ESTADO DE SANTA CATARINA

AGÊNCIA REGULADORA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANTA CATARINA
REALIZAÇÃO

R E F. E D I T A L N O R M AT I V O N º 0 1 / 2 0 0 8

INSTRUÇÕES
●

Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões que compõem a prova
objetiva numeradas seqüencialmente.

●

Você receberá, também, uma Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva.
ATENÇÃO:

12-

É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.
Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração
está correta. Caso haja qualquer irregularidade, comunique o fato ao fiscal imediatamente.

3-

Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas.
Caso encontre alguma irregularidade, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.

4-

Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas na Folha de Respostas, que será o único documento
válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do
candidato.

5-

Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente.

6-

A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos
destinados às respostas.

7-

Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais
de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.

8-

Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com
tranqüilidade, mas controle seu tempo.

9-

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso queira
levar o caderno de questões, só poderá sair da sala após o término da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver
ao fiscal a Folha de Respostas devidamente assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da AOCP
(www.aocp.com.br) a partir da divulgação do Gabarito Preliminar.

10- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos, após a conferência de todos os documentos da sala
e assinatura da ata.
11- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a
utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios digitais, agendas eletrônicas,
pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses
objetos causará eliminação imediata do candidato.
12- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará
as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO
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1.

2.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna. ________é aquele que é instituído, mantido e
executado pelo Estado, com o objetivo de atender
aos seus próprios interesses e de satisfazer as
necessidades coletivas. É todo aquele prestado pela
Administração ou por seus delegados, sob normas e
controles estatais, para satisfazer necessidades
essenciais ou secundárias da coletividade ou
simples conveniências. É vinculado ao princípio da
legalidade.
5.
a) Setor Público.
b) Serviço de Utilidade Pública.
c) Ato Administrativo.
d) Serviço Público.
e) Regime político-administrativo.
Assinale a alternativa a que se refere o texto a seguir:
Criar um clima em que todos os empregados possam
desempenhar suas funções com o melhor de suas
habilidades e contribuir criativamente para a
organização;
compartilhamento
de
funções;
programas de reciclagem e administração da
carreira; descrever a qualidade intangível do
relacionamento entre empresa e empregados;
parte(m) da filosofia da organização que diz que ela
deve tratar seus funcionários com respeito e ser 6.
responsável pelas suas necessidades pessoais e de
seus familiares.
a) Programas de Relacionamento Organizacional.
b) Relações Humanas no Trabalho.
c) Mudanças Comportamentais Organizacional.
d) Círculo de Qualidade.
e) Responsabilidade Social.

3.

Assinale a alternativa a que se refere o texto a seguir.
É uma força particular, interior, que se modifica a
cada momento durante toda a vida, onde direciona e
intensifica os objetivos de um indivíduo. É o
processo de estimular um indivíduo a empreender
ação que realizará uma meta desejada.
a) Motivação.
b) Satisfação.
c) Capacidade.
d) Habilidade.
e) Necessidade.

4.

Assinale a alternativa que associa corretamente os
números do primeiro bloco de palavras às letras do
segundo bloco.
1.

EMPREENDEDOR

2.

ADMINISTRADOR

3.

EMPRESÁRIO

4.

INTRAPRENEUR

A) Possui conhecimentos especializados no
gerenciamento
organizacional,
transforma
informações em conhecimento, é dotado de
habilidade de relacionamento interpessoal, em
aspectos como linguagem, comportamento,
vivência multicultural e habilidade para
negociação.
B) É o administrador que, como empregado, cria
um novo negócio para a organização na qual
trabalha.
C) É aquele ou aquela que mantém e expande um
negócio existente, garantindo que seja rentável
e perdure no tempo.

