E) sujeita a cobrança de uma taxa sobre o faturamento, a 

título de compensação financeira, calculada 
proporcionalmente à área inundada. 

 
 
28 - De acordo com a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 
1996, a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, em 
conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal, 
tem por finalidade somente: 
 
(A) regular e fiscalizar a produção de energia elétrica; 
(B) regular e fiscalizar a transmissão de energia elétrica; 
(C) regular e fiscalizar a produção e a transmissão de energia 

elétrica; 
(D) regular e fiscalizar a transmissão e a distribuição de 

energia elétrica; 
(E) regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e 

comercialização de energia elétrica. 
 
 
 
 
 
 

29 - De acordo com a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 
1996, a realização de estudos de viabilidade, anteprojetos ou 
projetos de aproveitamento de potenciais hidráulicos: 
 
(A) não gera direito de preferência para a obtenção de 

concessão para serviço público ou uso de bem público; 
(B) gera direito de preferência para a obtenção de concessão 

para serviço público ou uso de bem público; 
(C) gera direito exclusivo para a obtenção de concessão para 

serviço público ou uso de bem público; 
(D) gera direito de preferência para a obtenção de concessão 

para serviço público ou uso de bem público, desde que o 
poder público não manifeste o seu interesse; 

(E) gera direito de preferência para a obtenção de concessão 
para serviço público ou uso de bem público, desde que a 
potência envolvida seja inferior a 50.000kW. 

 
 
30 - De acordo com a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 
1996, a suspensão, por falta de pagamento, do fornecimento de 
energia elétrica a consumidor que preste serviço público ou 
essencial à população e cuja atividade sofra prejuízo deverá ser 
comunicada ao Poder Público local ou ao Poder Executivo 
Estadual com antecedência de: 
 
(A) 5 dias; 
(B) 10 dias; 
(C) 15 dias; 
(D) 30 dias; 
(E) 60 dias. 
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CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
31 - Considere a aplicação, na ordem apresentada, dos 
seguintes passos durante a edição de um documento no 
Microsoft Word 2000, versão em Português: 

 
• Selecionar a opção cabeçalho e rodapé do menu Exibir 
• Na barra de ferramentas que se abre, pressionar o ícone 

 (Inserir número da página) 

• Pressionar em seguida o ícone  (Inserir número de 
páginas) 

• Pressionar o botão Fechar na barra de ferramentas 
Cabeçalho e rodapé 

 
Supondo-se que o documento tenha 25 páginas, após a 
aplicação deste procedimento o número que estará aparente no 
cabeçalho da quinta página será: 

 
(A) 5 
(B) 25 
(C) 55 
(D) 525 
(E) 2525 

 
 

32 - Observe o trecho de uma planilha Excel mostrado na 
figura a seguir: 

 

 
 

Se a fórmula mostrada for aplicada à célula D1, o valor da 
célula será: 

 
(A) 1 
(B) 2 
(C) 3 
(D) 4 
(E) 6 

 
 

33 - A seqüência de caracteres que indica o protocolo utilizado 
para carregar páginas Web é: 

 
(A) www 
(B) http:// 
(C) .br 
(D) url 
(E) hppt:\\ 

 

34 - Analise as seguintes afirmativas sobre a área de 
transferência no Microsoft Windows 2000, versão em 
Português: 
 

I - A área de transferência pode reter vários objetos ao 
mesmo tempo. 

II - Ao desligar o computador, os dados armazenados na 
área de transferência são perdidos. 

III - Os dados armazenados na área de transferência 
podem ser colados uma única vez. 

IV - A área de transferência pode armazenar somente 
texto. 

 
O número de afirmativas corretas é: 

 
(A) 0 
(B) 1 
(C) 2 
(D) 3 
(E) 4 

 
 

35 - Ao clicar com o botão direito do mouse sobre as unidades 
de armazenamento instaladas em um computador, uma delas 
apresentou a opção Desconectar-se. A unidade onde isso 
aconteceu é: 

 
(A) 

      
 

(B) 

      
 

(C) 
      
 

(D) 
      
 

(E) 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nas questões de 31 a 40, considere as configurações 
padrões de software e hardware, a não ser quando 
explicitamente especificado. 
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36 - Ao abrir um arquivo do MS-Excel 2000 em português, 
você se deparou com a seguinte mensagem: 

 

 
 

Nesse caso, é correto afirmar que: 
 

(A) macros podem fazer parte de um arquivo idôneo; 
(B) o arquivo contém vírus de macro; 
(C) o arquivo está corrompido; 
(D) parte do arquivo foi perdido; 
(E) você vai perder parte das funcionalidades do arquivo. 

