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*** AVISOS DA DIREÇÃO ***
1) CESPE/UNB VAI ORGANIZAR NOVO CONCURSO: A assessoria de imprensa da PF anunciou o nome da instituição que vai organizar o concurso, esclarecendo que o edital deverá ser
publicado ainda neste mês de outubro/2013, para 566 vagas, sendo 534 para agente administrativo de nível médio (remuneração inicial total de R$ 3.689,77) e outras 32 para cargos
de nível superior (R$ 4.412,32), conforme autorizado pela Portaria 184, de 21/05/2013.
2) PROVA ANTERIOR COMENTADA: A prova anterior da PF para nível médio também foi aplicada pelo Cespe/UnB. Nossos professores resolveram e comentaram aquela prova, questão
por questão. Acesse esse conteúdo no portal do Curso Sólon na internet.
3) ESTUDO CONTINUADO: Para quem não quer perder o ritmo dos estudos e pretende estudar
diariamente até dezembro, os professores decidiram acolher matrícula da atual turma PF em
condições especiais para você:
NOVO ALUNO

EX-ALUNO

VOCÊ

1+3 x 235, = R$ 940,00
1+2 x 300, = R$ 900,00
1+1 x 440, = R$ 880,00
ou R$ 840,00 à vista.

1+3 x 195, = R$ 780,00
1+2 x 250, = R$ 750,00
1+1 x 370, = R$ 740,00
ou R$ 730,00 à vista.

R$ 495,00, podendo ser dividido em seis vezes sem juros
pelo cartão de crédito.


Aulas de 07/10 a
03/12/2013

PROVA OFICIAL - RECURSOS:
Como tradicionalmente ocorre, nos dias posteriores à aplicação das provas oficiais, os professores do
Curso Sólon estarão analisando questões e gabarito para, eventualmente, apresentarem para você sugestões de recursos. Portanto, fique de olho no portal do Curso Sólon na internet.

Curso Sólon Concursos
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CONHECIMENTOS BÁSICOS – 50 QUESTÕES
forços. Nações terão trabalhado juntas para reduzir suas emissões de carbono.

LINGUA PORTUGUESA:
Professora Cidinha

Teremos construído um sistema de energia neutro
em carbono com novos empregos e novo crescimento. Teremos criado um variado leque de tecnologias de baixo carbono.
Nossas economias terão mais segurança energética. A cooperação terá vencido as rivalidades.

Leia a charge para responder às questões de números 01
e 02.

Se falharmos, o mundo já estará vivendo um aumento de temperatura de 2 ºC. E estará irreversivelmente destinado a um aumento de 4 ºC e além. O mapa que o MetOffice
lançou recentemente mostra que mundo inimaginável será
este com enchentes e secas tornando água e alimento escassos para centenas de milhões de pessoas. A competição por
recursos terá vencido a cooperação.
Essas são as escolhas que temos de fazer em Copenhague. Temos a tecnologia e, apesar da recessão, a transformação necessária do nosso sistema de energia é factível. A
questão é se teremos vontade política coletiva suficiente.
(Folha de S.Paulo, 13.12.2009)

02. Relacionando o 3.º parágrafo do texto à charge, é correto afirmar que
(A) ambos apresentam um cenário pouco animador do mundo,
o que se vê também no 4.º parágrafo.
(B) ambos trazem uma visão positiva do futuro, enfatizando
que não há que se preocupar com as mudanças climáticas.
(C) ele apresenta um cenário de incertezas, com informações
contundentes sobre a vida do planeta num futuro próximo.
(D) ambos sinalizam um futuro de significativa degradação,
decorrente das mudanças climáticas já hoje existentes.
(E) ela expressa um pessimismo que está ausente nesse
parágrafo, mas vem demarcado no parágrafo seguinte.

01. Observando o pensamento da planta e o do menino, é
correto afirmar que eles externam sentimentos
(A) ambíguos.
(B) recíprocos.
(C) auspiciosos.
(D) paradoxais.
(E) indecifráveis.

As questões de números 02 a 10 baseiam-se no texto de
Ed Miliband, mestre em economia pela London School of
Economics, ministro de Energia e Mudanças Climáticas
do Reino Unido.

COPENHAGUE É O PONTO DE VIRADA PARA O CLIMA
Tendo chegado a uma cidade sitiada por pessoas e
papéis, já tenho certeza de uma coisa: Copenhague não é
apenas mais uma negociação internacional. É um momento
de escolha crucial para todos nós. E estou certo de que faremos a escolha certa. Independentemente do sucesso das
negociações, o mundo será muito diferente até o meio deste
século.
Nossas escolhas determinarão como serão essas
mudanças. Podemos escolher o futuro que queremos para
nós e nossos filhos ou podemos deixar que escolham um
futuro menos positivo e mais sombrio.

03. Em – Podemos escolher o futuro que queremos para
nós e nossos filhos ou podemos deixar que escolham um
futuro menos positivo e mais sombrio. – a conjunção “ou”
estabelece entre as orações uma relação de
(A) adição, indicando os dois tipos de futuro com os quais as
pessoas deverão se defrontar em breve.
(B) adversidade, indicando as duas informações que se opõem conforme o tipo de futuro descrito.
(C) alternância, indicando as duas informações que compõem
as opções sobre o futuro desejado.
(D) causa, indicando os motivos que levarão as pessoas a
terem de escolher um dos futuros possíveis.
(E) consequência, indicando os desastres que advirão ao
mundo, no futuro, pela ignorância das pessoas.

Se formos bem-sucedidos no combate às mudanças
climáticas, o mundo terá sido transformado pelos nossos es-
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08. Assinale a alternativa correta, quanto à flexão verbal.
(A) Se você não se detesse diante de obstáculos, já teria resolvido seu impasse.
(B) Quando você vir o diretor, peça-lhe que venha assinar este
documento.

Para responder à questão de número 04, considere o trecho:
“Se formos bem-sucedidos no combate às mudanças climáticas, o mundo terá sido transformado
pelos nossos esforços.”

(C) Mesmo que os documentos estejem fora de ordem, faça
um estudo cuidadoso.
(D) Se os funcionários reporem o dinheiro, não haverá investigação.
(E) É importante que nós tomamos a decisão mais acertada.

04. O tempo verbal composto terá sido indica ação
(A) concluída no tempo presente, em função da informação
apresentada na oração inicial do trecho.
(B) possível de ocorrer no futuro, como decorrência da hipótese apresentada na oração inicial do trecho.
(C) em andamento no tempo presente e que se findará no
futuro, como causa do que se afirma na oração inicial do
trecho.
(D) impossível de ocorrer no passado e, por essa razão, sem
previsão para o futuro, conforme se afirma na oração inicial
do trecho.
(E) concluída no passado e, portanto, podendo ocorrer no
futuro, conforme se afirma na oração inicial do trecho.

(C) Essa contradição que, provavelmente, se verifica, em
outros países em graus variados é uma das marcas da vida nacional.

05. Na frase – Teremos construído um sistema de energia
neutro em carbono... – o sinônimo de neutro é
(A) isento.
(B) pleno.
(C) dependente.
(D) indefinido.
(E) indiferente.

(D) Essa contradição, que provavelmente se verifica em outros
países, em graus variados, é uma das marcas da vida nacional.
(E) Essa contradição, que provavelmente, se verifica, em
outros países em graus variados, é uma das marcas da vida nacional.

06. Analise as afirmações e assinale a alternativa correta.
I. Está correta quanto à concordância verbal a frase – Um
aumento de 4 ºC farão com que o mundo conviva com enchentes e secas, tornando água e alimento escassos para
centenas de milhões de pessoas.
II. Na frase – A questão é se teremos vontade política coletiva suficiente. – o substantivo presente na expressão em
destaque é política.
III. No texto, os termos rivalidades (3.º parágrafo) e cooperação (4.º parágrafo) são empregados como antônimos.
(A) As três afirmações estão corretas.
(B) As três afirmações estão incorretas.
(C) Apenas a afirmação I está correta.
(D) Apenas a afirmação II está correta.
(E) Apenas a afirmação III está correta.

10. Está correto o emprego dos elementos sublinhados na
frase:
(A) Queria saber porque ele é mais exigente com nós do que
com ela.
(B) Ela pediu para mim aguardar alguns dias mais, por que
logo teria o dinheiro.
(C) Não sei porquê ele ficou tão nervoso conosco todos.
(D)) Se isso foi feito para eu renunciar, não o farei, porque
mantenho meus princípios.
(E) Ninguém entendeu o por quê do fato de mim abandonar a
reunião no meio.
11. Está inteiramente correta a pontuação da frase:
(A) Podem os espíritos ser nobres mas, se a carne é fraca,
aquela nobreza sem dúvida, deixará de ter consequências
práticas.
(B) Já que nada volta para a gente não adianta mesmo pagar;
eis a conclusão a que chegou, o motorista, com quem conversava o autor do texto.

07. Assinale a alternativa correta, no que se refere à concordância verbal, de acordo com a norma culta.
(A) Precisam-se de mais estudos para se provar que o coco
veio do sudeste asiático.
(B) Espalhava-se notícias contraditórias quanto à introdução
da manga no Brasil.
(C) Fazem muitos séculos que a banana foi introduzida no
Brasil.
(D) Deve haver outras frutas que foram introduzidas aqui pelos
portugueses.
(E) Quem introduziu a manga no país foi os portugueses.
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09. Assinale a alternativa em que a frase está corretamente pontuada.
(A) Essa contradição que provavelmente, se verifica em outros
países em graus variados, é uma das marcas da vida nacional.
(B) Essa contradição que provavelmente, se verifica em outros
países, em graus variados é uma das marcas da vida nacional.
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(C)) Sonegadores e corruptos são, não há o que discutir, inimigos do povo brasileiro, pois só pensam em seus interesses particulares.
(D) São vultosos os prejuízos, que causam os sonegadores, e
os corruptos ao povo brasileiro, com os quais, se indigna o
motorista.
(E) Embora concorde em parte, com o motorista, o autor não
deixa de notar, que este age em contradição, com o que
fala.
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Há mesmo, hoje, uma compulsão pela diferença, pela
afirmação de identidades específicas. De um lado, impulsionadas pelo mercado e pela moda, muitas pessoas buscam
nas grifes, na “customização” e na exibição de bens (regra
geral, supérfluos) um modo de se destacarem na multidão. De
outro lado, grupos, comunidades e indivíduos lutam para defender sua singularidade substantiva
seu orgulho étnico,
suas tradições, sua raça, sua religião
e seu direito de serem respeitados e reconhecidos como tais. Trata-se de um
movimento que, no primeiro caso, exacerba uma diferenciação
vazia de significado e que, no segundo, fortalece e viabiliza
uma diversidade fundamental para a reprodução da humanidade como algo digno.
(Adaptado de Marco Aurélio Nogueira. O Estado de S. Paulo, A2 Espaço
aberto, 24 de março de 2007)

12. Em relação aos sinais de pontuação empregados nesse parágrafo do texto está INCORRETO o que se afirma
em:
(A) Os parênteses isolam um comentário opinativo do autor.
(B) Os travessões assinalam uma sequência enumerativa no
contexto.
(C) As aspas em “customização” indicam emprego de uma
palavra nova, não dicionarizada.
(D) Trata-se de um movimento que, no primeiro caso, exacerba uma diferenciação ... As vírgulas da frase podem ser retiradas, sem alteração do sentido original.
(E) É aceitável, na norma culta, a colocação de uma vírgula
após os verbos fortalece e viabiliza: fortalece e viabiliza,
uma diversidade fundamental ...
13. A expressão de que preenche corretamente a lacuna
dafrase:
(A) As três morais ...... o autor enuncia ao final do texto fazem
pensar no Brasil.
(B) As responsabilidades ...... deveríamos assumir ficam sempre num segundo plano.
(C)) A indignação ...... o motorista está tomado é, na verdade,
inconsequente.
(D) As acusações ...... o motorista lança aos sonegadores
também o incriminam.
(E) A sugestão ...... o texto nos transmite é a de que o nosso
liberalismo é hipócrita.

(A) A Terra tem uma idade aproximada de 4,5 bilhões de anos.
(B) Nossa espécie, o Homo sapiens, apareceu em torno de
200 mil anos atrás, na África.
(C) Evidências fósseis e genéticas indicam ...
(D) ... bandos de homens e mulheres corriam pelas savanas e
planícies eurasiáticas ...
(E) ... mostram uma enorme variedade de animais e também
de cenas de caçadas e de rituais.