D) É toda pessoa que identifica necessidades de
clientes potencias e, como oportunidade de
negócio para satisfazê-las, cria uma empresa
ou modifica a já existente.
a) 1A, 2C, 3D, 4B.
b) 1C, 2A, 3B, 4D.
c) 1D, 2A, 3C, 4B.
d) 1B, 2D, 3A, 4C.
e) 1D, 2B, 3C, 4A.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna. No exército romano, o centurião determinava
as ações de dez decuriões (corpo militar entre os
romanos) e, por sua vez, cada um desses comandava
dez soldados, existindo, pois, uma hierarquia de
__________, que consiste na intervenção do superior
sobre o comportamento dos inferiores. Essa
condição
corresponde a
um processo
de
intervenções e respostas por meio de comunicações
entre pessoas situadas em diferentes escalões.
a) Subordinação.
b) Funções operacionais.
c) Organização.
d) Coordenação.
e) Feedback.
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta a(s) correta(s). Competitividade: é o que as
empresas buscam. Inovação: forma de alcançar a
competitividade. Investir: só para economizar. Essas
são lições difíceis de serem colocadas em prática.
Uma possível solução é a organização realizar a
informatização. Só que ela não pode (e não deve)
ocorrer de qualquer forma. Assim, para que haja
sucesso na área de TI (Tecnologia e Informação),
alguns fatores devem ser observados, tais como:
I. visão
geral
do
negócio,
excluindo
o
relacionamento com fornecedores e clientes,
tanto internos como externos;
II. boa visão do uso de novas tecnologias na
empresa em que trabalha e capacidade de
calcular o retorno do investimento em novos
sistemas;
III. fortes conhecimentos em marketing para serem
aplicados na interpretação de informações de
bancos de dados e sistemas de data warehouse;
IV. montagem de boas equipes e gerenciamento de
perfis mistos entre técnicos e profissionais que
têm maior visão do negócio;
V. visão ampla de gestão de negócios em outros
países para gerenciamentos de projetos e de
soluções globais.
a) Apenas II e V.
b) Apenas II, III, IV e V.
c) Apenas I, II e V.
d) Apenas III.
e) Apenas III e IV.

7.

8.

9.

acidentes e melhoria na questão de segurança, faz
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
parte de programas de prevenção, o(a)
aponta a(s) correta(s). A redação oficial deve se
a) eqüidade.
caracterizar pela impessoalidade, uso do padrão
b) uso de equipamentos de proteção individual.
culto de linguagem, clareza, concisão, formalidade e
c) Balanced Scorecard - BSC.
uniformidade. Fundamentalmente, esses atributos
d) Brainstorming.
decorrem da Constituição que dispõe, no artigo 37,
e) E-learning.
que a “administração pública direta, indireta ou
fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 10. Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna. São atribuições do ______________: iniciar o
obedecerá
aos
princípios
de
legalidade,
processo legislativo, na forma e nos casos previstos;
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
vetar projetos de lei, total ou parcialmente; extinguir
(...)”. Sendo a publicidade e a impessoalidade
funções ou cargos públicos, quando vagos.
princípios fundamentais de toda administração
a) Poder Executivo e do Poder Judiciário.
pública, claro está que devem igualmente nortear a
b) Poder Legislativo.
elaboração dos atos e comunicações oficiais.
c) Poder Judiciário.
Portanto, para a elaboração da correspondência
d) Poder Executivo.
oficial, atendendo às normas da redação oficial,
e) Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder
deve-se observar:
Judiciário.
I. fecho: com o fito de simplificá-lo e uniformizá-lo,
o Manual de Redação da Presidência da 11. Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. Na prestação dos serviços
República estabelece o emprego de somente dois
públicos, seja diretamente pela Administração
fechos diferentes para todas as modalidades de
Pública, seja indiretamente por entidades ou agentes
comunicação oficial: Respeitosamente, para
delegados, impõe-se a observância a requisitos cuja
autoridades superiores, inclusive o Presidente da
nomenclatura é diferenciada na doutrina, mas que,
República; Atenciosamente, para autoridades de
fundamentalmente, retrata as mesmas exigências.
mesma hierarquia ou de hierarquia inferior;
Tais requisitos, condições ou princípios, entendidos
II. ofício: tratamento de assuntos oficiais pelos
como de obediência obrigatória, são:
Órgãos Públicos da Administração;
III. os adjetivos referidos aos pronomes e o gênero
I. princípio da modicidade;
gramatical devem coincidir com o sexo da pessoa
II. princípio da cortesia;
a que se refere, e não com o substantivo que
III. princípio da exclusividade;
compõe a locução. Assim, se o interlocutor for do
IV. princípio da soberania;
sexo masculino, o correto é “Vossa Excelência
V. princípio da continuidade.
está atarefado”, “Vossa Senhoria deve estar
a) Apenas II e IV.
satisfeito”; se for do sexo feminino, “Vossa
b) Apenas I e III.
Excelência está atarefada”, “Vossa Senhoria deve
c) Apenas I, II e V.
estar satisfeita”.
d) Apenas II, III, IV e V.
IV. o vocativo a ser empregado em comunicações
e) Apenas III, IV e V.
dirigidas aos Chefes de Poder é Excelentíssimo
Senhor, seguido do cargo respectivo, por
exemplo: Excelentíssimo Senhor Presidente da 12. Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. Os serviços públicos podem ser
República;
classificados quanto: à essencialidade (essenciais e
V. em comunicações oficiais, está abolido o uso do
não essenciais); à forma de execução (execução
tratamento digníssimo (DD). A dignidade é
direta e execução indireta); aos usuários (gerais ou
pressuposto para que se ocupe qualquer cargo
indivisíveis e específicos ou divisíveis); à
público, sendo desnecessária sua repetida
obrigatoriedade na utilização (compulsórios e
evocação.
facultativos). Quanto à essencialidade (finalidade ou
a) I, II, III, IV e V.
seus destinatários), os serviços públicos podem ser
b) Apenas I, II, III e IV.
classificados em:
c) Apenas I, II e V.
d) Apenas I, II, IV e V.
I. Próprios do Estado;
e) Apenas I, III, IV e V.
II. Administrativos;
III. Industriais;
Assinale a alternativa correta. Competência,
IV. Gerais;
finalidade, forma, motivo e objeto são elementos
V. Individuais;
da(o)(s)
VI. Formais.
a) Convalidação.
a) Apenas I e VI.
b) Legalidade.
b) Apenas I, III e V.
c) Contrato Administrativo.
c) Apenas I, II, IV e V.
d) Garantias Contratuais.
d) Apenas I, II, III, IV e V.
e) Ato Administrativo.
e) Apenas I e III.
Todos os empregados e administradores querem um
ambiente de trabalho saudável e seguro. Evitar
acidentes é dever de todos. Na ocorrência de
acidentes, fatais ou não, uma maneira comum de
lidar com o assunto é indenizar a vítima mediante
programas de remuneração e seguros. Isso é
necessário, mas é reativo. Uma estratégia alternativa
é a prevenção. Além da reestruturação de funções,
treinamento para segurança, prêmios na redução de

