
 
 

 
 

 
 
 
 

ITAIPU BINACIONAL 
 

 

E D I T A L  D O  P R O C E S S O  S E L E T I V O  I N T E R N O  0 0 4 / 2 0 1 0  
 
 

INSTRUÇÕES 
1- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 20 (vinte) questões objetivas numeradas sequencialmente, 

sem repetição ou falha, e um tema de redação. 
 
2- Também receberá a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva. 

ATENÇÃO 
 
1- É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do 

fiscal. 
2- Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, 

sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira, 
também, se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se 
inscreveu. 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 para a 
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- Na Folha de Respostas, a marcação deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo espaço compreendido pelo quadrado, a caneta 
esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

6- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 (cinco) 
alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); você deve 
assinalar somente uma como correta. 

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

8- 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. 

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

10- Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 
60 (sessenta) minutos de seu início. Em nenhum momento os 
candidatos deverão levar o caderno de provas. As provas e os 

Gabaritos Preliminares estarão disponíveis no site da AOCP 
(www.aocp.com.br) à partir do dia 19/05/2010 às 17h, e o 
prazo para interposição de recursos contra o gabarito será 
do dia 20/05/2010 a 21/05/2010. Todos os candidatos 
obterão as respostas individuais dos recursos interpostos, o 
qual sairá no dia 26/05/2010 juntamente com o gabarito pós 
recursos. Os candidatos só deverão deixar o local da prova 
após a conferência de todos os documentos e assinatura do 
termo de fechamento da sala. 

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- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, 
deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o 
término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal. 

13- 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. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 01 
 Em relação às medidas sugeridas, segundo o 

documento Nosso Futuro Comum, para serem 
adotadas pelos países para promover o 
desenvolvimento sustentável, analise as assertivas 
e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). 

 
I. Preservação da biodiversidade e dos 

ecossistemas. 
 
II. Banimento das guerras.  
 
III. Redução do uso de produtos químicos 

prejudiciais à saúde na produção de 
alimentos. 

 
IV. Reestruturação da distribuição de zonas 

industriais e residenciais. 
 
(A) Apenas II. 
(B) Apenas I, III e IV. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I, II e III. 
(E) I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 02 
 O Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (ou PNUD), além de disseminar as 
Metas de Desenvolvimento do Milênio, monitora 

(A) o progresso dos países rumo ao seu alcance. 
(B) a universalização do acesso à educação secundária. 
(C) a execução de projetos que contribuam para melhorar 

essas condições de vida.  
(D) o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano.  
(E) a unificação das operações de ajuda ao 

desenvolvimento.  
 
QUESTÃO 03 
 Relacione as colunas e, em seguida, assinale a 

alternativa que apresenta a sequência correta. 
 

A. Global Reporting Initiative  – RGI. 
B. Agenda 21. 
C. Agenda 21 - Local. 
D. BOVESPA. 
 
(   ) Necessidade de se construir instrumento de 

gestão e planejamento para o 
desenvolvimento sustentável. 

(   ) Sua primeira versão foi construída dentro de 
um processo de engajamento voluntário de 
diversas partes interessadas.  

(   ) Positive screening. 
(   ) Reflete um consenso mundial e compromisso 

político que estabelece um diálogo 
permanente e construtivo, inspirado na 
necessidade de atingir uma economia em 
nível mundial mais eficiente e equitativa. 

(A) B – A – D – C. 
(B) A – D – B – C. 
(C) D – B – C – A. 
(D) C – A – D – B. 
(E) B – C – A – D. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 04 
 O Índice Bovespa de Sustentabilidade Empresarial 

– ISE pode servir 
(A) como base de uma carteira composta por ações de 

empresas com reconhecido comprometimento com a 
responsabilidade social e  a sustentabilidade 
econômica. 

(B) como índice de ações que seja um referencial para os 
investimentos socialmente responsáveis.  

(C) como um instrumento de equacionamento dos desafios 
impostos na busca do desenvolvimento sustentável. 