COPENHAGUE É O PONTO DE VIRADA PARA O CLIMA
Tendo chegado a uma cidade sitiada por pessoas e
papéis, já tenho certeza de uma coisa: Copenhague não é
apenas mais uma negociação internacional. É um momento
de escolha crucial para todos nós. E estou certo de que faremos a escolha certa. Independentemente do sucesso das
negociações, o mundo será muito diferente até o meio deste
século.
Nossas escolhas determinarão como serão essas
mudanças. Podemos escolher o futuro que queremos para
nós e nossos filhos ou podemos deixar que escolham um
futuro menos positivo e mais sombrio.
Se formos bem-sucedidos no combate às mudanças
climáticas, o mundo terá sido transformado pelos nossos esforços. Nações terão trabalhado juntas para reduzir suas emissões de carbono. Teremos construído um sistema de energia neutro em carbono com novos empregos e novo crescimento. Teremos criado um variado leque de tecnologias de
baixo carbono. Nossas economias terão mais segurança energética. A cooperação terá vencido as rivalidades.
Se falharmos, o mundo já estará vivendo um aumento de temperatura de 2 ºC. E estará irreversivelmente destinado a um aumento de 4 ºC e além. O mapa que o MetOffice
lançou recentemente mostra que mundo inimaginável será
este com enchentes e secas tornando água e alimento escassos para centenas de milhões de pessoas. A competição por
recursos terá vencido a cooperação.
Essas são as escolhas que temos de fazer em Copenhague. Temos a tecnologia e, apesar da recessão, a transformação necessária do nosso sistema de energia é factível. A
questão é se teremos vontade política coletiva suficiente.

14. ... para aprovar, até o final de 2009, um texto ...
O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o
do grifado acima está na frase:
(A) De fato, o resultado é modesto.
(B) ... como fugir aos temas ...
(C) ... já respondem por 20% do total das emissões globais.
(D) ... que já estão na atmosfera ...
(E) ... só prejudica formas insustentáveis de desenvolvimento.

(Folha de S.Paulo, 13.12.2009)

16. De acordo com o autor, Copenhague representa um
momento
(A) decisivo para se resolver a questão do clima.
(B) de discussões inócuas sobre a questão do clima.
(C) inadequado para se discutir a questão do clima.
(D) pouco marcado por discussões econômicas e políticas.
(E) não marcado pela negociação internacional.

15. Se o vento assobiava ao passar por frestas e galhos ...
(5º parágrafo)
O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo em que se
encontra o grifado acima está na frase:
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17. A leitura do texto permite afirmar que, combatendo as
mudanças climáticas, pretende-se que
(A) as pessoas optem pela manutenção do carbono no ar.
(B) se construa um sistema de energia a partir do carbono.
(C) as enchentes e as secas sejam evitadas com o carbono.
(D) menos carbono seja liberado na atmosfera terrestre.
(E) as rivalidades pela posse do carbono sejam acirradas.

22. Todos os computadores conectados a Internet devem
possuir um endereço IP para identificação na rede mundial. A versão do protocolo IP atualmente mais utilizada é a
versão 4 (IPv4). A versão nova em fase de implantação é a
versão 6 (IPv6). Qual a quantidade de bit´s utilizada para
compor os endereços da versão 6?
(A) 16 bit´s
(B) 32 bit´s
(C) 64 bit´s
(D) 128 bit´s
(E) 256 bit´s

18. O termo destacado na sentença é substituído corretamente pelo pronome da expressão ao lado, de acordo
com a norma-padrão em:
(A) “A Internet não usa papel (...)” (linha. 4) – não o usa.
(B) “(...) faz isso com o imediatismo do telefone.” (linha. 8) –
faz-lo como imediatismo do telefone.
(C) “(...) permitia às pessoas (...)” (linha. 18) – Permita-as.

23. A figura abaixo exibe um recurso que permite aplicar
efeitos em textos de documentos editados no Word 2010.
Sobre este recurso é correto afirmar:

(D) “(...) em que reinava a Rainha Vitória (...)” (linha. 34) –
Em que reinava-a.
(E) “(...) provocou a maior revolução (...)” (linha. 35) – provocou-lhe.
19. A mudança na pontuação mantém o sentido da frase
voriginal, preservando a norma-padrão da língua, em:
(A) “(...) realizada efetivamente há uns quatro ou cinco anos,”
(linha. 14) / realizada efetivamente há uns quatro, ou cinco
anos,
(B) “(...) analisa o impacto da criação do telégrafo (surgido em
1837).” (linha. 16-17) / analisa o impacto da criação do telégrafo: surgido em 1837.
(C) “Romances floresceram sob impacto do telégrafo. Códigos
secretos foram inventados (...)” (linha. 21-22) / Romances
floresceram sob impacto do telégrafo, códigos secretos foram inventados
(D) “Igual impacto teve a Internet.” (linha. 27) / Igual impacto,
teve a Internet.
(E) “(...) não se ouviam notícias delas durante anos.” (linha 30)
/ não se ouviam notícias, delas, durante anos.
20. A sentença em que a expressão em negrito está usada
de acordo com a norma-padrão é:
(A) O provedor que comprei o plano demonstra eficiência.

(A) Só pode ser utilizado com letras maiúsculas.
(B) O botão de acesso está presente no grupo Parágrafo.
(C) O botão de acesso está presente no grupo Layout da
página.
(D) O botão de acesso está presente no grupo Fonte.
(E) Pode ser utilizado em qualquer versão do Word.
24. Considere a planilha MS-Excel abaixo.

(B) As pessoas dos quais compareceram desconheciam
informática.
(C) O desejo de que a Internet ficasse mais rápida se realizou.
(D) O menino, o cujo pai trabalha em informática, virá ajudarnos.
(E) A matéria aonde me dei mal foi programação.

INFORMÁTICA:
Professor Valdir
21. O que representa o símbolo
que aparece na extremidade esquerda da régua horizontal do Word 2010?
(A) Acesso ao teclado virtual.
(B) Recuo com alinhamento esquerdo.
(C) Recuo geral direito.
(D) Tabulação com alinhamento esquerdo.
(E) Tabulação com alinhamento direito.
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(C) HPFS.
(D) FAT32.
(E) ReiserFS.

Para obter o percentual da população de cada município em
relação ao total do estado (coluna C), conforme mostrado
acima se deve digitar uma fórmula em C2 e depois copiá-la e
colá-la para as células C3 até C13. A fórmula a ser digitada
em C2 é
(A) =B2/B14 e depois formatar a coluna C para Número com 2
casas decimais.
(B) =B2/B$14 e depois formatar a coluna C para Número com
2 casas decimais.
(C) =B2/B14 e depois formatar a coluna C para Porcentual
com 2 casas decimais.

29. Considerando conhecimentos sobre Hardware de
computadores, os termos SIMM, DIMM e DDR são termos
que designam
(A) Componentes internos do processador
(B) Módulos de memória RAM.
(C) Janelas de paginação da memória virtual.
(D) Periféricos bidirecionais.
(E) Tecnologias de memórias ROM que não necessitam
refresh.

(D) =B2/B$14 e depois formatar a coluna C para Porcentual
com 2 casas decimais.
(E) =B2/B$14*100 e depois formatar a coluna C para Porcentual com 2 casas decimais.
25. Qual das alternativas abaixo exibe respectivamente
um componente do processador, uma tecnologia de memória RAM e uma porta.
(A) Periférico, Registrador e Paralela.
(B) Binário, Unidade de Controle de Comunicação e Serial.
(C) Unidade Lógia e Aritimética, DRAM, USB
(D) Núcleo, Flash e PS2.
(E) Unidade de Controle de Comunicação, ROM e USB

30. Em relação aos tipos de backup, é correto afirmar que
o Backup Incremental
(A) é uma cópia extraída diariamente, contendo todos os incrementos que ocorreram no sistema operacional.
(B) é uma cópia de segurança que incrementa todas as inclusões e alterações de programas e configurações.
(C) é a cópia de segurança na qual são copiados somente os
arquivos alterados ou criados depois do último backup.
(D) copia todos os arquivos do sistema operacional, assinalando aqueles que foram alterados.
(E) é programado para ser executado sempre que houver
alteração nos dados armazenados.

26. A alça de preenchimento, quando exibida em uma
célula selecionada de uma planilha Excel 2010, poderá ser
utilizada para copiar o conteúdo da célula selecionada
com ou sem incrementos
(A) apenas para as células adjacentes, seja no sentido tanto
horizontal quanto no sentido vertical, simultaneamente.
(B) apenas para as células adjacentes, somente em um sentido, horizontal ou vertical.
(C) apenas para as células não adjacentes, somente em um
sentido, horizontal ou vertical.

31.Considere o conteúdo de uma planilha do Excel em sua
configuração original, apresentada na figura:

(D) para células adjacentes ou não, seja no sentido horizontal
e/ou no sentido vertical.
(E) para células adjacentes ou não, somente em um sentido,
horizontal ou vertical.

27. Dentro de um documento Word 2010, a formatação de
um parágrafo, a partir da margem esquerda, que provoca
o recuo para a direita de todas as linhas do parágrafo,
exceto a primeira, exige a especificação da medida do
recuo depois de clicar em
(A) Primeira linha do recuo especial.
(B) Primeira linha do recuo esquerdo.
(C) Deslocamento do recuo esquerdo.
(D) Deslocamento do recuo especial.
(E) Deslocamento do recuo direito.

Assinale a alternativa que contém o resultado da seguinte
fórmula inserida na célula M7:
=SE(K4+L4>9;MÉDIA(K3;M4);SE(L3*2>=14;SOMA(L3;M4);L3
-M3))
(A) 4,5.
(B) 5.
(C) 13.
(D) 14.
(E) 16.

28. Um sistema de arquivos mais simples utilizado pelo
Windows e compatível com praticamente todos os dispositivos como câmeras, celulares, mp3 players, e geralmente os pendrives já os utiliza denomina-se
(A) EXT3.
(B) NTFS.
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32. Considerando os conhecimentos de rede e conceitos
sobre Internet escolha entre as alternativas abaixo qual a
principal vantagem em utilizar DHCP?
(A) Suprimir a necessidade de utilização de endereçamento IP
na rede
(B) Poder atribuir endereços IP´s dinamicamente às estações
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(C) Não precisar de Hub, Switch, Roteador
(D) Utilizar nomes amigáveis ao invés de decorar endereças
IP´s
(E) Aumenta a velocidade de transmissão das placas de rede
instaladas nas estações

6.

Invasão do Iraque por uma aliança entre os Estados
Unidos da América, Reino Unido e outras nações e
derrubada de Saddam Hussein.
Assinale a alternativa que indica unicamente acontecimentos
ocorridos no século XXI.
(A) Apenas os acontecimentos 1 e 6.
(B) Apenas os acontecimentos 1, 2 e 6.
(C) Apenas os acontecimentos 2, 4, 5 e 6.
(D) Apenas os acontecimentos 1, 2, 3, 4 e 6.
(E) Os acontecimentos 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

33. Em relação à classificação dos backups, pode-se afirmar que NÃO é um tipo de backup:
(A) completo
(B) diferencial
(C) balanceado
(D) diário
(E) incremental
34. Quanto ao sistema operacional Windows Sevem, é
correto afirmar:
I- A Lixeira é uma pasta do sistema que tem limite de ocupação. Se a ocupação atingir o limite máximo a lixeira terá
que ser esvaziada, pois o Windows não oferece mecanismo para mudar este limite de ocupação.
II- É possível copiar um arquivo ou pasta para um disquete,
clicando com o botão direito do mouse no arquivo ou pasta, apontando para “Enviar para” e, em seguida, clicando
em “Unidade de Disquete”.
III- É possível excluir arquivos ou pastas arrastando-os para a
“Lixeira”. Se você pressionar a tecla SHIFT enquanto arrastar, o item será excluído do computador sem ser armazenado na “Lixeira”.
IV- É possível restaurar um arquivo que está na “Lixeira”.
Caso a pasta em que o arquivo se encontrava originalmente não exista mais, o arquivo será restaurado na área de
trabalho do computador.
O correto está somente em:
(A) I, II e IV.
(B) II, III e IV.
(C) II e III.
(D) I e IV.
(E) III e IV
35. Quando se utiliza o Webmail, os e-mails que chegam,
via de regra, são
(A) armazenados no servidor de recebimento.
(B) descarregados no computador do usuário.
(C) armazenados no servidor de saída.
(D) armazenados no servidor de SMTP.
(E) armazenados no servidor de páginas da internet.

37. O novo Código Florestal, que passou, neste ano, pelo
crivo da Câmara e do Senado, vem causando grande polêmica e opiniões contraditórias: ruralistas (proprietários
de terra, produtores rurais) e ambientalistas têm posições
contrárias. Considerando que esta questão foi elaborada,
ainda antes, da aprovação do novo texto no Senado, assinale a alternativa correta a respeito dos pontos polêmicos, nas discussões.
(A) Os ruralistas concordam com a manutenção das regras
relativas às Áreas de Preservação Permanente – APP,
principalmente nas propriedades que sofreram, em tempos
passados, desmatamento extensivo até a margem dos rios, mas discordam do princípio da compensação de áreas
desvinculadas da propriedade.
(B) Os ambientalistas defendem a manutenção da Reserva
Legal, optando pela redução das Áreas de Preservação
Permanente, que não seriam tão importantes para a manutenção do equilíbrio ambiental.
(C) Ruralistas e ambientalistas reconhecem que, no Brasil, a
ampliação das áreas agrícolas não é necessária, pois as
tecnologias avançadas promovem um aumento da produtividade e da produção em geral, sem que seja necessário
ocupar novas terras. Portanto, estão acordes com relação
ao aumento das áreas preservadas.
(D) Os ambientalistas lutam pela manutenção do princípio da
compensação, isto é, que o agricultor possa arrolar como
Reserva Legal uma área situada em outro local e bioma,
não necessariamente vinculada à propriedade ou ao tipo
de vegetação da área explorada.
(E) A Reserva Legal é a parcela de terras dentro de cada
propriedade rural que deveria manter a vegetação original
para garantir a biodiversidade da área, protegendo sua
fauna e flora. Sua extensão varia de acordo com a região
do país, sendo maior na Amazônia, tanto nos biomas de
floresta como de cerrado e menor em outras regiões. A
dimensão dessa área de Reserva Legal são pontos polêmicos na elaboração do novo Código Florestal.