13. Assinale a alternativa que preenche corretamente a
D) Causa de preceituar por lei.
lacuna. É comum nas pequenas empresas que as
E) É a aparência exterior do ato.
atividades de produção sejam executadas em um
galpão ou sala, e as de registros contábeis e de
a) 1D, 2B, 3A, 4E e 5C.
pessoal sejam processadas ao lado, em um simples
b) 1E, 2D, 3A, 4C e 5B.
cubículo rotulado de “escritório”. Trata-se de uma
c) 1C, 2D, 3B, 4A e 5E.
técnica de compartimentar pessoas de mesma
d) 1B, 2E, 3C, 4A e 5D.
especialidade conhecida por ______________. Essas
e) 1E, 2C, 3D, 4B e 5A.
diferentes áreas de participantes possuem tarefas
diversas e cada qual interage com um tipo de 16. Assinale a alternativa correta. “Para uma organização
ambiente externo, a exemplo de “Vendas” com
bem atender às várias necessidades administrativas,
clientes e “Compras” com fornecedores. O resultado
é necessária a elaboração de um programa de
é as pessoas se diferenciarem, passando a ter
relacionamento com os empregados. Nada melhor
atitudes
próprias,
ou
seja,
desenvolverem
para isso do que um manual. Ele fixa as regras,
subculturas específicas às funções desempenhadas
normas, regulamentos e as políticas dentro das quais
e ao segmento da organização.
os empregados e os administradores têm que operar,
a) Departamentalização.
por exemplo. Nele também se encontra como a
b) Disfunção.
empresa determina os salários, oferece treinamento
c) Estruturação organizacional.
e oportunidades de promoção, assim como quais
d) Níveis operacionais.
serviços são oferecidos e o que é esperado dos
e) Adhocracia.
empregados. Ele não é a base de um contrato formal
de trabalho; também precisa ser constantemente
14. As organizações, na atualidade, estão dependentes
atualizado e divulgado entre os empregados, bem
de sistemas informatizados. Para sua melhor
como a chefia precisa estar absolutamente
utilização e obtenção de resultados satisfatórios,
familiarizada com ele, já que é ela a responsável pela
busca-se compreender o trinômio dados-informaçãotradução das políticas em ação”. Tais itens fazem
conhecimento. Para a compreensão e entendimento
parte do programa de relacionamento organizacional
de padrões e princípios a eles relacionados, assinale
focado em/na
a alternativa que associa corretamente os números
a) Assistência.
do primeiro bloco de palavras à(s) letra(s) do
b) Cooperação.
segundo bloco.
c) Proteção.
d) Disciplina.
e) Comunicação.
1. Dados
2. Informação
3. Conhecimentos
A) De difícil estruturação.
B) Facilmente transferível.
C) Facilmente estruturado.
D) De difícil captura em máquinas.
E) Facilmente armazenado em computadores.
F) Exige consenso em relação ao significado
a) 1A, 1B, 2D, 2F, 3C e 3E.
b) 1C, 1F, 1E, 2D, 3A, 3B.
c) 1B, 1C, 1E, 2F, 3A, 3D.
d) 1B, 1C, 1F, 2A, 2E, 3D.
e) 1D, 1E, 2A, 2B, 2C, 3F.
15. Em relação ao ato administrativo, assinale a
alternativa que associa corretamente os números do
primeiro bloco de palavras às letras do segundo
bloco.
1.

