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INSTRUÇÕES  
� Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a 

 prova objetiva. 

� Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões 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 

divergência, 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 divergência, 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- Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta 

esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta. 

6- Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na 

Folha de Respostas, a opção que a responda 

corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de 

Resposta:    

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) 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. Caso 

queira levar o caderno de prova, só poderá sair da sala 

após o termino 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. 

11- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair 

juntos, após a conferência de todos os documentos da sala 

e assinatura da ata. 

12- 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, agendas eletrônicas, 

pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, gravador ou 

qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses 

objetos causará eliminação imediata do candidato. 

13- 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.  

14- 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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FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO  
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AGENTE ADMINISTRATIVO 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Questão  01 
 Ao conjunto complexo de valores, crenças, 

suposições e símbolos que definem o modo pelo 
qual a empresa conduz o seu negócio é 
denominado de 

(A) administração de processos. 
(B) análise de processos de trabalho.  
(C) empresa Humana. 
(D) cultura organizacional.  
(E) descentralização. 
 
Questão  02 
 Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale 

a alternativa correta. 
 
 O pós fordismo ou ______ caracteriza-se pela 

diferenciação integrada da organização da produção 
e do trabalho sob a trajetória de inovações em 
direção à democratização das relações sociais nos 
sistemas-empresa. A(O) _______ se manifesta de 
várias formas: em termos tecnológicos; na 
organização da produção e das estruturas 
institucionais; na colaboração entre produtores 
complementares.   

 
(A) modelo flexível de gestão organizacional / flexibilidade 
(B) modelo de produção / fragmentação de mercado  
(C) flexibilidade organizacional / individualização dos 

modelos de consumo 
(D) eficiência do processo produtivo / maior exigência dos 

clientes  
(E) utilização estratégica da tecnologia / difusão de novas 

tecnologias flexíveis 
 
Questão  03 
 É um esforço concentrado, organizado de alto para 

baixo em uma empresa. O objetivo é rever e 
reformular completamente seus principais 
processos de trabalho, de forma a obter melhorias 
anormalmente expressivas com aumento de 
produtividade, com melhor qualidade dos 
produtos/serviços e com maior eficácia do 
atendimento ao cliente. Seu fator de sucesso mais 
importante para as iniciativas é a liderança. Ela 
muda a cultura das organizações e torna os 
trabalhos multidimensionais. 

 
 O texto acima está relacionado a 
(A) organização e métodos. 
(B) adaptação.  
(C) qualidade e produtividade. 
(D) delegação.  
(E) reengenharia organizacional. 
 
Questão  04 
 “ A percepção (pessoal e geral) da ausência de 

caminhos claros e estáveis, marcos pelos quais 
entender os problemas para propor e conseguir 
resoluções” é conhecida por 

(A) perspectiva.  
(B) turbulência.  
(C) estratégia.  
(D) perspicácia.  
(E) obsessão.  
 
 
 
 
 
 

Questão  05 
 Em relação a orçamento empresarial, analise as 

assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) 
INCORRETA(S). 

 
I. Orçamento é a expressão monetária de um 

plano operacional. 
 
II. Orçamento é a etapa inicial de um processo 

de planejamento. 
 
III. É um compromisso de realização. 
 
IV. É um processo de tomada de decisão por 

antecipação.  
 
(A) Apenas II. 
(B) Apenas I e III.  
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e IV.  
(E) Apenas I, III e IV. 
 
Questão  06 
 Suponha que em determinada empresa o salário 

inicial para 12 graduados em Administração seja: 
 

2.210 2.255 2.350 2.380 2.380 2.390 
2.420 2.440 2.450 2.550 2.630 2.825 

 
 Assim, pode-se afirmar que: a mediana do salário 

inicial é R$ ______; a média salarial inicial é R$ 
______; a moda é R$ ______. Supondo ainda que, se 
alterado o salário mais alto na tabela para R$ 
10.000,00, a média salarial será de R$ ______. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta de palavras que preenchem as lacunas do 
texto apresentado. 