 
 

37 - Observe a figura a seguir extraída do MS-Word em 
português: 
 

 
 

Com relação à figura, é correto afirmar que: 
 

(A) a “Senha de proteção” impede que o arquivo seja 
apagado; 

(B) a opção “Permitir gravações em segundo plano” permite a 
gravação de marcas-d’água; 

(C) se for utilizada a opção “Recomendável somente leitura”, 
o arquivo não pode ser alterado por quem não possuir a 
senha de gravação; 

(D) os itens “Criar sempre backup” e “Permitir gravação 
rápida” não podem ser utilizados simultaneamente; 

(E) trata-se da versão MS-Word 97. 
 

38 - Considere as seguintes afirmativas sobre o 
compartilhamento de pastas e arquivos utilizando o MS-
Windows: 

 
I - C$ é um nome válido de um compartilhamento 

no MS Windows 2000; 
II - O MS Windows 2000 permite que se especifique 

os usuários que têm acesso a leitura e/ou escrita 
a suas pastas compartilhadas; 

III - O MS Windows 95 não permite que suas pastas 
sejam compartilhadas; 

IV - O MS Windows 98 pode restringir o acesso a 
suas pastas compartilhadas; 

V - Um usuário do MS Windows 98 não tem como 
acessar pastas compartilhadas em um 
computador utilizando o MS Windows 2000. 

 
A quantidade de alternativas corretas é: 

 
(A) 1 
(B) 2 
(C) 3 
(D) 4 
(E) 5 

 
 

39 - Observe a figura a seguir extraída do MS Word 2000 em 
português: 

 

 
 

Se você acidentalmente clicar no botão contendo um “x” no 
canto superior direito da figura: 
 
(A) o item irá fechar, e para obter acesso a ele novamente, 

será necessário reinicializar o MS-Word; 
(B) o item irá fechar, e para obter acesso a ele novamente, 

será necessário reinstalar o MS-Word; 
(C) o item irá fechar, mas poderá ser restaurado através do 

menu “Exibir”; 
(D) o item irá retornar para a sua posição original junto às 

outras barras de ferramentas; 
(E) o MS-Word irá fechar. 
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40 - Observe o fragmento de planilha extraído do MS Excel 
2000 em português: 

 

 
 

Deseja-se aplicar uma transformação a esses dados de modo a 
obter o resultado mostrado na figura a seguir: 

 

 
 

Para se obter este resultado, todas as células mostradas são 
selecionadas e as opções no diálogo a seguir são preenchidas 
com valores apropriados.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estes valores são: 
 

(A) Classificar por Mercadoria, Crescente; Em seguida por 
Preço, Decrescente, E depois por Fornecedor, 
Decrescente; 

(B) Classificar por Fornecedor, Crescente, Em seguida por 
Preço, Decrescente, E depois por Mercadoria, Crescente; 

(C) Classificar por Fornecedor, Crescente, Em seguida por 
Preço, Decrescente, E depois por Mercadoria, 
Decrescente; 

(D) Classificar por Preço, Crescente, Em seguida por 
Mercadoria, Crescente, E depois por fornecedor, 
Decrescente; 

(E) Classificar por Mercadoria, Crescente; Em seguida por 
Preço, Decrescente, E depois por Fornecedor, Crescente. 
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RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
 
 

41 - Acerca da nova ordem econômica internacional, que 
culmina com a criação da OMC em 1994, pode-se afirmar que: 

 
(A) devido às suas limitações originais, o GATT se revelou 

um fracasso, sendo que as sucessivas rodadas de 
negociações em nada contribuíram para a redução das 
tarifas e práticas protecionistas; 