Forma

2.

Motivo

3.

Objeto

4.

Procedimento administrativo

5.

Vontade de atuar

A) Traduz-se numa relação de natureza.
B) Resulta do dever legal de administrar.
C) Sucessão de atos ou etapas de natureza
continuada.

17. Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. Com relação à correspondência
técnica oficial, a diagramação deve ser atraente,
visualmente agradável e realçar o texto. Assim, podese afirmar que:
I.

uma boa diagramação atrai o leitor: é o primeiro
detalhe que se nota, até mesmo antes que uma
única palavra seja lida. Se a diagramação for livre
e espaçosa, ela atrairá o leitor para o documento.
Uma diagramação ruim – letras miúdas e espaços
apertados – desanima o leitor;
II. a diagramação não importa na redação comercial,
pois o importante é apenas o conteúdo;
III. os passos importantes para uma clara e agradável
diagramação
ao
usuário
são:
Estrutura:
estabelecer um significado amplo; dividir seu
texto em seções claras e lógicas. Diferenciação:
sem exagerar, utilize tamanhos e estilos de fontes
diferentes. Espaço em branco: permita que seu
texto respire deixando bastante espaço em
branco em torno dele. Ponto focal: crie uma área
dominante de interesse que chame a atenção dos
olhos.
IV. uma
diagramação
ruim
causa
menor
produtividade;
V. o documento pode não ser lido se mal
apresentado.
a) Apenas I, II, III.
b) Apenas I, III e IV.
c) Apenas I, III, IV, V.
d) Apenas I, II, IV e V.
e) Apenas I e III.

18. Assinale a alternativa que preenche corretamente a 20. Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacuna. O prefeito, como chefe do Executivo
lacunas. _____________ é um acontecimento natural
municipal, tem atribuições políticas e administrativas
ou decorrente da conduta humana voluntária ou
que se consolidam em atos de governo e se
involuntária ao qual o direito imputa efeitos jurídicos.
expressam no planejamento das atividades, obras e
_________________ é toda manifestação unilateral de
serviços municipais. Cabem ao prefeito, ainda, a
vontade emanada de um agente da Administração
apresentação, sanção, promulgação e veto de
pública, tendo por finalidade produzir, em nome do
proposições e projetos de lei. Anualmente, o
interesse público, o efeito jurídico de criar, modificar
Executivo
municipal
elabora
a
proposta
ou extinguir direitos ou obrigações próprias ou de
orçamentária, que é submetida à Câmara dos
terceiros. O ___________ é todo evento produzido em
Vereadores. Tais situações encontram-se previstas
virtude de ação ou atividade da Administração
no(a) __________, que são aprovadas por dois terços
pública. _____________é a concretização material da
dos membros da Câmara Municipal.
vontade do administrador público.
a) Constituição Municipal.
a) Fato Jurídico – Ato Administrativo – Fato
b) Constituição Federal.
Administrativo – Fato Administrativo.
c) Lei Orgânica.
b) Fato Administrativo – Ato Jurídico – Ato
d) Constituição Estadual.
Administrativo – Fato Jurídico.
e) Ato Administrativo Ordinatório.
c) Ato Jurídico – Fato Administrativo – Ato Jurídico –
Ato Administrativo.
d) Fato Jurídico – Ato Jurídico – Fato Administrativo –
19. Segundo alguns
autores, são denominados
Ato Jurídico.
pronomes de tratamento certas palavras ou
e) Ato Administrativo – Fato Jurídico – Fato
expressões que valem por pronomes pessoais, como
Administrativo – Ato Jurídico.
você, senhor, Vossa Excelência, Sua Senhoria. Para
eles, empregar com acerto a forma de tratamento
adequada e escrever mantendo a unidade de
PORTUGUÊS
tratamento é questão de atenção. Não se devem
Leia o texto a seguir e responda as questões de 21 a
misturar, em uma correspondência, as pessoas
30.
gramaticais. É necessário, para bem redigir o texto,
País cria 1ª linhagem de célula-tronco embrionária
conhecer os pronomes de tratamento. Portanto,
sem o uso de embriões
considerando o quadro a seguir, analise as
assertivas que apresentam a correspondente forma
Cientistas da UFRJ e do Inca conseguiram
de tratamento, conforme os cargos relacionados, e
reprogramar células adultas para que voltassem ao
assinale a alternativa correta.
estado indiferenciado
Usado para

Tratamento

I.