(A) 2.540 / 2.830 / 2.380 / 3.380. 
(B) 3.820 / 2.440 / 2.803 / 5.042.  
(C) 2.405 / 2.440 / 2.380 / 3.038. 
(D) 2.405 / 2.405 / 2.425 / 3.113.  
(E) 2.608 / 2.425 / 2.630 / 4.408. 
 
Questão  07 
 Pedido ou exigência legal; requerimento; 

convocação. Pode ser utilizado(a) no RH, no 
Almoxarifado, em Informática, na prestação de 
serviços. 

 
 O texto acima trata do(a) 
(A) dinâmica das organizações. 
(B) processo decisório.  
(C) requisição. 
(D) relação chefe/subordinado.  
(E) gestão de qualidade. 
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AGENTE ADMINISTRATIVO 

 

Questão  08 
 Sobre processo decisório , relacione as colunas, 

depois assinale a sequência correta nas opções 
abaixo. 

 
A. Decisão. 
B. Processo decisório. 
C. Processo de tomada de decisão. 
D. Direção. 
E. Processo racional 
 
(   ) Seu exercício exige que os dirigentes da 

organização tomem uma série de decisões 
para viabilizar a realização dos objetivos 
traçados. 

(   ) É também fruto de negociações entre 
indivíduos e grupos com interesses distintos 
e que lutam por poder dentro da organização. 

(   ) Por seu intermédio se operam as escolhas da 
organização, as intenções e ideias dos 
indivíduos se transformam em ações, 
problemas são solucionados e oportunidades 
aproveitadas. 

(   ) Funciona como o motor, a mola-mestra das 
organizações. 

(   ) Processo de escolha entre diferentes 
alternativas, visando a atingir um objetivo 
determinado. 

 
(A) B – A – E – C – D. 
(B) A – E – D – B – C.  
(C) E – C – B – D – A. 
(D) C – D – A – E – B.  
(E) D – E – B – C – A.. 
 
Questão  09 
 Sobre eliminação de desperdícios, relacione as 

colunas e depois assinale a sequência correta nas 
alternativas abaixo.  

 
1. Formas de desperdício. 
2. Ferramentas auxiliares de controle. 
3. Tipos de desperdício. 
4. Perda. 
5. Operação. 
 
(   ) Tempo de espera e estoque. 
(   ) Caminhar para obter peças e operar chaves.  
(   ) Atendimento de garantias e preenchimento de 

controles internos.  
(   ) Espera e recarregamento. 
(   ) CAD e TQC. 

 
(A) 5 – 4 – 3 – 2 – 1. 
(B) 3 – 5 – 1 – 4 – 2.  
(C) 4 – 3 – 1 – 2 – 5. 
(D) 3 – 4 – 2 – 5 – 1.  
(E) 5 – 2 – 4 – 1 – 3. 
 
Questão  10 
 Ao instrumento administrativo resultante da 

identificação, análise, ordenação e agrupamento 
das atividades e dos recursos das empresas, 
incluindo o estabelecimento dos níveis de alçada e 
dos processos decisórios, visando o alcance dos 
objetivos estabelecidos pelos planejamentos das 
empresas denomina-se de  

(A) sistema de informações gerenciais. 
(B) análise estruturada.  
(C) departamentalização.  
(D) métodos de seleção.  
(E) estrutura organizacional. 
 
 

Questão  11 
 Em relação à delegação, pode-se dizer que “ a tarefa 

que foi transferida do chefe para o subordinado ” e 
“ a obrigação que o subordinado tem para com o 
chefe na realização dessa tarefa transferida ” são 
considerados (as) seus (suas). 

(A) Responsabilidades ou compromissos. 
(B) Elementos básicos.  
(C) Processos de delegação.  
(D) Obstáculos.  
(E) Regras práticas.  
 