38. Assinale a alternativa que melhor resume a situação
econômica mundial.
(A) A propalada crise econômica, na realidade, só atingiu os
países do chamado “Primeiro Mundo”. As economias emergentes e pobres não só não foram abaladas como experimentam um grande crescimento.
(B) O Brasil foi um dos únicos países emergentes não atingidos pela crise econômica. As imensas reservas cambiais
estão garantindo a superação das dificuldades e possibilitando um aumento das vagas no mercado de trabalho e o
crescimento da produção.
(C) Em muitos países vive-se uma grave crise. No primeiro
mês de 2009, nos Estados Unidos da América, a produção

ATUALIDADES:
Professor Thiago
36. Observe a lista de acontecimentos abaixo:
1. Ataque às torres gêmeas do World Trade Center.
2. Morte do presidente venezuelano Hugo Chávez.
3. Fim da Segunda Guerra Fria.
4. Formação do mundo bipolar.
5. Queda do Muro de Berlim.
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(C) Rússia e Turquia.
(D) Bélgica e Holanda.
(E) Alemanha e Dinamarca.

industrial e a utilização da capacidade instalada diminuiu.
A crise atingiu também parte dos países europeus, principalmente os de economia mais fraca como é o caso da
Espanha e da Grécia, O desemprego é uma grande ameaça.
(D) Os países asiáticos permanecem imunes à instabilidade
dos mercados ocidentais. A crise imobiliária repercutiu
muito pouco na China e no Japão. O aumento do consumo
interno, naqueles países, tem garantido a manutenção dos
índices industriais e o pleno emprego.
(E) Rússia, em virtude do seu modelo socialista, não foi atingida pelo terremoto que varreu as economias capitalistas
após a derrocada dos preços dos imóveis nos Estados Unidos e a imediata repercussão nas Bolsas de Valores.

39. Atualmente o domínio de fontes de água potável, elemento essencial à vida, é um dos grandes problemas da
sociedade. Assinale a alternativa verdadeira a respeito
desse tema.
(A) A água potável é um recurso finito, embora o ciclo hídrico
seja responsável por recolocar a água no sistema, a potabilidade da água sofre cada vez mais riscos.
(B) A água potável é um recurso infinito que se espalha em
partes desiguais pela superfície terrestre.

(B) o acordo de paz entre palestinos e israelenses, que foi
unilateralmente abandonado pelo governo de Israel.
(C) a procissão de palestinos para visitar Meca, na Arábia
Saudita, impedida pelos muros construídos pelo governo
de Israel.
(D) a revolta popular dos palestinos que habitam os territórios
ocupados por Israel desde a guerra de 67.
(E) a comemoração da principal efeméride palestina impedida
pelos soldados israelenses, que temiam protestos pelos
distúrbios de Gaza
43. Em relação ao movimento denominado Primavera
Árabe, assinale a opção correta.
(A) O primeiro ditador deposto pelo movimento foi o expresidente do Irã Mahmoud Ahmadinejad.
(B) Muammar Kadafi é um dos ditadores que ainda resiste à
onda de revoluções da Primavera Árabe.
(C) O não cumprimento de reformas democráticas na Síria
exacerbou os ânimos de opositores ao regime do presidente Bashar al-Assad, sendo que os conflitos ainda estão ocorrendo.
(D) A deposição do presidente de Israel Benjamin Netanyahu,
realizada por seus opositores, deu início a uma guerra civil
no país.

(C) A água potável é um recurso infinito que se espalha em
partes iguais pela superfície terrestre.
(D) A água é um recurso infinito, mas são poucas as suas
reservas, embora distribuídas em partes iguais pela superfície terrestre.
(E) Enquanto no Brasil e países da África, principalmente ao
norte, existem estoques praticamente inesgotáveis de água potável, ela é escassa em muitos lugares.
40. Leia o fragmento de texto abaixo e assinale o que for
correto:
A ONU reagiu ontem condenando (...) como “ato de
provocação”, e há expectativa de que o órgão amplie as
sanções ao país.
Desafiando a reprovação internacional, (...) é o segundo
ato desde que Kim Jong-um assumiu o comando da
Coreia do Norte.
(Folha de S.Paulo, 13.12.2012. Adaptado)
O “ato de provocação”, em dezembro de 2012, foi
(A) o ataque a uma ilha disputada com a China.
(B) a detonação de uma ogiva nuclear no Oceano Pacífico.
(C) o lançamento de um foguete de longo alcance.
(D) a expulsão de inspetores da ONU que visitavam as usinas
nucleares.
(E) a invasão do território sul-coreano pela zona desmilitarizada.

41. Desde 2008 a Europa passa por uma profunda crise
econômica, com grandes reflexos na atividade industrial e
comercial, que tiveram seus ritmos reduzidos. Segundo a
BBC Brasil, em novembro de 2012 a taxa de desemprego
na zona do euro chega a nível recorde. A situação é mais
grave em
(A) Espanha e Grécia.
(B) Reino Unido e Portugal.
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42. No início do ano, os jornais noticiaram a rejeição da
Cisjordânia a uma nova intifada, embora o país tenha
sido, antes, palco principal de outras duas intifadas na
disputa pela Faixa de Gaza. Por intifada deve-se entender:
(A) a revolta dos palestinos contra os tributos cobrados pelo
governo de Israel para a transposição das fronteiras de
Gaza e Cisjordânia.
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(E) Hosni Mubarak mantém seu poder no Egito graças ao
apoio do exército que se mantém fiel ao regime e combate
duramente os rebeldes.
44. Leia o texto abaixo
Estudo oficial mostrou que um em cada quatro brasileiros recebe o Bolsa Família. O programa atinge 45,8 milhões
de pessoas, considerando filhos, dependentes e cônjuges,
correspondendo a 24,2% da população de 189,5 milhões de
habitantes. Levantamento feito mostra que metade dos beneficiários diretos não trabalha. O dinheiro é repassado preferencialmente às mulheres.
O Globo, 29/12/2007, p. 3 (com adaptações)

Sobre o programa Bolsa Família é correto afirmar
(A) Foi implantado durante do governo Itamar Franco, juntamente com o Plano Real.
(B) O programa é exclusivo para famílias chefiadas por mulheres com mais de cinco filhos.
(C) A ONU reprovou o programa, pois afirma que o Brasil é
um país livre de pessoas vivendo em situação de risco social.
(D) O programa foi inspirado nos modelos adotados em países
da África Subsaariana, que ajudaram a eliminar a pobreza
no continente.
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(E) Trata-se de um programa de transferência de renda que
busca dar condições mínimas de renda e consumo para as
famílias mais pobres do Brasil.
45. Acusado de mau desempenho de suas funções, Fernando Lugo, presidente do Paraguai, deixou o governo do
país no último dia 22 de junho, a nove meses das próximas eleições presidenciais. A respeito desse fato e de
seus corolários, julgue os itens a seguir:
(A) Após o ocorrido o Paraguai foi afastado do MERCOSUL,
por ter havido, com a deposição de Fernando Lugo, interrupção na ordem democrática do país.
(B) O Brasil cortou relações diplomáticas com o Paraguai após
a deposição de Lugo, alegando que o processo, mesmo
sendo amplamente aceito pela comunidade internacional,
feriu a liberdade na América do Sul.
(C) Após a deposição de Lugo uma junta militar passou a
governar o Paraguai, instalando uma ditadura militar naquele país.
(D) Todo o processo de deposição foi claro e democrático,
possibilitando à Lugo o direito de uma defesa justa.
(E) O motivo principal para o afastamento de Lugo foi a revelação que o presidente era pai de uma criança, que foi gerada quando ele ainda era Bispo.
46. A questão energética tem estado na pauta política e
econômica do Brasil. Além da exploração do pré-sal, o
etanol representa uma importante alternativa para a nossa
economia. O etanol brasileiro é produzido:
(A) da carnaúba;
(B) do milho;
(C) da beterraba;
(D) da cana-de-açúcar;
(E) da cevada;
47. Em 2008 o mundo assistiu o resgate de Ingrid Betancourt, que após passar anos no cativeiro, Ingrid foi libertada pelo exército colombiano. A ex-candidata à presidência da Colômbia foi sequestrada
(A) pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia
(FARCs) por motivos políticos.
(B) pelo grupo guerrilheiro Sendero Luminoso por motivos
ideológicos.
(C) pelo governo do Equador que reivindica uma parte do
território colombiano.

(D) por criminosos comuns que exigiam um vultoso resgate
sem-qualquer motivação ideológica.
(E) por grupos paramilitares de direita que atuam na Colômbia
e recebem o apoio de Cuba para derrubar o governo do
presidente Álvaro Uribe.
48. Um dos grandes gargalos para o crescimento da economia brasileira são as falhas no sistema de geração e
distribuição de energia elétrica. Entre as grandes obras
governamentais que buscam diminuir este gargalo está
uma grande usina, em construção na Bacia do Rio Xingu,
e que vem sendo objeto de acalorados debates na região
desde 2009:
(A) Usina Jirau;
(B) Usina Belo Monte;
(C) Usina das Três Gargantas;
(D) Usina de Tucuruí;
(E) Usina de Itaipú.
49. No dia 21/06/2012 o congresso de país integrante da
UNASUL formulou uma acusação contra o presidente da
república de referido país, gerando uma intensa instabilidade política que culminou com a deposição do presidente em menos de 48 horas. Este fato ocorreu
(A) Na Argentina;
(B) No Peru;
(C) No Uruguai;
(D) No Brasil;
(E) No Paraguai.
50. A tragédia originada pelas grandes chuvas no Rio de
Janeiro que causaram deslizamentos em quatro cidades
foi agravada por causa da(o):
(A) Criação de novas favelas próximas ao centro urbano e o
efeito estufa.
(B) Ocupação irregular do solo e a falta de infraestrutura.
(C) Crescimento populacional descontrolado e aumento do lixo
urbano.
(D) Poluição dos principais esgotos que se localizam na área
urbana.
(E) Lixo acumulado em favelas que desce para o esgoto impedindo a passagem da chuva.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 70 QUESTÕES
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

52. Acerca da Constituição Federal, são objetivos fundamentais da República, exceto:
(A) garantir o desenvolvimento nacional
(B) erradicar a pobreza e a marginalização
(C) reduzir as desigualdades sociais e regionais
(D) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa
(E) promover o bem de todos

Professor Christian
51. Acerca da Constituição Federal, são fundamentos da
República Federativa do Brasil, exceto:
(A) soberania
(B) cidadania
(C) dignidade da pessoa humana
(D) pluralismo político
(E) construir uma sociedade livre, justa e solidária
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53. Acerca da CF, são Poderes da União, independentes e
harmônicos entre si:
(A) Interventivo, Executivo e Legislativo
(B) Legislativo, o Executivo e o Judiciário
(C) Judiciário, Ministério Público, Executivo e Legislativo
(D) Legislativo, Tribunal de Contas, Executivo, Ministros, Judiciário e STF
(E) STF, STJ e Tribunais Superiores
54. É princípio que rege a República nas suas relações
internacionais:
(A) prevalência dos direitos humanos
(B) soberania
(C) cidadania
(D) construir uma sociedade livre, justa e solidária
(E) garantir o desenvolvimento nacional

(D) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que
de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país
(E) nenhuma das acima
59. É condição de elegibilidade a idade mínima de, exceto:
(A) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da
República e Senador
(B) trinta e cinco anos para Governador e Vice-Governador de
Estado e do Distrito Federal

55. Acerca da CF, assinale a incorreta:
(A) As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado
(B) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em
caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
(C) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante
(D) Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se somente aos brasileiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.
(E) Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações
56. Segundo o art. 5º, II da CF: ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de
lei. Trata-se da adoção do Princípio da:
(A) Eficiência.
(B) Publicidade.
(C) Moralidade.
(D) Impessoalidade.
(E) Legalidade.
57. São direitos sociais, nos termos do art. 6º da CF, exceto:
(A) educação
(B) saúde
(C) vida
(D) alimentação
(E) trabalho

(C) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado
e do Distrito Federal
(D) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz
(E) dezoito anos para Vereador
60. Compete privativamente à União legislar sobre os
seguintes temas, exceto:
(A) Direito Civil
(B) Direito Penal
(C) Direito Eleitoral
(D) Nacionalidade
(E) Orçamento
61. Sobre os Territórios, assinale a correta:
(A) São descentralização administrativa da União.
(B) Os territórios não podem ser divididos em Municípios.
(C) As contas dos Territórios serão submetidas ao Tribunal de
contas do Município.
(D) Nos Territórios com mais de 100 mil habitantes não haverá
Governador.
(E) Nos Territórios com menos de 100 mil habitantes haverá
órgãos judiciários de 1ª e 2ª instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais.
62. São Princípios da Administração Pública, exceto:
(A) Legalidade.
(B) Moralidade.
(C) Eficiência
(D) Pessoalidade
(E) Publicidade.
63. Acerca do Congresso Nacional, assinale a correta:
(A) É composto pela Câmara Federal e Senado Federal.
(B) Cada Estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores,
com mandato de 8 anos.
(C) Compete privativamente à Câmara autorizar por 1/3 de
seus membros a instauração de processo contra o Presidente.