Arquiduques, príncipes

II.

Cardeais

III.

Presidente e Vice-Presidente da
República, altas autoridades do
governo e das Forças Armadas,
Chefe do Gabinete Civil, e Chefe
do Gabinete Militar do Presidente
da República, Ministros de Estado,
Consultor Geral da República, Vossa
Membros do Conselho Nacional, Excelência
embaixadores,
procuradoresgerais,
oficiais-generais,
governadores,
presidente
de
assembléias legislativas, prefeitos
municipais

Vossa Majestade
Vossa
Eminência

IV. Reitores de universidades, ViceVossa
Reitor, pró-reitores
Magnificência
V.

Bispos e arcebispos

a)
b)
c)
d)
e)

Apenas II, III, IV e V.
Apenas II e IV.
Apenas I, II e IV.
Apenas II, III e IV.
Apenas I, II e III.

Vossa
Excelência
Reverendíssima

Cientistas cariocas produziram pela primeira vez no
Brasil uma linhagem de células-tronco de
pluripotência induzida. Conhecidas pela sigla iPS induced pluripotent stem cells, em inglês -, elas são
idênticas às cobiçadas células-tronco embrionárias,
com a vantagem de que não necessitam de embriões
para sua obtenção. Em vez disso, a pluripotência
(capacidade para se transformar em qualquer tecido
do organismo) é induzida "artificialmente" em uma
célula adulta, por meio da reprogramação de seu
DNA.
A técnica, segundo o que os pesquisadores
revelaram com exclusividade ao Estado, não reduz a
importância do estudo das células embrionárias
"autênticas", mas diminui a necessidade de destruir
embriões para a produção de novas linhagens
pluripotentes. Além de facilitar imensamente a
produção de células-tronco oriundas dos próprios
pacientes, já que não há limite no número de células
adultas que podem ser reprogramadas nem é preciso
passar pelas complicações técnicas (e éticas) de
fabricar ou clonar um embrião para pesquisa.
Apenas quatro outros países já possuem linhagens
de células iPS registradas na literatura científica:
Japão, Estados Unidos, China e Alemanha. Os
pioneiros são os japoneses, da Universidade de
Kyoto, que desenvolveram a técnica em células de
camundongo, em agosto de 2006, e depois
reproduziram o feito em células humanas, em
novembro de 2007. Os resultados mudaram
completamente o cenário mundial das pesquisas
com células-tronco embrionárias, engessadas pelo
debate ético em torno da destruição de embriões
humanos.
Texto disponível em http:\\noticias.uol.com.br/ultnot/agencia/
2009/01/24/ult4469u36472.jhtm, acessado em 24/01/2009.