Questão  12 
 Em relação a fluxo de caixa, considere o texto a 

seguir: O ingrediente básico do processo de 
planejamento financeiro de curto prazo é a previsão 
de vendas da empresa, de seu faturamento em um 
período, por exemplo. Ela pode basear-se numa 
análise de dados, que pode ser um (a) ______, que 
se baseia na construção de um consenso de 
previsão de vendas pelos próprios canais de 
distribuição da empresa; por um (a) ______, que se 
apóia nas relações observadas entre as vendas da 
empresa e certos indicadores econômicos 
importantes como o PIB, a construção de novas 
residências, índices de confiança do consumidor e 
renda pessoal disponível; ou por ambos (as). 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta de palavras que preenchem as lacunas do 
texto apresentado. 

(A) previsão interna / previsão externa 
(B) plano de produção / demonstração de resultado pro 

forma 
(C) fluxo de caixa operacional / fluxo de caixa livre  
(D) plano financeiro estratégico / plano financeiro 

operacional.  
(E) elaboração da demonstração projetada de resultado / 

avaliação das demonstrações projetadas.  
 
Questão  13 
 Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale 

a alternativa correta. 
 
 O método de arquivamento é determinado pela 

natureza dos documentos a serem arquivados e 
pela estrutura da entidade. Assim, pode-se dizer que 
Variadex, Soundex, Mnemônico e Rôneo  são 
métodos de arquivo pertencentes à classe _______ 
e que Duplex e Unitermo são métodos de arquivo 
pertencentes à classe _______.  

(A) Padronizados / Básicos – Ideográficos - Numéricos 
(B) Básicos – Numéricos / Padronizados - Alfabético 
(C) Padronizados / Básicos – Numéricos - Dicionário 
(D) Padronizados / Básicos – Assunto – Dígito-terminal 
(E) Básicos / Padronizados – Geográfico - Enciclopédico 
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Questão  14 
 Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se 

afirma abaixo sobre a correspondência e atos 
oficiais. A seguir, indique a opção com a sequência 
correta.  

 
(   ) A instrução Normativa nº. 4, de 06/março/1992, 

estabelece que o pronome de tratamento a ser 
empregado em comunicações dirigidas às 
autoridades do Poder Executivo, como 
Ministros de Estado, Embaixadores e 
Secretários de Estado dos Governos 
Estaduais é “Vossa.Excelência”.   

(   ) Segundo a Instrução Normativa nº. 4, de 
06/março/1992, somente as comunicações 
assinadas pelo  Presidente da República não 
precisam trazer o nome e o cargo; as demais 
devem trazer o nome e o cargo da autoridade 
que as expede, sob a assinatura.  

(   ) Abaixo assinado é o documento que contém 
reivindicações, pedidos ou manifestações de 
protesto ou solidariedade. É assinado por 
uma única pessoa.  

(   ) Requerimento é uma petição por escrito, feita 
com as fórmulas legais, na qual se solicita 
algo que é permitido por lei ou que como tal 
se supõe. É todo pedido que se encaminha a 
uma autoridade do Serviço Público.    

 
(A) V – V – F – F. 
(B) V – F – V – V.  
(C) F – V – V – V. 
(D) V – V – F – V.  
(E) F – V – V – F. 
 
Questão  15 
 Considere o texto a seguir: Ao processo 

industrializado de produção e distribuição oportuna 
de mensagens culturais em códigos de acesso e 
domínio coletivo, por meio de veículos mecânicos 
(elétricos/eletrônicos), aos vastos públicos que 
constituem a massa social, visando a informá-la, 
educá-la, entretê-la ou persuadi-la, desse modo 
promovendo a integração individual e coletiva na 
realização do bem-estar da comunidade denomina-
se de _______. Esta é, por natureza, 
caracteristicamente industrial e vertical e tem como 
elemento transformador da horizontalidade das 
outras modalidades de ______.  