58. São brasileiros naturalizados, nos termos da CF:
(A) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na
República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.
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(B) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil
(C) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãebrasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira
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(D) Os deputados e senadores são obrigados a testemunhar
sobre informações recebidas ou prestadas em razão do
exercício do mandato.
(E) Em tempo de guerra, os deputados e senadores militares
serão obrigatoriamente incorporados às forças armadas.

69. Acerca do CDC, são produtos ou serviços, exceto:
(A) Bem móvel.
(B) Bem material.
(C) Atividade decorrente de relação trabalhista.
(D) Atividade bancária.
(E) Atividade securitária.

64. Acerca das Emendas à Constituição, assinale a correta:
(A) Pode ser proposta por 1/3 no mínimo dos membros da
Câmara ou do Senado.
(B) Não pode ser proposta pelo Presidente.
(C) É discutida e votada somente em uma das Casas.
(D) É possível emenda acerca da forma federativa do Estado.
(E) É possível emenda acerca da separação dos poderes.

70. São prazos de prescrição:
(A) trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de
produtos não duráveis.

65. Acerca do Judiciário, assinale a correta:
(A) O STF é composto por 33 ministros.
(B) O STJ é composto por 11 ministros.
(C) Cabe ao STF julgar mediante Recurso Extraordinário as
causas que contrariem a Constituição.
(D) 1/3 dos ministros do STJ é composta por juízes da justiça
do trabalho.
(E) A justiça federal não pode julgar os casos em que a União
seja interessada.
66. Acerca do Código de Defesa do Consumidor, assinale
a incorreta:
(A) Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire
ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
(B) Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas,
ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.
(C) Equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas de consumo.
(D) Equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.
(E) Equiparam-se aos consumidores toda pessoa física ou
jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem
como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
67. Qual é o prazo de decadência pelos produtos não duráveis:
(A) 7 dias.
(B) 180 dias.
(C) 30 dias.
(D) 90 dias.
(E) 5 anos.
68. É publicidade enganosa:
(A) A publicidade inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, capaz de induzir em erro o consumidor.
(B) A publicidade discriminatória.
(C) A publicidade que incite à violência
(D) A publicidade que explore o medo.
(E) A publicidade que explore a superstição
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(B) trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de
produtos duráveis.
(C) noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de
produtos duráveis.
(D) noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de
produtos não duráveis.
(E) nenhuma das acima.

RELAÇÕES HUM. E PÚBLICAS:
Professor Beto
71. Na teoria das relações humanas, os enfoques são
apontados na(s)
(A) máquinas, uma vez que elas são os elementos complementares da produção.
(B) perfeita distribuição de rendas entre os membros da organização.
(C) pessoas, pela importância dos aspectos psicológicos e
sociológicos que devem ser considerados numa organização.
(D) construções ergométricas das empresas, para que as
interações sociais sejam melhor definidas e funcionais.
(E) relações empreendedoras, mesmo que essas não gerem
resultados pretendidos.
72. Sobre relações humanas podemos entender como
(A) um conjunto de interações que mantêm os indivíduos agrupados por suas funções numa organização.
(B) agrupamentos de indivíduos sociais sem qualquer situação
de vínculos e de hierarquia, mas, apenas com comunicação.
(C) agrupamentos de indivíduos sociais sem a necessidade de
comunicação, moral e ética.
(D) um padrão de organização de empresas, os quais, pela
sua perfeita maneira de funcionamento não se exige a necessidade de moralidade, uma vez que não haverá conflitos e competições.
(E) um sistema de funcionamento na gestão de empresas
públicas e privadas, o qual, se existirem ou não, a empresa
tem sua gestura de maneira mais prática.
73. Numa organização, as relações humanas, podemos
entender que elas são de importância
(A) secundárias para o desenvolvimento de uma organização,
já que, a partir dos seus laços de relacionamento é que se
constituem a organização, quer de maneira menor, quer
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pelas maiores. As relações humanas implicam, necessariamente, pelo menos dois indivíduos.
(B) primordiais para o desenvolvimento de uma organização,
já que, a partir dos seus laços de relacionamento é que se
constituem a organização, quer de maneira menor, quer
pelas maiores. As relações humanas implicam, necessariamente, pelo menos dois indivíduos.
(C) desnecessárias para o desenvolvimento de uma organização, já que, a partir dos seus laços de relacionamento é
que se constituem a organização, quer de maneira menor,
quer pelas maiores. As relações humanas implicam, necessariamente, pelo menos dois indivíduos.
(D) constantemente, excludentes, para o desenvolvimento de
uma organização, já que, a partir dos seus laços de relacionamento é que se constituem a organização, quer de
maneira menor, quer pelas maiores. As relações humanas
implicam, necessariamente, pelo menos dois indivíduos.
(E) inoperantes, para o desenvolvimento de uma organização,
já que, a partir dos seus laços de relacionamento é que se
constituem a organização, quer de maneira menor, quer
pelas maiores. As relações humanas implicam, necessariamente, pelo menos dois indivíduos.
74. Na teoria das relações humanas nas organizações,
NÃO deve ser considerado
(A) O nível de produção é resultante da integração social - o
nível de produção não é determinado pela capacidade física ou fisiológica do empregado, mas pela capacidade social do trabalhador que, quanto mais integrado socialmente
ao grupo, mas produzirá;
(B) O comportamento social dos empregados se apoia totalmente no grupo - o operário não age isoladamente, mas
sim como membro do grupo;
(C) As recompensas como as sanções sociais são importantes
- tanto as recompensas como as sanções aplicadas pelo
grupo tinham para o operário um efeito muito superior àquelas aplicadas pela empresa;
(D) Os grupos informais são diversos - a empresa passou a
ser visualizada como uma organização social composta de
diversos grupos informais: que definem suas regras de
comportamento, suas formas de recompensas e punições,
seus objetivos, suas crenças; cuja estrutura nem sempre
coincide com a organização formal da empresa;
(E) que as relações humanas não são intensas e constantes os indivíduos dentro da organização não participam de
grupos sociais e não se mantêm em uma constante interação social.
75. Na Teoria das Relações Humanas:
I - O trabalho é uma atividade grupal - o nível de produção é
mais influenciado pelas normas do grupo do que pelos incentivos salariais e materiais;
II - O operário não reage isoladamente - a reação do operário
não é uma atitude isolada, mas sim a atitude de um membro de um grupo social;
III - A administração tem uma tarefa básica - deverá formar
uma elite capaz de compreender e de se comunicar, através de chefes democráticos, persuasivos e simpáticos.
São corretas a(s) alternativa(s)
(A) I e II
(B) II e III
(C) I e III
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(D) todas
(E) apenas a I
76. Bastante a parte do que é hoje, a Grécia antiga não
conseguiu formar um Estado unificado. Seu território era
de fato ocupado por várias cidades autônomas, cada uma
com sua específica organização social, política, econômica e religiosa. Disso, as cidades receberem a denominação de polis pelos gregos.
Sobre o mundo grego antigo, assinale a alternativa correta.
(A) os cidadãos eram indivíduos – homens e mulheres – que
eram considerados “os bem nascidos”, parentes mais próximos dos primeiros povoadores da Península Balcânica;
(B) os gregos não se preocuparam com a formação da cidadania, uma vez que sua organização social pretendia apenas, a elaboração da Filosofia como instrumento de construção mental;
(C) a cidadania praticada na Grécia antiga não serviu como
instrumento para exigência de direitos e deveres dentre os
gregos da antiguidade.
(D) a formação da cidadania, na Grécia antiga, deu-se pela
posse de terras e pelos Privilégios Religiosos, da época.
Nesse contexto, o direito de propriedade era transmitido
hereditariamente aos descendentes das famílias consideradas sagradas;
(E) o processo de centralização política que ocorreu em toda a
história da Grécia antiga facilitou o controle sobre os cidadãos e seus descendentes.
77. Atualmente, qual a afirmativa que melhor corresponde
ao conceito cidadania?
Marque a alternativa correta.
(A) Bloqueio da livre organização, redução dos direitos individuais e imposição da censura.
(B) Limitação da liberdade religiosa, da liberdade de imprensa
e dos direitos trabalhistas.
(C) Introdução do voto por rendas econômicas, da censura e
eliminação dos direitos de proteção social.
(D) Expansão de direitos civis, políticos e sociais para o conjunto da população.
(E) Restrição de direitos políticos, civis e sociais a determinados grupos sociais.
78. Acerca do moderno conceito de cidadania, assinale
a(s) afirmativa(s) correta(s)
I - Cidadania é o direito de exercer o direito.
II - Os direitos exercidos pelos cidadãos são o Civil, Político e
Social.
III – Na Constituição Federal de 1988, não existe qualquer
direito que o cidadão possa exigir. Os direitos de cidadão
são apenas teóricos e não práticos.
São corretas a(s) alternativa(s)
(A) I e II
(B) II e III
(C) I e III
(D) todas
(E) apenas a I
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79. é o conjunto de regras adquiridas através da cultura,
da educação, da tradição e do cotidiano, e que orientam o
comportamento humano dentro de uma sociedade.
O texto acima se refere à
(A) moral
(B) ética
(C) interação
(D) socialização
(E) interpretação social

(D) funcionários que ocupam cargos públicos de alta relevância. Esses indivíduos devem agir conforme um padrão ético, apresentando valores morais como a boa fé e outros
princípios necessários ao bom convívio organizacional.
(E) funcionários que ocupam cargos públicos de nenhuma
relevância. Os indivíduos em tese devem agir de acordo
com um padrão ético, mostrando valores morais como a
boa fé e outros princípios necessários ao bom convívio organizacional.
83. Quando um indivíduo é eleito para um cargo público,