24. Assinale a alternativa que trata corretamente da
21. Quanto ao texto, assinale a alternativa INCORRETA.
formação e composição da palavra pluripotência.
a) É correto afirmar que, antes desta técnica, eram
a) Pluri é um elemento de composição da palavra que
necessários embriões para que obtivessem as
pode ser identificado como um sufixo, que sofreu o
células-tronco.
processo de aglutinação.
b) A indução da pluripotência é um mecanismo artifical
b) Trata-se de uma palavra que sofreu o processo de
que foi implantado nas células por meio de
prefixação, e teve como processo de composição a
reprogramação genética.
justaposição.
c) Para que a produção de novas linhagens
c) Pluri é um afixo que se juntou, justapondo-se a
pluripotentes fosse feita, antes desta técnica,
potenc-, radical da palavra pluripotência.
embriões eram destruídos.
d) A palavra pluripotência é formada pelo processo de
d) A nova técnica não provoca debate ético, o que
derivação infixal, o que significa que este prefixo
facilita a continuidade dos estudos a respeito da
estava fora da palavra e agora está dentro dela, já
indução de pluripotência.
que a compõe.
e) A reprogramação do DNA é uma técnica que diminui
e) A raiz da palavra é pluripotenci, a vogal temática é A,
a viabilidade de trabalho com embriões, uma vez que
e os dois juntos formam o que se chama de tema.
estes não precisam ser mais destruídos para a
obtenção das células-tronco. Isso significa que os
estudos acerca das células “originais” vai perdendo 25. “Conhecidas pela sigla iPS - induced pluripotent
stem cells, em inglês -, elas são idênticas às
força e importância no cenário científico.
cobiçadas células-tronco embrionárias, com a
22. “A técnica, segundo o que os pesquisadores
vantagem de que não necessitam de embriões para
revelaram com exclusividade ao Estado, não reduz a
sua obtenção.” Quanto à palavra em destaque,
importância do estudo das células embrionárias
assinale a alternativa correta.
"autênticas", mas diminui a necessidade de destruir
a) Trata-se de um adjetivo verbal que tem por efeito de
embriões para a produção de novas linhagens
sentido intensificar a apreciação das células-tronco.
pluripotentes.” Quanto ao uso das aspas na palavra
b) Tal palavra é um verbo que, neste caso, está
autênticas, assinale a alternativa correta.
flexionado no particípio do passado.
a) O uso das aspas indica que as células embrionárias
c) A palavra cobiçadas está diretamente ligada à
não são autênticas, pois o uso das aspas neste
palavra idênticas, pois o original é sempre mais
contexto serve para dar ao texto um tom de ironia.
cobiçado que o falsificado.
b) O uso das aspas serve para contrapor a
d) Trata-se de um verbo que está fazendo função de
artificialidade da criação da célula-tronco através da
adjetivo, o que configura a palavra como uma
reprogramação genética e a célula-tronco obtida
derivação imprópria.
através dos embriões sem, no entanto, afirmar que a
e) Esta palavra é da classe dos adjetivos, mas, neste
célula obtida através da indução não seja tão
contexto, funciona como um substantivo composto,
autêntica quanto a outra.
pois liga-se à palavra “células-tronco”, já que foi
c) As aspas foram utilizadas na palavra autênticas para
flexionada para garantir a concordância nominal.
dar ênfase ao processo natural de obtenção das
células-tronco, priorizando e destacando que o 26. “Os pioneiros são os japoneses, da Universidade de
estudo recente não pode produzir células-tronco
Kyoto, que desenvolveram a técnica em células de
originais, o que pode ser indício de má qualidade do
camundongo, em agosto de 2006, e depois
produto.
reproduziram o feito em células humanas, em
d) O efeito de sentido das aspas é nulo, visto que não
novembro de 2007.” Assinale a alternativa que
havia necessidade de colocá-las, pois elas não
identifica corretamente a classe de palavras e a
propõem um novo sentido ao período.
função sintática do termo em destaque.
e) As aspas são utilizadas em textos jornalísticos
a) Trata-se de um pronome que exerce a função de
apenas para introduzir a fala de uma pessoa. Neste
sujeito.
caso, identifica-se um erro quanto ao uso porque não
b) Trata-se de um substantivo que exerce função de
há fala introduzida através destas aspas.
objeto.
c) Trata-se de um pronome que exerce função de
23. “Apenas quatro outros países já possuem linhagens
objeto.
de células iPS registradas na literatura científica:
d) Trata-se de um substantivo que exerce função de
Japão, Estados Unidos, China e Alemanha.” Quanto a
sujeito.
esse excerto, assinale a alternativa correta.
e) O termo retoma o elemento anterior, o que faz dele,
a) O Brasil está entre os 5 maiores produtores de
por conseqüência, um pronome relativo com função
células iPS no mundo.
de predicativo do sujeito.
b) A literatura de ficção científica brasileira está
ganhando
destaque
através
de
pesquisas 27. “Cientistas cariocas produziram pela primeira vez no
inovadoras.
Brasil uma linhagem de células-tronco de
c) A palavra “registradas”, no excerto, abre
pluripotência induzida.” Quanto ao excerto, assinale
possibilidade de interpretação de que é possível que
a alternativa que identifica corretamente o tipo de
outros países possuam tais linhagens, mas ainda
sujeito.
não fizeram o registro através da literatura científica.
a) Sujeito composto.
d) O excerto diz que apenas Japão, Estados Unidos,
b) Sujeito oculto.
China e Alemanha possuem registro na literatura
c) Sujeito simples.
científica.
d) Sujeito indeterminado.
e) O uso dos dois pontos, neste caso, serve para
e) Oração sem sujeito.
introduzir uma lista. No entanto, tal lista é
desnecessária para a compreensão, podendo ser
retirada, o que faz com que a frase termine com os
dois pontos, sem necessidade de adaptação da
pontuação.