 
1. Comunicação. 
2. Comunicação - interpessoal, direta e 

reservada. 
3. Comunicação de massa. 
4. Comunicação de massa - direta e reservada. 
5. Comunicação - interpessoal ou intergrupal. 
6. Audiência. 
7. Público - heterogêneo, inorganizado e 

disperso. 
8. Receptor massivo. 
 

 Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta de palavras que 
preenchem as lacunas do texto apresentado. 

(A) Apenas 1 e 7. 
(B) Apenas 6 e 8.  
(C) Apenas 8 e 1. 
(D) Apenas 3 e 5.  
(E) Apenas 2 e 4. 
 
 
 
 
 

Questão  16 
 Por planejamento organizacional entende-se aquele 

planejamento corporativo que integra e envolve 
todo o conjunto de unidades interdependentes da 
organização, facilitando e unificando as suas 
tomadas de decisões. O planejamento em uma 
organização pode ser visto a partir de três 
perspectivas diferentes: estratégico, tático e 
operacional.  

 
 Com base no texto acima, relacione as colunas e 

depois assinale a sequência correta nas alternativas 
abaixo. Alguns números poderão ser utilizados mais 
de uma vez e outros poderão não ser utilizados. 

 
1. Planejamento Estratégico 
2. Planejamento Tático 
3. Planejamento Operacional 
 
(   ) Deve ser complementado com os Planos de 

Marketing, de Produção e Financeiros.  
(   ) Está voltado mais especificamente a variáveis 

como condições de mercado, metas 
financeiras e recursos necessários para a 
execução do planejado.  

(   ) Em um ambiente organizado, ele assegura 
que as combinações corretas de recursos 
estejam disponíveis no tempo certo para 
produzir mercadorias ou serviços para o 
cliente-alvo.  

(   ) São seus atributos: processo  (utilização da 
análise de hiato) , grau de estruturação  
(pequeno)  e resultados (Declaração de 
Missão).  

 
(A) 1 – 3 – 2 – 2. 
(B) 3 – 2 – 3 – 1.  
(C) 2 – 2 – 1 – 3. 
(D) 3 – 3 – 2 – 1.  
(E) 2 – 1 – 3 – 1. 
 
Questão  17 
 Qual o índice que aplicado à hora noturna reduzida 

iguala-se à hora diurna? 
(A) 1,22857141.  
(B) 0,875.  
(C) 1,428571.  
(D) 1,285714.  
(E) 1,1428571.  
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Questão  18 
 Grupos e equipes não são a mesma coisa. Um, 

interage basicamente para compartilhar 
informações e tomar decisões para se ajudarem 
mutuamente no desempenho em suas áreas 
distintas de atuação; outro, seus esforços 
individuais resultam em um nível de desempenho 
que é maior do que a soma dessas contribuições 
individuais. 

 
 Destaque as diferenças entre grupos e equipes de 

trabalho, relacionando as colunas e depois assinale 
a sequência correta nas alternativas abaixo. 

 
1. Equipes de Trabalho 
2. Grupos de Trabalho 
 
(   ) Meta: desempenho coletivo . 
(   ) Sinergia: positiva . 
(   ) Responsabilidade individual e mútua . 
(   ) Habilidades: complementares .  

 
(A) 2 – 1 – 1 – 2. 
(B) 2 – 2 – 1 – 1.  
(C) 1 – 1 – 1 – 1. 
(D) 1 – 2 – 2 – 1.  
(E) 1 – 1 – 2 – 2. 
 
Questão  19 
 Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se 

afirma abaixo sobre descentralização. A seguir, 
indique a opção com a sequência correta. 

 
(   ) É vantagem: menor exigência de tempo nas 

informações e decisões . 
(   ) É desvantagem: maior necessidade de 

controle e de coordenação . 
(   ) É desvantagem: menor  dificuldade de 

normatização e de padronização . 
(   ) É vantagem: tendência a alto nível de idéias 

inovadoras . 
(   ) É vantagem: sistemas adequados no sentido 

de compreensão de uma operação complexa, 
o que possibilita efeitos na compreensão do 
desenvolvimento e na motivação .  