80. A moral constitui
(A) nas regras que regulam o modo de agir, sentir e pensar
das pessoas.
(B) naquilo que não está associado aos valores e convenções
estabelecidos coletivamente por cada cultura ou por cada
sociedade a partir da consciência individual, que distingue
o bem do mal, ou a violência dos atos de paz e harmonia.
(C) em padrões exclusivamente religiosos que existem numa
sociedade e que não devem ser interiorizados pelas famílias, escolas e empresas.
(D) num padrão meramente político. Diante disso, a concepção de que a política tem que acompanhar os padrões morais de uma sociedade.
(E) num padrão de excelência econômica. Assim, não mais se
deve ser estabelecida uma sociedade a qual os juros e a
usura como elementos essenciais de um sistema econômico.
81. A moral orienta
(A) apenas como deve ser o comportamento religioso dos
indivíduos sociais, diante das normas instituídas pela sociedade ou por determinado grupo social.
(B) apenas como deve ser o comportamento político dos indivíduos sociais, diante das normas instituídas pela sociedade ou por determinado grupo social.
(C) como deve ser o comportamento social dos indivíduos,
diante das normas instituídas pela sociedade ou por determinado grupo social. No caso da teoria das relações
humanas, os padrões da sociedade podem se estender
para dentro de uma organização empresarial.
(D) apenas como deve ser o comportamento econômico dos
indivíduos sociais, diante das normas instituídas pela sociedade ou por determinado grupo social.
(E) apenas como deve ser o comportamento estritamente
particular dos indivíduos sociais, diante das normas instituídas pela sociedade ou por determinado grupo social.
82. O tema da ética no serviço público está diretamente
relacionada com a conduta dos
(A) funcionários que ocupam cargos públicos. Tais indivíduos
devem agir conforme um padrão ético, exibindo valores
morais como a boa fé e outros princípios necessários para
uma vida saudável no seio da sociedade.
(B) funcionários que ocupam cargos públicos. Tais indivíduos
não devem agir conforme um padrão ético, já que o exercício de valores morais e éticos não são tão necessários a
uma vida em sociedade.
(C) funcionários que ocupam cargos públicos de baixa relevância. Tais indivíduos devem agir conforme um padrão ético, exibindo valores morais como a boa fé e outros princípios necessários ao bom convívio organizacional.
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I - a sociedade deposita nela confiança, e espera que ela
cumpra um padrão ético.
II – esse indivíduo deve estar ao nível dessa confiança e exercer a sua função seguindo determinados valores, princípios, ideais e regras.
III – da mesma forma, o servidor público deve assumir o compromisso de promover a igualdade social, de desenvolver
a cidadania e de promover a democracia.
São corretas a(s) alternativa(s)
(A) I e III
(B) todas
(C) apenas a I
(D) I e II
(E) II e III
84. A Ética serve para que se possa existir certo equilíbrio
e funcionamento social de qualidade, fazendo com que
ninguém saia prejudicado. Neste ponto de vista, a ética,
embora não possa ser confundida com as leis, está diretamente voltada com:
(A) a educação das pessoas
(B) o sentimento de justiça social
(C) o medo da sociedade de errar
(D) a educação dada na infância
(E) o pensamento de pessoas que possuem conhecimentos
profundos
85. Qual das alternativas possui Padrões de Conduta ética
para uma atuação profissional eficiente:
(A) Sigilo - Integridade -Subjetividade - Bondade
(B) Competência - Sigilo - Integridade - Objetividade
(C) Honestidade - Vaidade - Competência - Sigilo
(D) Competência - Sigilo - Integridade - Simpatia
(E) Objetividade - Sigilo - prudência – Simpatia
86. No atendimento ao público, tratar as pessoas com
cortesia, delicadeza é uma:
(A) atitude de respeito humano.
(B) perda de tempo, uma vez que, o que importa é resolver o
problema com eficiência.
(C) oportunidade de transmitir poder e autoridade.
(D) forma de transmitir uma ideia de lentidão no atendimento,
prejudicando a eficiência.
(E) trata-se de um momento para demonstrar-se, emocionalmente, que é no sistema funcional.
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87. (...) qualquer balanço atual do neoliberalismo só pode
ser provisório. Este é um movimento ainda inacabado. Por
enquanto, porém, é possível dar um veredicto acerca de
sua atuação durante quase 15 anos nos países mais ricos
do mundo, a única área onde seus frutos parecem, podemos dizer assim, maduros. Economicamente, o neoliberalismo fracassou, não conseguindo nenhuma revitalização
básica do capitalismo avançado. Socialmente, ao contrário, o neoliberalismo conseguiu muitos dos seus objetivos, criando sociedades marcadamente mais desiguais,
embora não tão desestatizadas como queria. Política e
ideologicamente, todavia, o neoliberalismo alcançou êxito
num grau como qual seus fundadores provavelmente
jamais sonharam, disseminando a simples ideia de que
não há alternativas para os seus princípios, que todos,
seja confessando ou negando, têm de adaptar-se a suas
normas.”
(ANDERSON, Perry. Pós-Neoliberalismo – as políticas sociais e o estado
democrático. São Paulo: Paz e Terra: 2008, p.22.)

Tendo como referência inicial o texto acima e com base nos
seus conhecimentos, um dos efeitos políticos e ideológicos
mais nocivos do neoliberalismo, que deve ser combatido pela
sociedade, é:
(A) limitação dos gastos do Estado-Nação à sua arrecadação,
eliminando o déficit público.
(B) adoção do pensamento único (“todo poder ao mercado”)
como pressuposto básico de interpretação de mundo.
(C) redução da burocracia para diminuir a corrupção e a ineficiência provocadas pelas regras governamentais.
(D) fim das restrições à livre atuação do capital estrangeiro,
para que a economia do país fique atrativa.
(E) redução do tamanho do Estado, que se retira das atividades que não necessitam de sua intervenção direta.

91. A natureza dos documentos a serem arquivados e a
estrutura da entidade é que determina o:
(A) conjunto de classificações
(B) método de arquivamento
(C) sistema de notações
(D) descarte de projeções
(E) instrumento de pesquisa
92. O processo de análise da documentação de arquivos,
visando estabelecer a sua destinação, de acordo com
seus valores probatórios e informativos denomina-se:
(A) Valor secundário ou histórico
(B) Arranjo
(C) Descrição
(D) Arquivos permanentes
(E) Avaliação
93. Carta e Ata de Apuração constituem exemplos, respectivamente de
(A) Forma e Formato
(B) Formato e espécie
(C) tipo e gênero
(D) gênero e suporte
(E) espécie e tipo

NOÇOES DE ARQUIVOLOGIA E
ADMINISTRAÇÃO:
Professor Nerildo
88. “Documento elaborado por meio de um computador,
sendo seu autor identificável por meio de um código,
chave ou outros procedimentos técnicos e conservados,
na maioria, em memórias eletrônicas de massa”, quanto
ao gênero é um documento:
(A) Textual
(B) Mutável
(C) Sonoro
(D) Magnético
(E) Informático

94. Contrato, alvará de soltura, rascunho, folha e papel,
constituem, respectivamente, exemplos de
(A) Tipo, gênero, Técnica de registro, suporte e espécie
(B) gênero, espécie suporte, forma e formato
(C) técnica de registro, tipo, gênero, suporte e forma
(D) formato, forma, gênero, tipo e suporte
(E) espécie, tipo, forma, formato e suporte
95. Em seu ciclo vital, os arquivos passam por fases sucessivas a que se convencionou chamar de corrente,
intermediária e permanente. O ingresso de documentos
nesta última etapa é conhecido como
(A) recolhimento.
(B) encaminhamento.
(C) passagem.
(D) remessa.
(E) transferência.

89. Os arquivos de uma instituição está sendo mantido
sob condições adversas e alguns fatores como: luz, temperatura, umidade relativa do ar, agentes externos ao
documento que são os mais responsáveis pela:
(A) racionalização
(B) prevenção
(C) conservação
(D) restauração
(E) deterioração
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90. Constituídos de documentos em curso como plano de
partida ou prosseguimentos de planos para fins de controle ou tomada de decisões das administrações são os
arquivos:
(A) concorrentes
(B) intermediários
(C) permanentes
(D) correntes
(E) sigilosos

96. O texto sujeito a correções e rasuras, podendo ostentar sinais de supressões, acréscimos e substituições, é
chamado de:
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(A) Origonal
(B) Cópia
(C) Forma
(D) Rascunho
(E) Ementa

103. Entre outras atribuições relacionadas com os documento de uma instituição, ao serviço de protocolo cabem
(A) O registro e a movimentação
(B) o recolhimento e o arquivamento
(C) a emissão de pareceres e a classificação
(D) a eliminação e a reprografia
(E) a destinação e a transferência

97. Dentre os fatores que definem os arquivos correntes,
distinguindo-os dos intermediários e permanentes, estão
(A) a autuação e a prescrição.
(B) os usos jurídico e cultural.
(C) a vigência e a frequência de uso.
(D) o valor primário e o valor secundário.
(E) as datas tópica e cronológica.

104. Juntada é a ação pela qual
(A) um processo é reunido a outro, em caráter provisório
(B) dois documentos são comparados, para fins de avaliação
(C) os documentos de um processo são a ele reintegrados,
em caso de extravio
(D) e distribuem os documento de um processo, para nova
autuação

98. O gênero distingue os documentos
(A) textuais dos iconográficos e audiovisuais.
(B) públicos dos privados e notariais.
(C) sigilosos dos reservados e confidenciais.
(D) ativos dos semi-ativos e inativos.
(E) manuscritos dos impressos e dactiloscritos.

(E) e insere em um processo documento que ele passa a fazer
parte integrante

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, RH E
MATERIAIS:
Professor Edvaldo

99. Assinale a opção que não se refere a uma operação de
conservação.
(A) Varredura
(B) Alisamento
(C) Desinfestação
(D) Laminação
(E) Limpeza
100. Por diagnóstico de arquivos entende-se
(A) o recolhimento da massa documental acumulada.
(B) a elaboração de planos de destinação de documentos.
(C) a execução das determinações das tabelas de temporalidade.
(D) a aplicação das normas ISAD(G).
(E) a análise das informações básicas sobre arquivos.
101. É o arquivo formado por documentos que estão em
trâmite, mas não são consultados com frequência porque
aguardam sua destinação final:
(A) Correntes
(B) Intermediários
(C) Permanentes
(D) Primeira Idade
102. Os documentos, após cumprirem o prazo determinado para sua permanência no arquivo corrente, são recolhidos ao arquivo:
(A) Especializado
(B) Textual
(C) Intermediário
(D) Cartográfico
(E) Nenhuma das alternativas
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105. Considerando os tipos ou técnicas de orçamentação,
o orçamento moderno tem como principais características:
(A) Justificativas, de todos os programas a cada inicio de um
novo ciclo orçamentário; solicitações dos recursos sem
prioridades;revisão crítica dos gastos tradicionais; não vinculado a um planejamento.
(B) Preocupação com os resultados dos gastos; busca pela
definição de propósitos e objetivos; vinculado a planejamento.
(C) Firmado em programas e em instrumentos de planejamento; foco no objetivo; preocupação com os aspectos políticos, econômicos e jurídicos; ações planejadas.
(D) Neutralidade estatal; ações planejadas; Foco no objeto;
voltado para aspectos contábeis.
(E) Nenhuma das alternativas anteriores
106. Quando a lei orçamentária estabelecer, de forma
regionalizada, objetivos e metas da administração pública
federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as despesas relativas aos programas de
duração continuada, estará instituindo a espécie de orçamento denominado:
(A) Orçamento anual.
(B) Planos regionais.
(C) Planos setorias.
(D) Plano plurianial.
(E) Lei de diretrizes orçamentária.
107. A Constituição de 1988, em seu art. 165, determina
que a Lei Orçamentária Anual compreenderá:
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O orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus
fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, inclusuve fundações instituídas e mantidas pelo
poder Público;

Aulas & Apostilas

Prova Simulada PF Nível Médio 2013 - Resolvida & Comentada


O orçamento de investimento das empresas em que a
União, direta e indiretamente, detenha a maioria do capital com direito a voto;



O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as
entidades e os órgãos a ela vinculadas, da Administração
Direta ou Indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público.