(D) como uma tendência mundial para os investidores 
procurarem empresas socialmente responsáveis, 
sustentáveis e rentáveis para aplicar seus recursos. 

(E) como um ambiente de investimento compatível com as 
demandas de desenvolvimento sustentável da 
sociedade neo-contemporânea e para estimular a 
responsabilidade ética das corporações através de 
boas práticas empresariais.  

 
QUESTÃO 05 
 Assinale a alternativa correta. Tendências que 

motivam relatórios de sustentabilidade e os 
benefícios gerados; instruções gerais sobre o uso 
das Diretrizes; princípios e procedimentos que 
promovem o rigor dos relatórios e que norteiam o 
uso das Diretrizes; conteúdo e compilação de um 
relatório e orientações e recursos adicionais para 
uso das Diretrizes, são divisões do/s(a/s) 

(A) Organização das Nações Unidas - ONU. 
(B) Global Reporting Initiative - GRI. 
(C) Carta da Terra. 
(D) Objetivos de Desenvolvimento do Milênio - ODM. 
(E) Índice de Sustentabilidade Empresarial - ISE. 
 
QUESTÃO 06 
 Sobre as dimensões utilizadas para a seleção das 

companhias que irão compor o ISE, relacione as 
colunas e, em seguida, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. Algumas letras 
poderão ser utilizadas mais de uma vez e outras 
poderão não ser utilizadas. 

 
A. Dimensão Social. 
B. Dimensão Econômica. 
C. Dimensão Ambiental. 
 
(   ) Código de conduta. 
(   ) Gestão do conhecimento. 
(   ) Governança corporativa. 
(   ) Atração e retenção de talentos 

 
(A) B – A – B – A. 
(B) C – B – A – A. 
(C) B – C – B – C. 
(D) A – B – A – B. 
(E) A – A – C – B. 
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QUESTÃO 07 
 A Carta da Terra é um documento que nasceu como 

resposta às ameaças que pesam sobre o planeta 
como um todo e como forma de se pensar, 
articuladamente, os muitos problemas ecológico-
sociais, tendo como referência central a Terra. 

 
 Em relação aos princípios nela constantes, analise 

as assertivas e assinale a alternativa que aponta 
a(s) correta(s). 

 
I. Entender a humanidade como parte de um 

vasto universo em evolução e a Terra como 
nosso lar, viva. 

 
II. Planejar e implementar políticas para o 

desenvolvimento sustentável por meio da 
mobilização de cidadãos e cidadãs na 
formulação dessas políticas.  

 
III. Construir sociedades democráticas que 

sejam justas, participativas, sustentáveis e 
pacíficas.  

 
IV. Gerenciar os recursos físicos (terra, mares, 

energia e lixo, por exemplo) para o 
desenvolvimento.  

 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas III e IV. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) Apenas I. 
 
QUESTÃO 08 
 Respeitar e cuidar da comunidade de vida, 

integridade ecológica, justiça social e econômica, 
democracia, não violência e paz são princípios 
do(a) 

(A) Global Reporting Initiative - GRI. 
(B) Indicadores ETHOS. 
(C) Sustentabilidade Empresarial. 
(D) Bovespa. 
(E) Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 
 
QUESTÃO 09 
 O Relatório Brundtland, publicado em 1987 destaca 
(A) a oposição do crescimento qualitativo ao 

desenvolvimento quantitativo dos países em 
desenvolvimento.  

(B) a incorporação de preocupações de cunho financeiro e 
social, geradas pela modernização industrial.  

(C) a sustentabilidade sócio-econômico-ambiental. 
(D) a participação ativa do Estado e dos setores industriais 

como dimensão ambiental da sustentabilidade. 
(E) os riscos do uso excessivo dos recursos naturais sem 

considerar a capacidade de suporte dos ecossistemas. 
 
QUESTÃO 10 
 A respeito da BOVESPA, assinale a alternativa 

INCORRETA. 
(A) O portfólio final (composto por até 60 empresas) será 

representado pelo cluster de empresas que apresente 
as melhores práticas no conjunto das cinco dimensões. 