28. “A técnica, segundo o que os pesquisadores
revelaram com exclusividade ao Estado, não reduz a
importância do estudo das células embrionárias
"autênticas", mas diminui a necessidade de destruir
embriões para a produção de novas linhagens
pluripotentes.” Quanto ao termo em destaque,
assinale a alternativa correta.
a) Trata-se de um advérbio com sentido adversativo.
b) Trata-se de um substantivo com sentido de
concessão.
c) Trata-se de uma preposição adversativa.
d) Trata-se de uma conjunção adversativa.
e) Trata-se de uma conjunção concessiva.

c)

d)

e)

eleito, tendo em vista que ele anunciou que atuará
mais efetivamente na base militar.
A charge mostra uma cena da solenidade de posse
do presidente eleito, demonstrando que houve uma
apresentação acrobática na capital americana,
formando o primeiro nome do presidente como forma
de homenagem.
Uma das ações pretendidas por Obama foi a de
abolir as técnicas vistas como tortura utilizadas no
centro de detenção. Todavia, o presidente foi enfático
ao afirmar que não abolirá as técnicas duras de
interrogatório.
A imagem satiriza a situação dos manifestantes que
tentaram fazer um protesto na cerimônia de posse do
presidente eleito, sendo que eles foram impedidos
pela equipe de segurança e acabaram presos no
centro de detenção de Guantánamo.

29. “Cientistas da UFRJ e do Inca conseguiram
reprogramar células adultas para que voltassem ao
estado indiferenciado”. Assinale a alternativa que
classifica corretamente a oração em destaque.
33. Em relação à questão hídrica mundial, ao excerto a
a) Oração subordinada adverbial concessiva.
seguir e aos demais assuntos correlatos, assinale a
b) Oração subordinada adverbial causal.
alternativa correta. “Apesar de ser o rio mais
c) Oração subordinada adverbial consecutiva.
caudaloso do mundo, Amazonas já sente efeitos do
d) Oração subordinada adverbial final.
aquecimento global” UOL – Educação.
e) Oração coordenada sindética explicativa.
a) A água potável é um recurso infinito, que se espalha
em partes desiguais pela superfície terrestre.
30. “A técnica, segundo o que os pesquisadores
b) Embora seja uma substância abundante em nosso
revelaram com exclusividade ao Estado, não reduz a
planeta, especialistas alertam para um possível
importância do estudo das células embrionárias
colapso das reservas de água doce, que vêm se
‘autênticas’(...)”. Quanto aos elementos grifados,
tornando uma raridade em vários países.
assinale a alternativa correta. Os termos grifados são
c) Os continentes menos atingidos pela escassez de
identificados como
água são a África e a Ásia.
a) locução adverbial e modificam um outro advérbio.
d) De acordo com o nível tecnológico dos sistemas de
b) locução adverbial e modificam um substantivo.
tratamento de água, as mortes causadas por
c) locução
adjetiva
e
referem-se
à
palavra
poluição das águas foram erradicadas.
pesquisadores.
e) Apesar de haver técnicas eficazes de reciclagem e
d) locução adjetiva e referem-se à palavra revelaram.
de reaproveitamento de materiais, o mesmo não
e) advérbios e modificam um verbo.
ocorre com a água.
CONHECIMENTOS GERAIS
31. Dentre as cidades mencionadas nas alternativas a 34. Sobre o cenário político brasileiro, analise as
assertivas e assinale a alternativa que apresenta o
seguir, assinale a que apresenta aquela que foi a
número de assertivas corretas.
mais afetada pelas chuvas, no estado de Santa
I. Esperidião Amin é o atual governador do estado
Catarina, ocorridas no final de 2008.
de Santa Catarina.
a) Florianópolis.
II.
Guido Mantega é o atual Ministro da Fazenda.
b) Jaraguá do Sul.
III.
Arlindo Chinaglia é o atual Presidente da Câmara
c) Joinville.
dos Deputados.
d) Itajaí.
IV.
Carlos Minc é o atual Ministro do Meio Ambiente.
e) Blumenau.
V. Gilmar Ferreira Mendes é o atual Presidente do
STF.
32. Em relação à charge a seguir, seu tema e demais
a)
1.
assuntos correlatos, assinale a alternativa correta.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
e) 5.

a)

b)