Além dos orçamentos anuais acima indicados, a Constituição
Federal estabelece que leis de iniciativa do Poder Executivo
estabelecerão:
(A) O Plano Plurianual, as diretrizes compensatórias e as
atualizações fiduciárias.
(B) O plano bianual, as diretrizes orçamentárias e as atualizações permanentes.
(C) O plano plurianual, as diretrizes estratégicas a as atualizações permanentes.
(D) O plano trianual, as diretrizes orçamentárias e as atualizações fiduciárias.
(E) O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os planos
e programas nacionais, regionais e setoriais.
108. A prescrição legal de que a Lei Orçamentária deve
conter todas as receitas, inclusive as de operações de
créditos autorizadas em lei, consubstancia o Princípio
orçamentário da:
(A) Unidade
(B) Especialização
(C) Universalidade
(D) Uniformidade
(E) Anualidade
109. No Tocante aos objetivos dos Princípios Orçamentários, assinale a opção correta:
(A) Segundo o Princípio da exclusividade, o orçamento deve
conter todas as receitas e despesas referentes aos poderes da União.
(B) De acordo com o Princípio da Unidade, o orçamento deve
conter apenas matéria orçamentárias.
(C) O Princípio da publicidade representa uma regra técnica
administrativa, segundo qual a lei o orçamento deve vincular matéria de natureza financeira.
(D) O Princípio da Legalidade determina que o conteúdo do
orçamento deve ser dividido por veículos oficiais de comunicação.
(E) O Princípio da Unidade recomenda que deve existir apenas um orçamento.
110. No que diz respeito ao conceito de orçamento público
e princípios orçamentários. identifique a opção incorreta:
(A) O orçamento público deve manter o equilibrio entre as
receitas fixada e as despesas estimadas.
(B) São impositivos nos orçamentos públicos os princípois
orçamentários.
(C) Segundo o Princípio da Unidade, o orçamento público
deve constituir uma peça única, indicando as receitas e os
programas de trabalho serem desenvolvidos pelos poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário.
(D) O orçamento públicoé uma Leide iniciativa do Poder Executivo, que estabelece as políticas públicas para o exercício a que se referir.
(E) O orçamento deve ser elaborado e autorizado para um
exercício financeiro, coincidente com o ano civil.
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111. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreende as
metas e prioridades da Administração Pública e:
(A) inclui as despesas de capital para o exercício financeiro
subsequente;
(B) orienta a elaboração da Lei de Orçamento Anual;
(C) dispõe sobre Alterações na legislação tributária;
(D) estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento;
(E) Todas as alternativas estão corretas.
112. Analise as afirmações a seguir, relativas à elaboração, acompanhamento e fiscalização do orçamento público no Brasil.
I- o projeto da Lei de Orçamento Anual deverá ser encaminhado pelo chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo
até 31 de Agosto do exercício financeiro corrente.
II- Os Parlamentares poderão apresentar emendas ao projeto
de lei orçamentária anual, desde que compatíveis com o
Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
III- O presidente da República deverá, sancionar o projeto de
lei orçamentária aprovado pelo Congresso Nacional, estando impedido de vetá-lo, no todo ou em parte.
IV- O controle externo das contas públicas da União está a
cargo do Congresso Nacional e será exercido com auxílio
do Tribunal de Contas da União.
Assinale as questões corretas:
(A) I e II
(B) I, II e IV
(C) II e III
(D) III E IV
(E) I, II, III, e IV
113. O Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal
tem por finalidade:
(A) I - coordenar, consolidar e supervisionar a elaboração da
lei de diretrizes orçamentárias e da proposta orçamentária
da União, compreendendo os orçamentos fiscal e da seguridade social; II - estabelecer as normas necessárias à elaboração e à implementação dos orçamentos federais sob
sua responsabilidade;Planos regionais. III - proceder, sem
prejuízo da competência atribuída a outros órgãos, ao
companhamento da execução orçamentária.
(B) I - formular o planejamento estratégico nacional; II - formular planos nacionais, setoriais e regionais de desenvolvimento econômico e social; III - formular o plano plurianual,
as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais;Orçamento anual. IV - gerenciar o processo de planejamento e orçamento federal; V - promover a articulação
com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, visando a compatibilização de normas e tarefas afins aos diversos Sistemas, nos planos federal, estadual, distrital e municipal.
(C) I-estabelecimento de diretrizes setoriais para elaboração e
alterações orçamentárias; - definição e divulgação de instruções, normas e procedimentos a serem observados no
âmbito do órgão durante o processo de elaboração e alteração orçamentária;II- avaliação da adequação da estrutura programática e mapeamento das alterações necessárias;III- coordenação do processo de atualização e aperfeiçoamento das informações constantes do cadastro de
programas e ações; IV- análise e validação das propostas
e das alterações orçamentárias de suas UOs.
(D) I• A identificação clara dos objetivos e prioridades do Governo; II- A integração do planejamento e do orçamento;
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III- A promoção da gestão empreendedora; IV- A garantia
da transparência;
(E) Nenhuma das alternativas anteriores.
114. Acerca das normas estabelecidas na Constituição
Federal de 1988 sobre os orçamentos públicos, assinale a
alternativa correta.
(A) O plano plurianual é de iniciativa do chefe do Poder Executivo,
podendo ser delegado ao chefe do poder legislativo por lei
delegada.
(B) A lei que instituir as diretrizes orçamentárias estabelecerá,
de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da
administração pública federal para as despesas de capital
e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de natureza continuada.
(C) A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal,
o de capital e o da seguridade social.
(D) É obrigatório no que se refere aos projetos de lei relativos
ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais que a apreciação
dos mesmos ocorra pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.
(E) É vedado o início de programas ou projetos não incluídos
na lei de diretrizes orçamentárias.
115. Na gestão de materiais existem diversas formas para
realizar classificações de materiais. Quanto à industrialização os materiais podem ser classificados em:
(A) Materiais ativos; materiais descontinuados
(B) Materiais de demanda permanente ;materiais de demanda
eventual;
(C) Materiais imobilizados; Material em estoque.
(D) Matérias primas; Produtos em processo; Produtos semiacabados; produtos acabados.
(E) Todas as alternativas estão corretas.
116. Em administração de recursos materiais, na análise
de evolução do consumo a na Evolução do consumo
constante(ECC) :
(A) O volume de consumo permanece constante, sem grandes
variações no decorrer do tempo, e não sofre influencias
conjunturais, ambientais e mercadológicas, mantendo-se
um valor médio no decorrer do tempo.
(B) O volume de consumo passa por oscilações regulares no
decorrer de certo período ou do ano, e é influenciado por
fatores culturais e ambientais, acarretando desvios de demanda superiores a 30% de valores médios.
(C) O volume de consumo aumenta ou diminui drasticamente
no decorrer de um período, e é influenciado por fatores culturais, ambientais, conjunturais e econômicos, acarretando
desvios de demanda positivos ou negativos.
(D) Consiste em utilizar como previsão para o próximo período
o valor real demandado no período anterior. É um modelo
muito utilizado em pequenas empresas e por administradores sem maior conhecimento técnico.
(E) Nenhuma das alternativas anteriores.

(C) Que no método da média ponderada a previsão do próximo período é obtida mediante a ponderação dada ao último período, e também, à previsão o período anterior.
(D) Que o Método da Média com Suavização Exponencial
apresenta um processo de ajuste que tende a se aproximar dos valores existentes, minimizando-se as distâncias
entre cada consumo realizado.
(E) Nenhuma das respostas anteriores
118. São politicas da gestão de pessoas:



Análise e descrição de cargos
Recrutamento e seleção de pessoal e admissão dos
candidatos selecionados
 Orientação e integração dos novos funcionários
 Administração de cargos e salários
 Incentivos salariais e benefícios sociais
(A) As respostas I, II e IV estão corretas
(B) As respostas II, III e IV estão corretas
(C) As respostas I, II e V estão corretas
(D) As respostas I e IV estão corretas
(E) Todas as alternativas estão corretas
119. Recrutamento consiste em :
(A) Processo de escolha, entre os candidatos recrutados, dos
mais adequados aos cargos existentes na organização, visando garantir a eficiência e o desempenho do pessoal e a
eficácia organizacional.
(B) Conjunto de técnicas que visa tornar todos na Organização
qualificados para participar de programas de ascensão
profissional.
(C) Conjunto de procedimentos que visam atrair e orientar
pessoas potencialmente qualificadas para o provimento de
cargos de uma organização.
(D) Técnicas que criam situações para os candidatos interagirem e participarem ativamente, de forma a ser avaliado
seu comportamento social em situações pré-selecionadas.
(E) Todas as alternativas estão corretas

117. Dentro dos métodos de previsão de demanda, é correto afirmar:

120. As afirmativas apresentadas relacionam-se aos pontos fortes e fracos do processo de avaliação de desempenho funcional (ADF), pontos esses apontados por funcionários de várias empresas em uma recente pesquisa sobre o tema em organizações brasileiras. Sobre a avaliação
de desempenho, assinale a alternativa que mostra um
ponto fraco (um aspecto a ser evitado).
(A) Aconselhar os subordinados a respeito de seu desempenho e apontar aspectos que precisam ser melhorados antes do próximo período de avaliação.
(B) Utilizar a ADF como um instrumento de punição de comportamentos inadequados, controlando a disciplina no ambiente de trabalho.
(C) Desenvolver a ADF, usando fatores de avaliação que
agregam valor ao negócio, mapeando a eficácia do desempenho do empregado.
(D) Analisar o alcance de metas e objetivos propostos pelo
superior imediato, acompanhando assim o desenvolvimento do empregado.
(E) Comunicar aos funcionários quais habilidades precisam
ser desenvolvidas no próximo período, avaliando-as na
próxima ADF.

(A) Que o método das médias aritméticas é o método mais
simples de todos e sem fundamento matemático.
(B) Que no método do ultimo período a previsão para o próximo período é obtida por meio do cálculo da média aritmética do consumo nos períodos anteriores.

121. É possível afirmar que a administração de pessoal
seria o mesmo que administração de recursos humanos,
pois sua visão estratégica e operacional é idêntica à da
administração de recursos humanos?
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(A) Não. Não é possível afirmar que ambas seriam idênticas
apenas pelo fato de terem visões idênticas.
(B) Não. A administração de pessoal não seria o mesmo que
administração de recursos humanos embora mantenham
visões estratégica e operacional, mas que são distintas,
porque perdeu força em função de uma nova e moderna
concepção de ação estrutural que inclui a gestão de pessoas.
(C) Sim. Ambas e mais a gestão de pessoas atuam de forma
igual.
(D) Sim. A administração de pessoal seria o mesmo que administração de recursos humanos, ou seja, visões estraté-
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gica e operacional idênticas, desde que seu envolvimento
com o corpo funcional fosse desenvolvido apenas por intermédio das gerências e chefias, em geral.
(E) Sim. Administração de pessoal e administração de recursos humanos são nomenclaturas de unidades que são
responsáveis por atividades de alta resiliência.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS – 50 QUESTÕES
LÍNGUA PORTUGUESA – Professora Cidinha
01 B descarta-se a alternativa a pois ambíguo significa confuso, que dá margens a mais que uma interpretação; a c pois
02 E
03 C

auspiciosos significa promissores; a d pois paradoxais significa que os pensamentos se opõem; a e pois indecifráveis significa que não é possível interpretar.
descarta-se a a pois o 4º parágrafo do texto enuncia uma esperança, uma saída para o problema; a b pois a visão
de ambos os tempos sobre o tema é alarmante; a c pois no parágrafo em questão há o anúncio de uma esperança;
a d pois o parágrafo enuncia uma possibilidade de reversão do quadro.
pois a conjunção coordenada ou expressa ideia de alternância ou opção.

04 B pois a locução terá sido é indicativo de tempo futuro.
05 A no caso do texto o adjetivo neutro tem a semântica de isento (sem).
06 E a I está incorreta pois a concordância correta seria: Um aumento de 4 ºC fará; a II está incorreta pois o substantivo presente na expressão é vontade.

07 D descarta-se a a pois o verbo precisar é no caso transitivo indireto, acompanhado do índice de indeterminação do

08 B
09 D
10 D
11 C

sujeito, devendo, portanto, ficar no singular; b pois o substantivo notícias é sujeito do verbo espalhar, devendo este
ficar no plural; c pois o verbo fazer indicando tempo deve sempre ser usado no singular; e pois o verbo ser concorda
com o substantivo portugueses.
descarta-se a a pois o verbo deter deriva do verbo ter, devendo ser empregado, no caso, na forma detivesse; c pois
a locução mesmo que pede a forma do Subjuntivo que, no caso, deveria ser estejam; d pois o verbo repor deriva do
verbo pôr, devendo, no caso, a forma verbal ficar: repuserem.
descarta-se a a pois não se usa vírgula separando sujeito do seu verbo; b pela mesma justificativa anterior; c pois
está mal empregada a vírgula após se verifica; e pois a vírgula quebra a ordem da oração adjetiva explicativa.
por que (meio de indagação indireta) / conosco; b) eu (sujeito) / porque (justificativa); c) por que (meio de indagação
indireta) / com nós; e) porquê (precedido de artigo) / eu (sujeito);
a) a última vírgula separa o sujeito de seu verbo; b) a última vírgula separa o sujeito de seu verbo; d) as vírgulas
quebram a ordem sintática; e) as vírgulas quebram a ordem sintática;

12 E o certo seria é inaceitável pois as vírgulas aí quebrariam a ordem sintática, separando o verbo de seus complementos;

13 C a) que; b) que; d) que; e) que;
14 E aprova (VTD)  a) é (VL); b) fugir (VTI); c) responder (VTI); estão (VI);
15 D (Pret. Imperf. Indicativo)  a) tem (Pres. Indicativo); b) apareceu (Pret. Perf. Indicativo); c) indicam (Pres. Indicativo);
e) mostram (Pres. Indicativo);

16 A Descarta-se a b, pois o adjetivo inócuas remete à ideia de vazias; a c pois o adjetivo inadequado vem em desacordo
com o que está expresso no 1º § do texto; a d pois a expressão pouco marcado se opõe ao que foi expresso no 1º
§; a e pois a expressão não marcado se opõe ao que foi expresso no 1º §.

17 D Descarta-se a a pois a afirmação contida nela vai de encontro ao que foi proposto no texto; a b pois é incoerente
pois o carbono é agente poluidor; a c e a e pela mesma justificativa da anterior.

18 A em ‘b’ – fá-lo; em ‘c’ permitia-lhes; em ‘d’ em que ela reinava; em ‘e’ provocou-a.
19 C em ‘a’ a vírgula após quatro quebra a ordem direta; em ‘b’ os dois pontos indicariam explicação, o que altera o sentido; em ‘d’ a vírgula quebra a ordem sintática; em ‘e’ a vírgula quebra a ordem sintática.

20 C em ‘a’ – de quem; em ‘b’ – as quais; em ‘d’ cujo pai; em ‘e’ em que.
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INFORMÁTICA – Professor Valdir
21 E

Este símbolo

representa tabulação com alinhamento direito.

22 D O IPv4 usado atualmente pela maioria dos usuários de Internet é composto de 32 bit´s e o IPv6 atualmente em implantação é composto de 128 bit´s.

23 D Efeitos de fonte tem o botão de acesso presente no grupo Fonte e não pode ser utilizados nas verseos do Word
2003 e anteriores, ou seja, está presente da versão 2007 e posteriores.

24 D Neste exemplo, matematicamente para se calcular percentual deve-se multiplicar o percentual de B2 por B14 e

dividir por 100. No caso do Excel para esta questão a multiplicação por 100 se dará quando for aplicada a célula a
formatação de porcentagem.