 
(B) O ISE reflete o retorno de uma carteira composta por 

ações de empresas com os melhores desempenhos em 
todas as dimensões que medem sustentabilidade 
empresarial. 

(C) O desenho metodológico do ISE é pioneiro por 
introduzir a Análise de Cluster como uma das 

ferramentas estatísticas no processo de classificação 
final das empresas. 

(D) O ISE está em vigor desde 1º de dezembro de 2005. 
(E) O ISE foi criado para se tornar marca de referência 

para o investimento socialmente responsável e indutor 
de boas práticas no meio empresarial brasileiro. 

 
QUESTÃO 11 
 É uma ferramenta de autodiagnóstico cuja principal 

finalidade é auxiliar as empresas a gerenciarem os 
impactos sociais e ambientais decorrentes das 
suas atividades. Sua estrutura permite que a 
empresa planeje o modo de alcançar um grau mais 
elevado de responsabilidade social. 

 
 O texto está relacionado a(o)/ ao 
(A) Questionário de questões de profundidade, binárias e 

quantitativas. 
(B) Relatório de Diagnóstico de RSE.  
(C) Programa Latino-Americano de RSE.  
(D) Prêmio Abradee.  
(E) Indicadores ETHOS de Responsabilidade Social 

Empresarial. 
 
QUESTÃO 12 
 São oito os objetivos gerais identificados como as 

Metas do Milênio da ONU . No entanto, a partir de 
2006, a ONU estipulou um nono objetivo para o 
Brasil. Assinale a alternativa que apresenta o nono 
objetivo. 

(A) Busca dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
como metas mínimas nos países em desenvolvimento. 

(B) Erradicação da pobreza, fome e analfabetismo, 
igualdade de gênero e sustentabilidade ambiental.  

(C) Cuidar da comunidade da vida com compreensão, 
compaixão e amor.  

(D) Garantir que as melhorias, obtidas na luta pelo 
cumprimento dos objetivos do milênio, promovam 
igualdade de condições para brancos e negros. 

(E) Propõe uma ética de cuidado que utiliza racionalmente 
os bens escassos para não prejudicar o capital natural 
nem as gerações futuras.  

 
QUESTÃO 13 
 Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 

afirma abaixo sobre a Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) e, em seguida,  assinale a alternativa 
que apresenta a sequência correta. 

 
(   ) Foram as conclusões humanitárias, políticas 

e econômicas que serviram de base para a 
sua criação. 

(   ) Em 1944, adotou a Declaração dos Estados 
Unidos da América como anexo de sua 
Constituição, vindo a mesma servir como 
modelo para a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. 

(   ) Tem como sede Davos (Suíça), foi criada pela 
Conferencia de Paz após a Segunda Guerra 
Mundial  e sua constituição converteu-se na 
Parte XIII do Tratado de Versalhes. 

(   ) Mantém uma rede de escritórios em todos os 
países e, ao completar seu 60º aniversário, a 
Organização foi agraciada com o Prêmio 
Nobel da Paz. 

(A) F – V – F – V. 
(B) V – F – F – F. 
(C) V – V – V – V. 
(D) F – F – V – V. 
(E) V – V – F – F. 
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QUESTÃO 14 
 Para o Índice Dow Jones de Sustentabilidade 

(DJSI), o que é Best in Class ? 
(A) Padrão de referência a ser igualada.  
(B) Melhores práticas em sala de aula.  
(C) Mudança para procedimentos simplificados, 

padronizados e conforme as melhores práticas.  
(D) Critérios sociais e de governança pública, eliminatórios, 

que apontam quais empresas devem apontar no ISE.  
(E) Metodologia que seleciona empresas com melhor 

desempenho em cada um dos setores econômicos, 
excluindo apenas companhias do setor de defesa com 
mais de 50% de faturamento oriundo da venda de 
armas. 

 
QUESTÃO 15 
 Preencha a lacuna e, em seguida, assinale a 

alternativa correta. 
 
 Demonstrando a existência de forças antagônicas e 

fazendo aparecer instabilidade, a(o) ______ 
promoveu, de forma paralela, miséria, 
magnificência e  abundância. 