(B) devido à influência que exercem sobre as trocas 
internacionais, as potências econômicas e comerciais são 
responsáveis pela correção da maior parte das distorções 
do multilateralismo comercial; 

(C) a Rodada do Uruguai foi muito relevante, na medida em 
que implicou significativa remoção de barreiras e redução 
de subsídios no setor agrícola, sobretudo nos países do 
Sul; 

(D) do ponto de vista dos países em desenvolvimento, o 
desafio contemporâneo consiste em evitar a crescente 
liberalização do comércio internacional em setores que 
refletem vantagens comparativas das potencias 
econômicas globais; 

(E) a paulatina diminuição do protecionismo agrícola dos 
países ricos tornou-se o elemento estabilizador do sistema 
comercial multilateral. 

 
 
42 - É INCORRETO afirmar sobre o MERCOSUL: 
 
(A) sua criação está relacionada com a redemocratização 

política do Brasil e da Argentina em meados da década de 
1980; 

(B) foi concebido a partir do PICE (Programa Internacional 
de Cooperação Econômica Brasil-Argentina), com base 
na idéia de integração gradual e flexível, assentada sobre 
acordos específicos em setores industriais, com o objetivo 
primordial de aumentar a competitividade internacional 
das duas economias; 

(C) assim como a União Européia, o Mercosul se desenvolve 
por meio de mecanismos de delegação de soberanias: os 
Estados abrem mão de parte de suas atribuições e as 
deslocam para organismos internacionais; 

(D) tem como característica o intenso intercâmbio 
intrarregional, sobretudo devido às complementaridades 
econômicas entre os países signatários, especialmente 
Brasil e Argentina; 

(E) a crise cambial brasileira de 1999 e os colapsos financeiro 
e cambial argentinos de 2001 provocaram a mais séria 
crise do Mercosul, pois são esses dois países os grandes 
responsáveis pelo delineamento político, jurídico e 
institucional do Mercado Comum do Cone Sul. 

 
 
 
 
 
 

43 - Tendo em vista a descolonização na África e Ásia, 
ocorrida entre a segunda metade dos anos 50 e a primeira 
década de 1960, pode-se afirmar que: 
 
(A) teve como explicação a debilidade dos nacionalismos 

afro-asiáticos, combinada com o afastamento dos Estados 
Unidos da América e da União Soviética daquelas 
regiões, por estarem as duas potências envolvidas com o 
incremento da Guerra Fria; 

(B) foi impulsionada pela Conferência de Bandung, que 
reafirmou a existência de dois grupos de Estados nas 
relações internacionais, classificando os países africanos e 
asiáticos como aqueles que se esforçavam para estar 
inseridos ou no liberalismo capitalista ocidental ou na 
economia socialista planificada; 

(C) a maioria dos países alcançou a independência política 
pela via da luta armada; 

(D) a crise de Suez forçou a permanência da Grã-Bretanha no 
Canal, facilitando e fortalecendo a política colonial na 
região, o que resultou em diversos confrontos armados 
em diferentes partes da África; 

(E) depois das independências, a inserção internacional dos 
países afro-asiáticos se tornou bastante complexa, em 
parte porque os padrões de transição da situação colonial 
para a independência foram múltiplos, sendo que diversos 
países tiveram objetivos externos próprios, muitas vezes 
conflitantes com os de seus vizinhos. 

 
 
44 - Dentre os temas emergentes da agenda mundial, destaca-
se a questão ambiental, sobre a qual é correto afirmar: 
 
(A) a Conferência da Estocolmo, de 1972 apresentou a base 

da discussão ambiental, sobre a qual se desenvolveram os 
temas acerca de desenvolvimento e meio ambiente na 
Conferência das Nações Unidas, no Rio de Janeiro (ECO-
92); 

(B) na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro (ECO-
92), houve forte pressão ideológica por parte dos países 
desenvolvidos, imbuídos do propósito de definir um 
quadro de noções desfavoráveis para o Sul, como se 
percebe pela criação de conceitos como “interesse global” 
e “patrimônio da humanidade”; 

(C) desde 1992 os países tropicais vêm adotando políticas 
preservacionistas, em atendimento às propostas da ECO-
92, o que acarreta restrições aos fluxos demográficos e às 
atividades econômicas; 