25 C A Unidade Lógica e Aritimética (ULA) é o componente do Processador que realiza cáuculos matemáticos. A DRAM
ou Dynamic RAM ou RAM Dinâmica é uma tecnologia de contrução de chips de memória RAM muito barata, assim
o computador passa a ter custo acessível. A USB ou Unerversal Serial Buss ou Barramento Serial Universal é uma
porta para ligar periféricos ao computador.

26 B A alça de preenchimento, seja no Excel ou no Calc, só copia (com ou sem incrementos) dados da célula selecionada
para células adjacentes. A alça de preenchimento não pode ser deslocada na diagonal, portanto ou a cópia ocorrerá
no sentido vertical ou no sentido horizontal.

27 D Na régua o recuo que desloca todas as linhas do parágrafo do lado esquerdo menos a primeira é o
recuo deslocado (figura abaixo).

Este mesmo recuco na janela pode ser mudado no recuo Especial ajustando o deslocamento (figura
abaixo).

28 D O sistema FAT32 é utilizado por padrão pelo Windows 98 e Milenium, é um sistema que comparado a outros é mais
simples e quando compramos um Pendrive geralmente ele vem formatado com este arranjo.

29 B Os chips de memória RAM atualmente são acomodados em pequenas placas chamadas módulos de memória. Os
módulos mais antigos se chamavam SIMM e DIMM, os mais recentes são chamados de DDR, DDR2 e DDR3.

30 C Os tipos de Backup são Completo, Incremental e Diferencial.
No Incremental são copiados somente os arquivos alterados ou criados depois do último backup.

31 C A função SE testa se uma condição é verdadeira ou falsa e em função do resultado retorna um valor estabelecido

pelo usuário no caso de verdadeiro ou outro valor estabelecido pelo usuário no caso de falso. O teste deve ser especificado dentro dos parênteses da função antes do primeiro ponto e vírgula “;” e depois o valor que se quer como
resposta no caso de o teste resultar em verdadeiro. Depois do primeiro valor deve-se colocar novamente ponto e
vírgula “;” e em seguida o valor que se quer como resposta no caso de o teste resultar em falso.
Veja a função limpa:
= SE(
;
;
)
A construção passo a passo da função para o exemplo desta questão ficaria assim:
= SE(K4+L4>9;
;
) teste a ser executado antes do primeiro ponto e virgula.
= SE(
;MÉDIA(K3;M4);
) resposta caso K4+L4 somados seja maior que 9.
=SE( ;
; SE(L3*2>=14;SOMA(L3;M4);L3-M3)) aqui outra função SE é colocada como a segunda
resposta da primeira função. Esta testando se L3 multiplicado por 2 é maior ou igual a 14. O resultado será 14, portanto verdadeiro.
Se o valor de C4 for maior ou igual a 7 (resultará verdadeiro) e o Excel retornará o valor após o primeiro ponto e vírgula, ou seja, Aprovado. Neste caso não há necessidade de verificar o que há depois do segundo ponto e vírgula.
Como o valor de L3*2 é =14 o resultado será a soma de L3 com M4. Está resposta será repassada para a primeira
função SE e será exibida pelo Excel na célula M7 onde foi escrita.

32 B O DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, é um protocolo de serviço TCP/IP que oferece configuração dinâmica de terminais, com concessão de endereços IP de host e outros parâmetros de configuração para clientes de rede.
Quando se usa DHCP não há necessidade de configurar o IP de cada estação individualmente, o servidor de DHCP
atribui os endereços automaticamente.
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33 C O usuário pode e deve fazer backup diário para proteger seus dados. Ao fazer o Backup ele poderá fazer todos os
dias um backup completo, ou seja, copiar tudo todas as vezes que for fazer backup. Se não quiser perder muito
tempo poderá fazer backup incremental ou diferencial. No backup incremental são copiados apenas os arquivos
modificados desde o ultimo backup realizado. No backup diferencial são copiados todos os arquivos modificados
desde o último backup completo. Backup balanceado não existe.

34 C A Lixeira é uma pasta do sistema que tem limite de ocupação, porém este limite pode ser alterado clicando sobre a
Lixeira com o botão direito de mouse e depois em propriedades.
A descrição do item II mostra uma maneira de copiar arquivos para um disquete.
O descrito no Item III realmente é uma afirmativa válida.
Realmente se pode restaurar arquivos da Lixeira, mas caso a pasta de origem tenha sido excluída o Windows irá
recriá-la para devolver o arquivo ao local original antes da exclusão.

35 A Quando o usuário utiliza WebMail as mensagens recebidas ficam armazenadas e a disposição do usuário no servidor de recebimento de e-mail´s do provedor. O usuário pode acessar estas mensagens através do navegador.

ATUALIDADES – Professor Thiago
36 B Aconteceram no século XXI - O ataque às Torres Gêmeas ocorreu em setembro de 2001, o presidente então venezuelano Hugo Chávez faleceu em março de 2013 em decorrência de um câncer na região abdominal.
Aconteceram no século XX – A divisão do mundo em dois grandes blocos, Capitalista e Comunista, ocorre logo após
o término da II Guerra Mundial. O fim da Guerra Fria teve seu marco simbólico a queda do Muro de Berlin em 1989.

37 E As maiores discussões em torno do novo código são as Áreas de Preservação Permanente (APP’s), das Reservas
Legais, e da anistia para os grandes proprietários. Lembrando que APPs (Áreas de Preservação Permanente). O
novo Código Florestal estabeleceu em sua redação original uma diminuição da faixa mínima a ser mantida pelos
produtores rurais e a permissão de determinadas culturas em morros, beneficiando pequenos proprietários, que ficarão isentos de reflorestar áreas desmatadas.

38 C Em 2008 o mercado dos EUA foi assolado por uma profunda crise, que teve início no setor imobiliário e depois se
espalhou por toda economia atingindo com maior força os países da Europa. Atualmente os países mais fracos do
mercado europeu passam por programas de recuperação econômica, adotando medidas de austeridade fiscal, que
no primeiro momento contribui para o aumento das taxas de desemprego no continente.

39 A A água como elemento natural é considerado recurso renovável, porém a água potável, disponível para o consumo
humano em suas variadas formas, é considerada como recurso finito, visto que sua distribuição pelo planeta é desigual e que as alterações que o homem realiza no meio ambiente vem afetando cada vez mais as fontes potáveis.
Portanto a água potável pode se esgota ou se tornar muito escassa.

40 C Em dezembro de 2012 o governo norte coreano realizou o lançamento de um foguete, alegando que se tratava do
teste de um foguete destinado ao lançamento de satélites. O ato foi considerado uma ameaça à paz, pois o teste
poderia ajuda no desenvolvimento de foguetes de longo alcance com capacidade de transporte de ogivas nucleares.

41 A A crise econômica internacional que se iniciou no Estados Unidos afetou todo o sistema financeiro internacional, a
Europa foi atingida diretamente com a redução na circulação financeira e de bens. A Espanha e a Grécia sofreram
um impacto maior, pois apresentavam um alto endividamento esvaziando os recursos financeiros para novos empreendimentos, além da redução do consumo, que por sua vez ocasionou a elevação das taxas de desemprego.

42 D Desde 1967 os assentamentos judeus avançam pelos territórios palestinos na Faixa de Gaza, como movimento de
oposição, grupos palestinos passaram a atacar o exército israelense com paus e pedras.

43 D Intifada é o termo que representa a insurreição dos palestinos contra o avanço dos assentamentos promovidos pelos
israelenses em terras palestinas. Originalmente, a palavra árabe “intifada” tem um significado de revolta em geral.

44 E O programa Bolsa Família foi instituído com a finalidade de promover a inclusão de famílias em risco social em uma
faixa com pequena margem para consumo e sobrevivência mantendo seus filhos nos sistema educacional.

45 A O presidente Fernando Lugo passou por um processo de impeachment após a oposição acusa-lo de não manter a
ordem, devido à ação da polícia em um caso de invasão de terras que acabou com a morte de camponeses. O processo durou menos de 48h, sendo considerado pela comunidade internacional uma afronta ao principio de ampla
defesa, este ato fez com que Brasil, Argentina e Uruguai aprovassem o afastamento do Paraguai de sua cadeira no
MERCOSUL.

46 D O etanol brasileiro é produzido à partir da cana-de-açúcar, produto agrícola tropical rico em açúcares, que possui
uma grande área agricultável no território nacional, que se encontra localizado predominante entre a Linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. O milho também pode ser utilizado para a produção do etanol- muito utilizado nos
Estado Unidos, porém seu rendimento é inferior ao da cana.

47 A As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARCs) utilizaram o sequestro de Ingrido Betancourt como moeda
política durante anos, esta prática visa manter certo poder em relação às forças do Estado, tentando inibindo uma
possível intervenção militar em grande escala.
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48 B A construção da Usina de Belo Monte foi iniciada dentro do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), esta
usina deve produzir energia suficiente para abastecer 40% do consumo residencial de todo o Brasil. A previsão é de
que a primeira unidade entre em operação em 2015. O projeto da usina ainda gera diversas polemicas principalmente em relação aos impactos ambientais e à ocupação de áreas indígenas.

49 E O presidente paraguaio Fernando Lugo sofreu um rápido processo de impeachment, a oposição se apoiou em um
conflito agrário que resultou na morte de civis. Os países da América do Sul condenaram o processo, alegando que
não houve tempo hábil para a defesa do acusado.

50 B Os deslizamentos citados na questão ocorreram em regiões serranas, onde a construção de casas avança em áreas
de grande declividade. Estas áreas são inaptas para ocupação urbana, por possuírem um solo pouco espesso e
instável, sendo facilmente movimentado em caso de chuvas fortes. Outro problema é a falta de estrutura de monitoramento nas áreas que já foram ocupadas, o que poderia minimizar os efeitos de uma possível movimentação do
solo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 70 QUESTÕES
ASSUNTOS JURÍDICOS – Professor Christian
51 A Comentário: Os fundamentos da República Federativa do Brasil estão ordenados no art. 1º da CF. Atenção que são
todos substantivos. Dentre eles, não está construir uma sociedade livre, justa e solidária, que se trata de um dos
objetivos fundamentais da República do art. 3º.

52 D Comentário: Os objetivos fundamentais da República estão disciplinados no art. 3º da CF. Atenção que são frases
iniciadas por verbos. Dentre eles não se incluem os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, que se trata de
um fundamento da República.

53 B Comentário: Os poderes da União estão disciplinados no art. 2º da CF, e são eles o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, devendo agir de maneira harmônica e independente entre si. Vale lembrar que exercem funções típicas e
atípicas, um exercendo controle sobre o outro, pelo chamado sistema de freios e contrapesos.

54 A Comentário: Os princípios que regem a República nas suas relações internacionais estão dispostos no art. 4º da CF,
e dentre eles está a prevalência dos direitos humanos. Todos os demais são fundamentos ou objetivos da República,
do art. 1º ou 3º da CF.

55 D Comentário: O caput do art. 5º da CF indica que Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade. Todos os demais estão corretos, nos termos dos incisos do art. 5º da CF.

56 E Comentário: Trata-se do Princípio da Legalidade aplicável aos particulares. O cidadão só está obrigado a fazer ou
não fazer alguma coisa se houver lei nesse sentido. Não havendo, pode ele realizar a conduta que achar mais conveniente.

57 C Comentário: A vida é direito individual, fundamental, nos termos do art. 5º, caput, da CF. todos os demais são direitos
sociais, nos termos do art. 6º, caput, da CF.

58 A Comentário: Nos termos do art. 12, II, “b” da CF, são naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que
requeiram a nacionalidade brasileira. Cuidado que aos originários de língua portuguesa é exigido apenas residência
por 1 ano ininterrupto e idoneidade na forma da lei. As demais alternativas são casos de brasileiros natos.

59 B Comentário: A idade mínima é condição de elegibilidade, ou seja, requisito para que o cidadão possa ser eleito. Estão elas dispostas no art. 14, §3º, VI da CF. Para Governador e Vice são exigidos 30 anos.

60 E Comentário: As competências legislativas privativas da União estão dispostas no art. 22 da CF. Dentre elas estão as
alternativas A, B, C, e D. Isso significa que nesses temas somente a União pode editar leis, em regra, salvo o parágrafo único desse artigo que permite que os Estados criem leis em questões específicas, desde que autorizados por
Lei Complementar federal. Orçamento, porém, é tema de competência legislativa concorrente, conforme art. 24, I da
CF, cabendo à União apenas criar normas gerais, podendo os Estados suplementá-las.

61 A Comentário: Os Territórios, inexistentes na atualidade, integram a União. Seu regramento está disposto principalmente no art. 33 da CF, estando as demais alternativas incorretas, conforme os parágrafos do citado artigo.

62 D Comentário: Os princípios expressos da Administração Pública estão dispostos no art. 37, caput, da CF. Para memoriza-los, utilize a expressão LIMPE. Dentre eles, não se encontra a Pessoalidade, mas sim a Impessoalidade. Isso
significa que a Administração deve atender ao interesse público, coletivo, e não ao interesse particular, e, ao mesmo
tempo, que o administrador não deve se autopromover às custas dos atos administrativos.
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63 B Comentário: O Congresso Nacional é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o Presidente. Os deputados e senadores não são obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão
do exercício do mandato, é a chamada imunidade parlamentar. Em tempo de guerra, os deputados e senadores
militares somente obrigatoriamente incorporados às forças armadas após licença da Casa respectiva.