(A) sustentabilidade. 
(B) limitação do crescimento populacional. 
(C) adoção da estratégia de desenvolvimento sustentável 

pelas organizações de desenvolvimento. 
(D) modelo atual de crescimento econômico. 
(E) visão crítica ao desenvolvimento adotado pelas nações 

em desenvolvimento ou subdesenvolvidas. 
 
QUESTÃO 16 
 Programas de inclusão social, a sustentabilidade 

urbana e rural, a preservação dos recursos naturais 
e minerais e a ética política para o planejamento 
rumo ao desenvolvimento sustentável são ações 
prioritárias do(a) 

(A) Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável 
do Meio Ambiente.  

(B) Agenda 21 Brasileira. 
(C) Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento (CNUMAD).  
(D) Projeto do Milênio.  
(E) Ajuda Oficial ao Desenvolvimento (ODA).  
 
QUESTÃO 17 
 Buscou-se respeitar, de forma transversal, os 

princípios de transparência, equidade, prestação de 
contas e responsabilidade empresarial , que foram 
definidos pelo IBGC e que são aplicáveis na 
dimensão 

(A) ambiental. 
(B) econômico-financeira. 
(C) de Governança Corporativa. 
(D) social.  
(E) econômica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 18 
 Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

consistem 
(A) na estratégia de maior alcance e importância, delineada 

pelas Nações Unidas para a promoção do 
desenvolvimento humano dentre seus países membros. 

(B) na síntese dos princípios abraçados pela comunidade 
internacional em metas palpáveis, para viabilizar 
realizações maiores e sua reprodução em áreas 
específicas dos direitos humanos – não concorrendo 
com os ODM, mas complementando-os.  

(C) em atrelar desenvolvimento social, econômico e cultural 
à preservação ambiental, com sustentabilidade.  

(D) em dinamizar o diálogo social na administração pública.  
(E) em promover arranjos produtivos locais.  
  
QUESTÃO 19 
 Atingir o ensino básico universal, garantir a 

sustentabilidade ambiental e estabelecer uma 
parceria mundial para o desenvolvimento, entre 
outros, são 

(A) metas do Índice de Sustentabilidade Empresarial. 
(B) variáveis do Atlas do Desenvolvimento Humano no 

Brasil.  
(C) planos de ação da Agenda 21.  
(D) objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). 
(E) processos do Pacto Global das Nações Unidas (Global 

Compact).  
 
QUESTÃO 20 
 Sob o lema “para promover a cooperação 

internacional e conseguir a paz e a segurança” foi 
fundada(o) / constituída(o), em 1945, a(o) 

(A) Organização Internacional do Trabalho. 
(B) Tratado de Breton Woods. 
(C) Liga das Nações. 
(D) UNESCO. 
(E) Conferência de Genebra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






Texto de apoio 
TJ anula proteção de jovem envolvido na morte do menino João Hélio 

Desembargador considerou que MP não foi consultado sobre decisão. 
Justiça diz que medida de semiliberdade deve ser cumprida pelo acusado 

 
O Tribunal de Justiça do Rio deferiu em parte o pedido de liminar do Ministério Público e anulou nesta terça-feira (23) a 

proteção ao jovem envolvido na morte do menino João Hélio, em 2007. 
 

O jovem, que na época do crime era menor de idade, tinha sido incluído no Programa de Proteção às Crianças e 
Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM) por decisão da Vara da Infância e da Juventude do Rio. 

De acordo com o desembargador, a decisão do juiz Marcius da Costa Ferreira, titular da Vara da Infância e da Juventude, foi 
proferida “sem a prévia audiência ao Ministério Público do Rio, parte na relação processual”. 

Ainda de acordo com o desembargador, a “medida socioeducativa de semiliberdade, imposta por progressão, não podia e 
não foi extinta, devendo, pois, ser cumprida pelo agravado”.  