(D) as negociações para a Convenção sobre Mudanças 
Climáticas Globais tiveram resultados modestos, muito 
embora os países em desenvolvimento tenham aceitado 
incluir metas de limitação a suas emissões de gás 
carbônico; 

(E) na agenda do aquecimento global, em mais de uma 
ocasião os países europeus se alinharam aos Estados 
Unidos da América, adotando posição contrária à dos 
países em desenvolvimento, evitando fixar limites globais 
de emissões de “gases estufa”. 
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45 - Quanto à Organização das Nações Unidas, é 
INCORRETO afirmar que: 
 
(A) assim como sua antecessora, a Liga das Nações, a ONU 

teve como fundamentos a justiça e o direito, sendo que 
ambas foram fruto de circunstâncias reais, não de idéias; 

(B) a bipolaridade das relações internacionais no período da 
Guerra Fria foi a causa da dinâmica do Conselho de 
Segurança, sendo que o direito de veto preservou as 
Nações Unidas, impedindo que o conflito entre as 
superpotências tragasse o sistema mundial de segurança 
coletiva; 

(C) com o término da Guerra Fria, o tema dos direitos 
humanos ganhou relevo na agenda das Nações Unidas, 
contando com a liderança dos Estados Unidos da 
América, o que resultou na criação do Tribunal Penal 
Internacional; 

(D) A Doutrina Bush, caracterizada pela deflagração da 
“guerra contra o terror”, encontrou apoio na ONU, que se 
fortaleceu depois da definição de “guerra preventiva” 
desenvolvida pelos Estados Unidos da América; 

(E) um dos problemas enfrentados pela ONU na atualidade é 
a reforma do Conselho de Segurança, sendo que alguns 
países, entre eles o Brasil, postulam entrada como 
membros permanentes, o que, na ótica das potências, 
pode ser um instrumento de amenização e correção do 
desequilíbrio de poder no sistema internacional de 
Estados. 

 
 
46 - São características do mundo globalizado, EXCETO: 
 
(A) boa parte da economia moderna capitalista não encontra 

referência nas economias nacionais, mas numa única 
rede, nos níveis produtivo e financeiro; 

(B) percebe-se a tendência a aumentar o poder das 
corporações multinacionais sobre a divisão internacional 
do trabalho, estabelecendo distintos níveis hierárquicos 
entre as nações e os espaços subnacionais; 

(C) a globalização fortalece o mercado internacional, ao passo 
que enfraquece o mercado interno, frustrando, nos países 
em desenvolvimento, os anseios de consumo das 
populações; 

(D) os efeitos perversos da globalização se fazem sentir tanto 
na esfera social, com agravamento de problemas como o 
aumento de desemprego e progressão da pobreza, quanto 
nos medíocres resultados econômicos; 

(E) observa-se o incremento da área de finanças, setor em que 
as empresas apresentam grande liquidez, devido à sua 
mobilidade e flexibilidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 - Acerca dos direitos humanos, é INCORRETO afirmar 
que: 
 
(A) a universalidade dos direitos humanos é possível em meio 

à diversidade cultural, de modo que, além da Declaração 
Universal, temos ainda os dois Pactos de Direitos 
Humanos da ONU, de 1966, e as duas Conferências 
Mundiais de Direitos Humanos (Teerã, 1968, e Viena, 
1993); 

(B) a definitiva consagração dos direitos humanos neste 
século se deu, sobretudo, com a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, que se tornou obsoleta no século 
XXI, devido ao fato de ser particularista e relativa apenas 
às questões de violação de direitos do pós-guerra, sem 
abranger, portanto, um ideal comum a diversas culturas e 
tendências num mundo pluralizado; 

(C) observa-se atualmente uma convergência dos 
instrumentos sobre direitos humanos, em níveis global e 
regional, sendo que os diversos instrumentos se 
complementam, o que desvia o foco de atenção da 
clássica delimitação de competências para a garantia de 
uma proteção cada vez mais eficaz dos direitos humanos; 

(D) a dimensão que hoje se imprime à proteção internacional 
é preventiva e tem por objeto particular a proteção de 
vítimas potenciais. Tal dimensão preventiva pode ser 
notada tanto na fase legislativa como na fase de 
implementação dos instrumentos internacionais de 
proteção dos direitos humanos; 

(E) as Nações Unidas vêm procurando avançar no 
aperfeiçoamento do sistema de relatórios sobre os direitos 
econômicos, sociais e culturais, e da designação de 
relatores especiais para examinar ou investigar aspectos 
desses direitos, a fim de alcançar maior equilíbrio em sua 
implementação.  