 
(A) V – V – F – F – F. 
(B) V – F – V – F – V.  
(C) F – V – V – F – V. 
(D) F – F – F – V – F.  
(E) V – F – V – V – F. 
 
Questão  20 
 Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se 

afirma abaixo sobre motivação e liderança. 
 

(   ) Motivação pode ser abordada como um 
processo de satisfação de necessidades e, 
necessidade  é o estado externo  que faz 
certos resultados parecerem atraentes.  

(   ) Medidas objetivas versus  medidas subjetivas, 
Aceitação versus  rejeição do líder, Medidas de 
desempenho individual versus  medidas de 
desempenho de grupo, Produtividade versus  
satisfação e Nível de análise são consideradas 
maneiras diferentes de avaliar a eficácia da 
liderança.  

(   ) Os líderes devem aumentar a participação do 
grupo quando, por exemplo: dispõem 
pessoalmente do conhecimento necessário 
para resolver o problema; têm confiança em si 
mesmos e são capazes de atuar por conta 
própria; é provável que os outros aceitem a 
decisão por eles tomada; o problema não está 

claro e é necessária ajuda para esclarecer a 
situação .  

(   ) A Teoria Y, segundo McGregor, é a suposição 
de que os funcionários detestam o trabalho e 
responsabilidades, são preguiçosos e devem 
ser coagidos ao desempenho.  

 
(A) V – V – F – F. 
(B) F – F – V – V.  
(C) F – V – F – F. 
(D) V – F – F – F.  
(E) F – V – F – V. 
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PORTUGUÊS 

 
Igreja e até ministro de Lula reagem ao Programa de 

Direitos Humanos 
Texto que avança em múltiplas áreas, incluindo controle 

da comunicação, também é criticado por 
associações de mídia 

Vannildo Mendes 
 
 O detalhamento das 75 páginas do Programa Nacional 

de Direitos Humanos - amplo a ponto de abarcar 
propostas que vão do controle social dos meios de 
comunicação ao marco regulatório dos planos de 
saúde, passando por taxação das grandes fortunas, 
mudança na desocupação de áreas invadidas e 
inclusão de sindicatos nos licenciamentos ambientais - 
desencadeou uma onda de protestos. Desta vez, não 
foram só os militares que reagiram ao decreto baixado 
pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 21 de 
dezembro, mas também representantes da sociedade 
civil, do empresariado, da Igreja Católica e até de 
dentro do governo.  

 O ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, afirmou 
que o programa "aumentará a insegurança jurídica no 
campo", além de "fortalecer organizações radicais", 
como o Movimento dos Sem-Terra (MST). Ele 
endossou as críticas da senadora Kátia Abreu (DEM-
TO), presidente da Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA), contrária ao item do decreto 
que prevê a audiência de uma câmara de conciliação 
antes da reintegração de posse de uma propriedade 
invadida. 

 "O projeto mostra um certo preconceito com a 
agricultura comercial", protestou o ministro, em 
entrevista coletiva sobre o resultado da balança 
comercial do agronegócio de 2009. Stephanes garantiu 
que o seu ministério foi ignorado em todas as 
discussões, não só sobre desocupação de terras, mas 
também sobre trabalho no campo e agricultura 
comercial. 

 O ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme 
Cassel, rebateu o colega. "Até onde estou informado, 
todos os ministérios participaram. O plano busca criar 
um ambiente de paz no meio rural", disse. Para Cassel, 
os que reclamam do decreto "são os que trabalham 
para um processo de criminalização dos movimentos 
sociais". 