A charge satiriza a prisão de Guantánamo, em Cuba,
tendo em vista que uma das principais promessas do
presidente eleito foi a de fechar o referido centro de
detenção da base militar.
A imagem é clara em demonstrar a insatisfação dos
presos de Guantánamo com a posse do presidente

liberdade, a justiça social e a cooperação entre os
35. Em relação à polêmica da reserva indígena Raposa
povos da Europa.
Serra do Sol, em Roraima, assinale a alternativa
V. Uma característica muito peculiar da União
INCORRETA.
Européia que a distingue dos demais blocos
a) Além da disputa pelo cultivo da terra, a região é rica
econômicos é o fato das relações não serem
em minérios e possui garimpos irregulares de ouro e
puramente entre os governos dos países
diamantes.
membros, ou seja, as instituições comunitárias
b) A reserva Raposa Serra do Sol só foi demarcada,
concentram poderes próprios, que independem
isto é, fixados os limites da propriedade que seria
dos governos nacionais e aplicam-se diretamente
concedida aos índios, no governo de Fernando
a Estados, empresas e cidadãos.
Henrique Cardoso, em 1998, embora tenha sido
a) 1.
homologada, ou seja, autorizada, somente em 2005,
b) 2.
pelo presidente Lula.
c) 3.
c) Apesar de toda a polêmica gerada pelo caso, os
d) 4.
políticos do estado de Roraima não se manifestaram
e) 5.
quanto a isso.
d) A decisão final do STF deve servir de base para
outras ações de homologação de terras indígenas 39. Em relação aos conhecimentos gerais e atualidades,
assinale a alternativa INCORRETA.
que tramitam no Supremo, bem como para orientar
a) Portabilidade numérica é a possibilidade de um
demarcações de futuras reservas.
cliente de telefonia móvel ou fixa, quando troca de
e) O estado de Roraima foi criado pela Assembléia
operadora, manter seu número de telefone.
Constituinte de 1988.
b) Após o segundo semestre de 2008, o Banco do
Brasil e a Caixa Econômica Federal ganharam
36. Assinale a alternativa que NÃO se refere a programas
poderes para comprar parte ou a totalidade do
governamentais brasileiros.
capital de bancos, seguradoras, empresas de
a) Bolsa Família.
previdência privada e de capitalização.
b) Bolsa escola.
c) O resultado final das eleições municipais que
c) ProUni.
ocorreram no Brasil no mês de outubro de 2008
d) PAC.
deixou o país com uma configuração bastante típica:
e) PróLeite.
o PSDB foi o partido que mais elegeu prefeitos e
vereadores.
37. A violência no Brasil é muito grande, tanto que o país
d) Um fato notório ocorrido em São Paulo e objeto dos
é considerado um dos mais violentos do mundo. Os
mais diversos meios de comunicação do país foi a
índices de assaltos, seqüestros, extermínios,
greve que reuniu centenas de policiais civis que
violência doméstica e contra a mulher são muito alto
entraram em confronto com soldados da Polícia
e contribuem para tal consideração. Suas causas são
Militar ao tentar chegar ao Palácio dos Bandeirantes
várias e, entre elas, encontram-se miséria, pobreza,
onde estava o governador José Serra.
má distribuição de renda, desemprego, educação
e) A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, presa e
precária, ineficiência de forças policiais no combate
torturada pelo regime militar, disse julgar
ao crime e justiça lenta. Tendo por base os
“imprescritíveis” os crimes de torturas praticados na
acontecimentos que ganharam espaços na mídia
época. No entanto, não se manifestou frente ao
brasileira, assinale a alternativa que NÃO contempla
recurso da Advocacia Geral da União em defesa dos
um caso de violência, tais como os citados no texto.
torturadores, alegando que não é função do Poder
a) Caso Abaetetuba.
Executivo se posicionar sobre o alcance das leis.
b) Caso Dantas.
c) Caso João Hélio Fernandes.
40. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é,
d) Caso Isabella Nardoni.
atualmente, vinculado a qual ministério?
e) Caso Eloá.
a) Ministério do Desenvolvimento Social.
b) Ministério de Colonização e Reforma Agrária.
38. Em relação à União Européia e demais assuntos
c) Ministério da Previdência Social.
correlatos, analise as assertivas e assinale a
d) Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão.
alternativa que apresenta o número de assertivas
e) Ministério do INPS.
corretas.
I.

A União Européia, anteriormente designada por
Comunidade Econômica Européia (CEE) e
Comunidade Européia (CE), é uma organização
internacional e o bloco econômico mais antigo.
II. A União Européia possui diversas características
e peculiaridades como o mercado europeu (uma
união aduaneira), uma moeda única (euro) e
políticas agrícolas, de pesca, comercial e de
transportes comuns, sendo que também
desempenha
várias
iniciativas
para
a
coordenação de atividades judiciais e de defesa
de seus Estados Membros.
III. Muito embora a União Européia trate-se de uma
“família” de países europeus democráticos
empenhados num projeto comum de paz e
prosperidade, tal organização não se trata de uma
organização de cooperação internacional.
IV. Entre os objetivos da União Européia, não se
encontra o de promover a democracia, a