 
 
48 - A seguinte potência internacional NÃO participou, como 
membro, da Liga das Nações no período entre-guerras: 
 
(A) E.U.A; 
(B) Grã-Bretanha; 
(C) França; 
(D) Japão; 
(E) Itália.  
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49 - Antes mesmo da invasão da Polônia, a Alemanha Nazista, 
tomou várias atitudes agressivas em relação a seus vizinhos 
que foram aceitas pelos governos inglês e francês como uma 
forma de apaziguamento das relações. Entre estas atitudes 
anteriores ao início da Segunda Guerra Mundial,     encontram-
se: 
 
(A) a invasão da Bulgária e da Etiópia; 
(B) o Anchluss (anexação da Áustria) e o desmembramento 

da Tchecoslováquia; 
(C) a ocupação do Vale do Ruhr e a reincorporação da 

Alsácia-Lorena; 
(D) a reincorporação da Alsácia-Lorena e a anexação da 

Renania; 
(E) a invasão da Holanda e de Dantzig. 
 
 
50 - As relações políticas, econômicas e militares no interior de 
cada bloco existente a partir do imediato pós-guerra, foi 
intermediada por organismos multilaterais. O organismo 
multilateral que regulava as relações econômicas entre os 
países socialistas, em particular os da Europa Oriental, entre os 
anos cinqüenta e setenta, era: 
 
(A) Pacto de Varsóvia; 
(B) Mercado Comum Europeu; 
(C) COMECON; 
(D) Associação Européia do Livre Comércio; 
(E) OTAN. 
 
 
51 - Em relação ao processo de descolonização das antigas 
colônias européias na África no pós-guerra, é correto afirmar 
que: 
 
(A) o processo de independência da Libéria em relação aos 

E.U.A foi pacífico; 
(B) a independência de Zâmbia foi decretada unilateralmente 

por sua minoria branca nos anos sessenta; 
(C) o colapso do império colonial português se deu nos anos 

setenta e coincidiu com a revolução dos cravos em 
Portugal;  

(D) a independência de Gana foi fruto de intensa rebelião 
popular conhecida como Revolta dos Mau-Mau; 

(E) Tanganica e Zanzibar, colônias alemãs, declararam-se 
independentes com a derrota nazista e se unificaram sob o 
nome de Tanzânia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 - A quadruplicação do preço do petróleo em 1973 foi um 
dos detonadores da crise do Sistema de Bretton Woods. Este 
aumento de preços foi determinado pela associação de países 
produtores de petróleo, conhecida como OPEP, que tinha entre 
seus membros, vários países árabes. Entre estes países árabes,  
podem-se citar:  
 
(A) Nigéria, Arábia Saudita e Indonésia; 
(B) Equador, Sudão e Iraque; 
(C) Arábia Saudita, Irã e Iraque; 
(D) Kuwait, Iraque e Líbia; 
(E) Arábia Saudita, Venezuela e Nigéria.  
 
 
53 - A OPEP, em 1973, determinou, por pressão de seus 
membros árabes, um boicote aos países que apoiavam Israel. 
Neste mesmo ano, Israel tinha enfrentado alguns países árabes 
na Guerra conhecida como: 
 
(A) dos Sete Dias; 
(B) da Independência Israelense; 
(C) da Independência Palestina; 
(D) do Suez; 
(E) do Yom Kippur. 
 
 
54 - O item que NÃO pertence ao sistema internacional de 
comércio e finanças que prevaleceu no pós-guerra e que era 
conhecido como Sistema de Bretton Woods é: 
 
(A) padrão dólar-ouro; 
(B) taxas de câmbio fixas; 
(C) livre mobilidade de capitais;  
(D) existência de organismos como o GATT, visando a 

liberalização do comércio internacional; 
(E) presença de organismos internacionais como o BIRD e o 

FMI.  
 