Na decisão desta terça, o desembargador Francisco José de Asevedo determinou ainda a imediata expedição do mandado 
de busca e apreensão do jovem, que, segundo o MP, estaria protegido em local desconhecido. O magistrado também solicitou que a 
ONG Projeto Legal, executora do programa de proteção, seja notificada a apresentar o jovem em juízo até o julgamento do mérito do 
recurso. 

Apesar da decisão do desembargador, o Tribunal de Justiça afirma que o jovem está sob custódia da Justiça. De acordo com 
a assessoria de imprensa do tribunal, o desembargador pediu a expedição do mandado de busca e apreensão porque, ao analisar o 
pedido do MP, não teria consultado o juiz da Vara da Infância e da Juventude, que saberia do paradeiro do acusado. 

Na próxima quarta-feira (24), uma audiência vai definir se ele será incluído definitivamente ou não no Programa de Proteção 
à Criança e ao Adolescente Ameaçado de Morte (PPCAAM). 

Uma das questões polêmicas da inclusão ou não do jovem no programa tem sido seu acompanhamento por parte da Justiça. 
No regime de semiliberdade, determinado na sentença, ele deveria dormir durante a semana num Centro de Recursos Integrados de 
Atendimento ao Adolescente, vinculado ao Degase, onde teria aulas da escola regular e de cursos profissionalizantes, além de 
acompanhamento de psicólogos e assistentes sociais. 

O presidente da ONG Projeto Legal e Secretário do Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente, Carlos 
Nicodemos, no entanto, garante que os integrantes do programa são acompanhados por uma equipe técnica formada por psicólogos, 
assistentes sociais e advogados. “Essa equipe acompanha sua reinserção na sociedade e lhe assegura direitos como estudar e 
trabalhar”, explica ele.  

O jovem é um dos quatro acusados de envolvimento na morte do menino João Hélio, que foi arrastado por sete quilômetros 
no subúrbio do Rio durante um assalto em 2007. Depois de cumprir três anos de medida socioeducativa, ele, que era o único menor 
suspeito do crime, foi liberado no último dia 10, pouco depois de completar a maioridade. 

 O advogado da família de João Hélio pretende dar entrada na Justiça em um pedido para que o acusado passe por uma 
avaliação médica.  

 “É preciso um laudo que diga se ele está apto a conviver em sociedade”, disse Gilberto Fonseca. Ele ressalta, no entanto, 
que a pena do jovem, que na época do crime era menor, já foi cumprida. 

 “Dentro da lei, ele cumpriu o que tinha que cumprir. A nossa revolta é esse prêmio de ir morar na Suíça, que estão querendo 
dar pra ele. Quantas pessoas são ameaçadas neste país e ninguém dá proteção? Direitos humanos são para quem merece e não 
para quem cometeu um crime bárbaro. Isso é premiar bandido”, reclamou. Na última quinta-feira (18), o presidente da ONG Projeto 
Legal, responsável pelo PPCAAM, negou que haja planos de levar o acusado para o exterior.  

Ao longo de todo o ano de 2009, as avaliações do acusado indicavam que era preciso mantê-lo internado, com avaliações 
psicossociais e pedagógicas periódicas.  

Na última decisão, o juiz Marcius da Costa Ferreira ressalta que o jovem teve mais de uma passagem pelo sistema 
socioeducativo, e que, desde que sua pena fora determinada, ele se envolveu, dentro da unidade em que cumpria a medida, em ato 
contra a vida de um agente. O jovem estava entre os rebelados depois de uma frustrada tentativa de fuga.  

 
Disponível em <http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL1502292-5606,00-

TJ+ANULA+PROTECAO+DE+JOVEM+ENVOLVIDO+NA+MORTE+DO+MENINO+JOAO+HELIO.html>. Acesso em 3 abr 2010. 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






REDAÇÃO – VERSÃO RASCUNHO  

 
  

Com base no conteúdo do texto de apoio e em outras informações de seu conhecimento, redija um TEXTO 
DISSERTATIVO, no qual você exponha sua opinião sobre a inclusão ou não do jovem no Programa de Proteção à Criança e 
ao Adolescente Ameaçado de Morte (PPCAAM). 
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