64 A Comentário: A legitimidade para propositura de EC se encontra no art. 60, I, II e III da CF. Dentre ela se encontra a
possibilidade de 1/3 no mínimo dos membros da Câmara ou do Senado e do Presidente. Quanto à discussão e votação, ela ocorre em 2 turnos, considerada aprovada se obtiver 3/5 dos votos dos membros. Por fim, as cláusulas pétreas, ou seja, temas sobre os quais não pode haver EC estão no art. 60, §4º da CF.

65 C Comentário: Cabe ao STF zelar pela Constituição Federal, julgamento em Recurso Extraordinário os processos decididos em única ou última instância. No STJ, 1/3 dos ministros advém dos TRF, 1/3 dos TJ e 1/3 entre advogados e
membros do Ministério Público. A competência da Justiça Federal está disposta no art. 109 da CF, sendo possível o
julgamento de causas em que a União é interessada.

66 E Comentário: As quatro primeiras alternativas indicam os conceitos de consumidor para o CDC, dispostos respectivamente nos art. 2º e seu parágrafo único, 29 e 17. Vale a pena ressaltar que consumidor é o destinatário final, ou seja,
aquele que não reintroduz o produto no mercado. A alternativa E, porém, indica o conceito de fornecedor, disposto no
art. 3º.

67 C Comentário: O prazo decadencial é o prazo para reclamação pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, e, em se
tratando de produtos ou serviços não duráveis é de 30 dias. Ressalte-se, ainda, que em se tratando de vício oculto,
esse prazo começa a contar do momento em que ficar evidenciado.

68 A Comentário: A publicidade enganosa é falsa ou leva o consumidor ao erro, ao passo que a publicidade abusiva vai
além do regularmente permitido, consistindo nas demais alternativas da questão, nos termos do art. 37 do CDC.

69 C Comentário: De acordo com o art. 3º do CDC, produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial, e
serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Dessa maneira, incorreta a alternativa C.

70 E Comentário: Os prazos para reclamação em caso de vícios, ou seja, prazos de decadência são: trinta dias, tratandose de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis e noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e
de produtos duráveis (art. 26 do CDC). Porém, o prazo de prescrição, ou seja, para reclamação de reparação de
danos causados por fato do produto ou do serviço é de 5 anos (art. 27 do CDC), assim, correta alternativa E.

RELAÇÕES HUMANAS E PÚBLICAS – Professor Beto
71 C Comentário: na teoria das relações humanas nas empresas são as pessoas o foco de interesse do conceito.
72 A Comentários: as relações humanas são conhecidas como conjunto de interações que mantêm os indivíduos agrupados por suas funções numa organização, para o seu perfeito funcionamento.
são primordiais para o funcionamento da organização. Diante disso, alguns estudiosos, como por e73 B Comentários:
xemplo, George Elton Mayo, conceituou como primordial a sua consideração nas organizações, para o seu perfeito
funcionamento.
As relações humanas são intensas e constantes - os indivíduos dentro da organização participam de
74 E Comentário:
grupos sociais e mantêm-se em uma constante interação social.

75 D Comentário: Todas as alternativas estão corretas.
76 D Comentário: a formação da cidadania, que se originou na Grécia antiga, estava ligada à posse de terras pelos Privilégios Religiosos, da época. Nesse contexto, o direito de propriedade era transmitido hereditariamente aos descendentes das famílias consideradas sagradas.

77 D Comentário: na teoria da cidadania, os direitos que os indivíduos podem exercer são os civis, políticos e sociais.
Estão corretas apenas a I e a II afirmativa. A III afirmativa está errada, uma vez que, pela CF tão pode78 A Comentário:
mos pedir o exercício de direitos.

79 A Comentário: O texto acima corresponde à moral.
80 A Comentário: A moral se constitui nas regras sociais que os indivíduos devem pautar-se.
81 C Comentário: A moral orienta o comportamento dos indivíduos sociais dentro das instituições que participam.
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82 A Comentário: Nos cargos públicos que ocupam, os indivíduos devem seguir padrões éticos.
83 B Comentário: Todas as alternativas estão corretas.
84 B Comentário: é o sentimento de justiça social que prevalece nessa situação.
85 D Comentário: Os padrões de conduta ética são a competência, o sigilo, a integridade e a simpatia.
86 A Comentário: A atitude de respeito ao próximo para prova a credibilidade do serviço publico.
O doutrina neoliberal prega a limitação dos gastos públicos para sobras de investimentos e pagamento
87 A Comentário:
da dívida externa.

ARQUIVOLOGIA E NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO Professor Nerildo
ao gênero, o documento elaborado por meio de computador é considerado documento informático ou digi88 E Quanto
tal.
Os agentes citados são os causadores da deterioração dos documentos de um arquivo, e precisam ser restaurados

89 E e conservados, de acordo com seus estados de deterioração.

90 D Arquivos em curso e que são constantemente consultados, são chamados de arquivos correntes.
métodos de arquivamento devem obedecer a natureza dos documentos a serem arquivados e a estrutura da
91 B Os
entidade detentora dos documentos.
processo de análise, ou seja, a atividade de análise denomina-se Avaliação, que se refere a ação de avaliar e
92 E O
analisar um documento para estabelecer sua destinação.
É comum explorar a diferença entre tipo e espécie documental em concursos públicos. Mais uma vez: o Tipo é a

93 E divisão da espécie documental. “Carta” é espécie, “Ata” é Espécie, mas “ata de apuração”, divisão de ata, é tipo
documental

94 E Contrato = espécie (se fosse contrato de locação por exemplo, seria tipo),
Alvará de Soltura = Tipo (se fosse simplesmente alvará, seria espécie
Rascunho = forma
Folha = formato (papel é um muito usado em concursos públicos)
Papel = suporte (é o suporte mais comum, ainda nos dias atuais)

Relembrando, temos que: RECOLHIMENTO Pois é a passagem dos documentos dos arquivos correntes ou interme-

95 E diários para os arquivos permanentes, e TRANSFERÊNCIA é a passagem dos documentos do arquivo corrente para
o arquivo intermediário.

96 D Pois conforme já vimos, QUANTO A FORMA - Refere-se ao estágio de preparação do documento
- Rascunho ou minuta
- Original
- Cópia

Consideram arquivos correntes os conjuntos de documentos em curso ou que, mesmo sem movimentação, constitu-

97 C am objeto de consultas frequentes.

98 A Quanto ao gênero um documento pode ser, divididos em:
-

Documentos Escritos ou Textuais
Documentos Iconográficos
Documentos Sonoros
Documentos Filmográficos
Documentos Informáticos ou Digitais
Documentos Cartográficos
Documentos Micrográficos

99 A Vejamos os motivos da resposta:

Limpeza, Alisamento, Restauração, Banho de Gelatina, Aplicação de Tecido, Laminação Manual e Encapsulação
São exemplos de atividade de Conservação e restauração, mas Varredura não se enquadra nessas atividades.
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100 E - Por diagnóstico de arquivos entende-se a análise das informações básicas sobre arquivos.

- Após a coleta dos dados, o arquivista deverá analisar objetivamente a real situação dos serviços de arquivo e fazer
seu diagnóstico para propor alterações e medidas indicadas, para cada caso, a serem adotadas para implantação

Vejamos a definição de ARQUIVOS INTERMEDIÁRIOS: “É o conjunto de documentos procedentes de
101 B Intermediários
arquivos correntes que aguardam destinação final”
vejam que, os documentos podem ser transferidos para o arquivo intermediário ou recolhido para o arquivo
102 E Pois
permanente, ou ainda ser eliminado. No caso da pergunta, ela induz ao erro ao acreditar que o documento pode ser
“recolhido” ao arquivo intermediário.

rotinas básicas do protocolo são, conforme estudamos, o recebimento, a classificação, o registro e a movimenta103 A As
ção de documentos. A letra “A” é a correta, portanto.
portaria define juntada com “a união e um processo a outro, ou, de um documento a um processo, realiza-se por
104 E A
anexação ou apensação”.

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA RH E MATERIAIS Professor Edvaldo
O orçamento moderno que também é chamado de orçamento-programa representa dentre os tipos de orçamentação

105 C o mais avançado. Atualmente é o tipo de orçamento utilizado atualmente, tendo por base a profissionalização da
gestão, uma vez que é um modelo que tem os mesmos princípios da gestão que ocorre nas empresas privadas.
Suas principais características estão ligadas a conceitos de planejamento estratégico firmado em programas e em
instrumentos de planejamento; foco no objetivo; preocupação com os aspectos políticos, econômicos e jurídicos;
ações planejadas.
plano plurianual além de ações e programas estabelece as diretrizes , os objetivos e as metas da gestão publica
106 D O
federal, sendo que a partir dele são desenvolvidos tanto a lei de diretrizes orçamentárias quanto o orçamento anual.
acordo com o Art. 165 o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os planos e programas nacionais, regio107 E De
nais e setoriais.
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
I o plano plurianual;
II as diretrizes orçamentárias;
III os orçamentos anuais.
§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da
administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual,
disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras
oficiais de fomento.
§ 3º O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.
§ 4º Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional.

108 C No ordenamento jurídico brasileiro o princípio se acha consagrado pelos arts. 2º e 6º da Lei nº 4.320/64:

Art. 2º. A Lei de Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar obedecidos os princípios da unidade, universalidade e anualidade e Art. 6º. Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções.
A afirmação (E) que afirma que O principio da unidade determina que só poderá haver um orçamento, de forma a

109 E evitar orçamentos paralelos, está correta. As outras hipóteses não correspondem a conceitos verdadeiros conforme
lei 4.320/1964.
o princípio do equilíbrio o total da despesa orçamentária não pode ultrapassar o total da receita orçamentá110 A Segundo
ria prevista para cada exercício financeiro, ou seja, prevê a igualdade entre a previsão da receita e a fixação da despesa.
A pegadinha da alternativa “a”, maldosa por sinal, é que colocaram receitas fixadas e despesas estimadas, sendo
que o correto é receitas estimadas e despesas fixadas. Isto porque as receitas são estimadas, ou seja, podem ser
arrecadadas receitas em valores superiores aos estabelecidos na Lei do orçamento sem que haja necessidade de
nenhuma alteração na LOA, a despesa deve ser fixada, isto é, não pode gastar nenhum valor acima do fixado, exceto se forem feitas alterações na LOA por meio dos créditos adicionais.
as opções correspondem a metas e prioridades da Administração publica compreendidas na Lei de Diretrizes
111 E Todas
orçamentárias.
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112 B O item III é incorreto pois o presidente pode vetar no todo ou em parte a lei orçamentária.
questão busca confundir os conceitos estudados no orçamento público, sendo que o que se aplica à finalidade do
113 B A
sistema de planejamento e de orçamento federal é o item B.

114 D O item correto é o D. Quanto aos outros;

a- Errado. O chefe do executivo não pode delegar a iniciativa do plano plurianual.
b- Errado. Ver artigo 165 da Constituição Federal.
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
I - o plano plurianual;
II - as diretrizes orçamentárias;
III - os orçamentos anuais.
§1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da
administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

à classificação de material , a análise se dá de diversas formas, sendo que na questão em análise o foco
115 D Quanto
refere-se à classificação quanto à industrialização, nesse caso a resposta correta é a letra D.
à evolução do consumo a na Evolução do consumo constante(ECC), O volume de consumo permanece
116 A Quanto
constante, sem grandes variações no decorrer do tempo, e não sofre influencias conjunturais, ambientais e mercadológicas, mantendo-se um valor médio no decorrer do tempo, sendo que as outras opções referem-se a outros
modelos.

117 E Nessa questão todos os métodos tem conceitos trocados, portanto nenhuma resposta correta.
118 E Como pode-se observar todos os itens representam politicas de gestão de pessoas. Portanto letra e.
questão tem uma “pegadinha”que pode confundir pois no conceito correto ( letra C) fala-se em atrair e orientar.
119 C Essa
O termo orientar pode levar a uma confusão com o conceito de treinamento, porém é utilizado no sentido de divulgação da vaga.

120 B Na gestão de pessoas a analise de desempenho nunca deve ser utilizada com finalidade punitiva.
Atualmente com a gestão de pessoas a administração de pessoal perde força por representar uma visão limitada da

121 B gestão, sendo hoje utilizada somente como setor de gestão assuntos trabalhistas, portanto esta contida dentro de
Recursos Humanos.

 Você discorda da resposta?
Então envie seu recurso, devidamente fundamentado, para
secretaria@cursosolon.com.br

ATENÇÃO
Após a aplicação da prova oficial, os professores auxiliarão os
candidatos na elaboração de eventuais recursos.
Acompanhe tudo pelo site do Curso Sólon.
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