 
55 - A globalização apresenta características semelhantes ao 
período histórico imediatamente anterior, conhecido como 
Golden Age, ou Sistema de Bretton Woods, entre as quais se 
encontram: 
 
(A) melhoria na distribuição de renda nos países 

desenvolvidos;  
(B) os E.U.A. como a principal potência hegemônica; 
(C) expansão do setor público em todos os países; 
(D) extraordinário crescimento da mobilidade internacional 

de capitais;  
(E) adoção generalizada de regimes cambiais baseados em 

câmbio fixo. 
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56 - Em relação ao modelo de Heckscher-Ohlin, pode-se 
afirmar que: 

 
(A) o modelo de Heckscher-Ohlin não foi confirmado por 

Leontief  em seu famoso estudo sobre a economia 
americana, já que o mesmo revelou que as exportações 
americanas são intensivas em trabalho, fator escasso, e 
suas importações intensivas em capital, fator abundante; 

(B) o modelo de Heckscher-Ohlin não foi confirmado por 
Leontief  em seu famoso estudo sobre a economia 
americana já que o mesmo revelou que as exportações 
americanas são intensivas em capital, fator abundante, e 
suas importações intensivas em trabalho, fator escasso;  

(C) o modelo de Heckscher-Ohlin foi confirmado por 
Leontief  em seu famoso estudo sobre a economia 
americana já que o mesmo revelou que as exportações 
americanas, são intensivas em trabalho, fator escasso, e 
suas importações intensivas em capital, fator abundante; 

(D) os modelos de Leontief e de Heckscher-Ohlin acerca da 
constituição de fatores das exportações americanas não 
são confirmados pela evidência empírica disponível; 

(E) o modelo de Heckscher-Ohlin não foi confirmado por 
Leontief  em seu famoso estudo sobre a economia 
americana já que o mesmo revelou que as exportações 
americanas, são intensivas em capital, fator escasso, e 
suas importações intensivas em trabalho, fator abundante.  

 
 
57 - Em relação ao processo de descolonização na Ásia ao final 
da Segunda Guerra Mundial, é INCORRETO afirmar que: 
 
(A) a Guerra da Indochina, que terminou com a retirada 

francesa, faz parte do processo de descolonização 
asiático; 

(B) o Império Britânico da Índia foi dividido em vários países 
independentes; 

(C) a Guerra da Coréia foi também parte do processo de 
descolonização asiático; 

(D) a Tailândia era um dos países asiáticos que não chegou a 
ser colonizado pelos europeus; 

(E) as Filipinas não eram colônia européia na primeira metade 
do século XX. 

 
 
58 - Em relação ao Grupo dos 77, é INCORRETO afirmar que:  
 
(A) é constituído por países em desenvolvimento; 
(B) foi criado em 15 de junho de 1964, quando ocorreu a 

Primeira Conferência das Nações Unidas para o 
Comércio e Desenvolvimento; 

(C) sua evolução está intimamente ligada ao sistema das 
Nações Unidas; 

(D) a “Carta de Argel” de 1967 delineou a visão do grupo que 
permanece inalterada desde então; 

(E) é defensor do bilateralismo. 
 
 
 
 
 
 

59 - O colapso do socialismo foi acompanhado pelo 
renascimento do nacionalismo em vários países da Europa 
Oriental que levou alguns deles ao desaparecimento. Entre os 
países europeus que foram fragmentados após o colapso temos:  
 
(A) Iugoslávia, Espanha e Tchecoslováquia; 
(B) Hungria, Albânia e União Soviética; 
(C) Federação Russa, Comunidade Independente das Nações 

e Polônia; 
(D) Alemanha Oriental, Romênia e União Soviética;  
(E) Iugoslávia, União Soviética e Tchecoslováquia. 
 
 
60 - O processo de industrialização vivido por alguns países 
latino-americanos após a Segunda Guerra Mundial foi baseado 
em:  
 
(A) substituição de importações; 
(B) promoção de exportações de insumos industriais; 
(C) teoria das vantagens comparativas;  
(D) liberalização do comércio exterior; 
(E) promoção da exportação de bens agroindustriais. 
 
 
61 - A crise financeira que se abateu sobre países da Ásia 
Oriental em 1998 levou à adoção de terapias heterodoxas de 
combate à crise, algumas delas com bastante êxito. Nesse caso 
encontra-se: 
 
(A) a privatização de empresas estatais, adotada pelo Brunei; 
(B) a venda dos bancos estatais vietnamitas; 
(C) o controle de capitais adotado pela Malásia; 
(D) a liberalização comercial adotada pela Indonésia; 
(E) a liberalização financeira adotada pela China. 
 
 
62 - A economia Argentina, que entrou em colapso na virada 
do século, teve ao longo dos anos noventa uma política 
econômica liberalizante. Entre suas características, NÃO se 
encontrava:   
 
(A) um regime cambial baseado na paridade fixa;  
(B) privatização das empresas estatais; 
(C) liberalização comercial;  
(D) controle de capitais; 
(E) conversibilidade da moeda local em relação ao dólar. 
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63 - O TRIPS vem a ser um acordo: 
 
(A) sobre a Aplicação do Artigo VI do GATT (dumping) 

incluído no anexo 1A ao Acordo Constitutivo da OMC; 
(B) de defesa dos interesses do Grupo dos 24 paises 

emergentes na OMC; 
(C) geral sobre o Comércio de Serviços e Anexos incluído no 

anexo 1B ao Acordo Constitutivo da OMC; 
(D) sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 

Relacionados com o Comércio incluído no anexo 1C ao 
Acordo Constitutivo da OMC; 

(E) de liberalização comercial assinado entre o Mercosul e a 
Comunidade Econômica Européia no âmbito da Rodada 
Doha da OMC.  

 
 
64 - O país latino-americano que demonstrou interesse de se 
integrar como membro pleno do MERCOSUL foi:   
 
(A) México; 
(B) Venezuela; 
(C) Cuba; 
(D) Equador; 
(E) Colômbia. 
 
 
65 - O papel econômico do Estado no mundo capitalista, a 
partir dos anos oitenta, sofreu uma profunda modificação. 
Entre suas novas funções se encontra: 
 
(A) regulação da produção de bens e serviços na área de 

infraestrutura; 
(B) produtor direto de artefatos de segurança, tais como 

munição e armas; 
(C) principal investidor no setor industrial; 
(D) gerador de empregos diretos de forma a reduzir o 

desemprego global;  
(E) demandante de bens industriais para aumentar a produção 

industrial em todos os setores da economia. 
 
 
66 - Fazem parte do aparato teórico e das propostas de política 
econômica desenvolvidos pelos técnicos da CEPAL os 
seguintes pontos, EXCETO: 
 
(A) teoria da deterioração dos termos de intercâmbio; 
(B) concepção do sistema centro-periferia; 
(C) teoria estruturalista da inflação;  
(D) defesa do estado desenvolvimentista; 
(E) defesa da livre mobilidade dos capitais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67 - O desenvolvimento econômico acelerado de alguns países 
em desenvolvimento após a Segunda Guerra Mundial 
conhecido como NICSs (países recém-industrializados) tem 
elementos comuns e outros divergentes. Entre as semelhanças 
entre os processos de desenvolvimento dos NICS asiáticos e 
latino-americanos está: 
 
(A) a existência de controles de capitais; 
(B) a forte presença de empresas estrangeiras;  
(C) a ocorrência de altas taxas de inflação; 
(D) a industrialização voltada para a substituição de 

importações;  
(E) a forte presença do Estado como produtor direto de bens e 

serviços. 
 
 
68 - Em relação ao modelo Heckscher-Ohlin, é INCORRETO 
afirmar que um país: 
 
(A) só exportará o bem intensivo em seu fator de produção 

escasso;  
(B) exportará o bem intensivo em seu fator de produção 

abundante; 
(C) importará o bem intensivo em seu fator de produção 

abundante; 
(D) terá sua taxa de juros interna convergindo com a taxa de 

juros internacional mesmo na presença de controle de 
capitais; 

(E) terá sua taxa de juros interna convergindo com a taxa de 
juros internacional se não houver controle de capitais. 

 
 
 
69 - Entre os países latino-americanos que adotaram 
recentemente controle de capitais estão: 
 
(A) Chile e Peru; 
(B) Argentina e Venezuela; 
(C) México e Brasil; 
(D) El Salvador e Cuba; 
(E) Argentina e Peru. 
 
 
70 - A moeda nacional é comumente considerada um atributo 
da soberania. No entanto, em tempos recentes, vários países 
europeus abandonaram suas moedas nacionais e dentro de seu 
processo de integração econômica criaram o euro. Os países da 
União Européia que NÃO aderiram à moeda comum são: 
 
(A) Reino Unido, Dinamarca e Suécia; 
(B) Reino Unido, França e Itália; 
(C) Alemanha, Noruega e Irlanda; 
(D) Dinamarca, Holanda e França; 
(E) Noruega, Reino Unido e Irlanda. 
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DISCURSIVA - RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
 
 
Questão 1 - Descreva e analise os pontos centrais da teoria de 
Subdesenvolvimento da Cepal. 

Máximo permitido : 25 linhas para resposta 
 
 
 

Questão 2 - Compare o período da globalização com o que lhe 
antecedeu (a chamada Golden Age), apontando as principais 
diferenças. 

Máximo permitido : 20 linhas para resposta 
 
 
 
Questão 3 - Descreva os pilares jurídicos da Organização 
Mundial do Comércio (OMC). 

Máximo permitido : 20 linhas para resposta 
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- Um cartão de respostas personalizado.

• É responsabilidade do candidato certificar-se de que:
- O nome e o código da área de concentração informado nesta capa de prova corresponde ao nome e ao

código da área de concentração informado em seu cartão de respostas.
• Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no caderno de questões se a numeração das questões e a paginação

estão corretas.
• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a Prova Objetiva. Faça-as com tranqüilidade, mas controle o seu tempo.

Este tempo inclui a marcação do cartão de respostas.
• Após o início da prova, será efetuada a coleta da impressão digital de cada candidato (Edital 01/2005 – Item 9.9 alínea a).
• Não será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no cartão de respostas.
• Somente após decorrida uma hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu cartão de respostas da Prova

Objetiva e retirar-se da sala de prova (Edital 01/2005 – Item 9.9 alínea c).
• Somente será permitido levar seu caderno de questões ao final da prova, desde que permaneça em sala até este

momento (Edital 01/2005 – Item 9.9 alínea d).
• Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o cartão de respostas devidamente assinado.
• Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos.
• Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do responsável pelo local.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata
de Aplicação de Prova.

• Leia atentamente cada questão e assinale no cartão de respostas a alternativa que mais adequadamente a responde.
• O cartão de respostas NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos

locais destinados às respostas.
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica

azul ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:

Demais atividades consultar Manual do Candidato ou www.nce.ufrj.br/concursos

A B C E

CONCURSO PÚBLICO - 2005

DERTES

                           ATIVIDADE      DATA                  LOCAL
Divulgação do gabarito da Prova Objetiva     28/11/2005             www.nce.ufrj.br/concursos

           concursodertes@nce.ufrj.br
         fax: (21)2598-3145/2598-3152

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra
o gabarito da Prova Objetiva e o resultado final da Prova Objetiva

Divulgação do resultado preliminar da Avaliação de Títulos     13/12/2005             www.nce.ufrj.br/concursos

Interposição de recursos contra o resultado preliminar            concursodertes@nce.ufrj.br
da Avaliação de Títulos          fax: (21)2598-3145/2598-3152

CRONOGRAMA PREVISTO

Departamento de Edificações, Rodovias e Transportes
do Espírito Santo

29 e 30/11/2005Interposição de recursos contra o gabarito da Prova Objetiva

14 e 15/12/2005

08/12/2005 www.nce.ufrj.br/concursos
Prédio do CCMN - Bloco C

Cidade Universitária - Ilha do Fundão - RJ
Central de Atendimento - (21) 2598-3333

Internet: http://www.nce.ufrj.br