 Entre as dezenas de itens, o decreto sugere o controle 
social das atividades econômicas, de instituições 
públicas e privadas e da mídia. Cita até mudanças na 
Constituição para rever o sistema de outorga e 
renovação de concessões de rádio e TV. Propõe, 
ainda, fixar critérios de acompanhamento editorial dos 
veículos de comunicação e ranking das publicações 
comprometidas com os direitos humanos ou que 
cometem violações. 

 A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e 
Televisão (Abert), a Associação Nacional dos Editores 
de Revistas (ANER) e a Associação Nacional de 
Jornais (ANJ) reagiram em nota conjunta (abaixo). "Não 
é democrática e sim flagrantemente inconstitucional a 
ideia de instâncias e mecanismos de controle da 
informação. A liberdade de expressão é um direito de 
todos os cidadãos e não deve ser tutelada por 
comissões governamentais", diz. "As associações 
representativas dos meios de comunicação esperam 
que as restrições à liberdade de expressão contidas no 
decreto sejam extintas, em benefício da democracia e 
de toda a sociedade." 

 Até a Igreja Católica, com a qual o governo petista 
mantém vínculos estreitos nos movimentos pastorais de 
base, protestou. Nesse caso, contra outro item 

polêmico do Programa de Direitos Humanos: a 
proibição de símbolos religiosos em locais públicos. 
"Daqui a pouco vamos ter de demolir a estátua do 
Cristo Redentor", declarou o secretário-geral da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), d. 
Dimas Lara Resende. Para ele, há intolerância religiosa 
em programa que deveria promover a livre 
manifestação. 

 O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), Cezar Britto, enviou o decreto para análise da 
Comissão Nacional de Direitos Humanos da entidade. 
"Aprovar uma política voltada para os direitos humanos 
é extremamente importante. Contudo, é preciso 
conhecer essa política, é preciso sair da análise 
genérica para a análise específica", disse Britto, por 
nota. "Mas desde logo ressaltamos como é importante 
o ponto referente à abertura dos arquivos da ditadura, 
por reconhecer o direito à memória e à verdade." 

 O item mais polêmico é justamente o que cria a 
Comissão da Verdade, para vasculhar os porões da 
ditadura e punir agentes de Estado por torturas. Pouco 
antes da virada do ano, o ministro da Defesa, Nelson 
Jobim, e os comandantes militares ameaçaram se 
demitir e Lula prometeu rediscutir os pontos de atrito. 
Ontem, por nota, os presidentes dos clubes da 
Aeronáutica, Militar e Naval, condenaram a ideia da 
comissão, advertindo que a democracia corre riscos, e 
sequelas "podem vir à tona" com o "revanchismo". 

 O decreto traz sete eixos orientadores, com mais de 
200 objetivos estratégicos. Propõe da legalização da 
profissão de prostitutas à inclusão do item "direitos 
humanos" nos relatórios ambientais, sem se esquecer 
de ações contra "concentração de gases do efeito-
estufa". Não é tudo: apoia o financiamento público de 
campanhas, pretende mudar o estatuto do índio e 
valorizar as quebradeiras de coco. 

 Os presidentes dos dois maiores partidos da oposição, 
o senador Sérgio Guerra (PSDB-PE) e o deputado 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), ameaçaram convocar a 
ministra Dilma Rousseff (Casa Civil), candidata 
presidencial do PT, presente ao lançamento do decreto, 
para dar explicações. 

 "O governo não parece empenhado na unidade 
democrática e, muito menos, no verdadeiro respeito 
aos direitos humanos", criticou Guerra. Para o senador, 
Lula "é um prisioneiro de preconceitos ideológicos 
revogados pelo passado". 

 O líder do PSDB no Senado, Arthur Virgílio (AM), 
apresentou ontem um projeto de decreto legislativo 
que, se aprovado, sustará o decreto. Para ele, trata-se 
de "um amontoado de promessas de caráter eleitoral". 

 A Secretaria Especial de Direitos Humanos, 
responsável pela condução do projeto, limitou-se a 
divulgar uma nota. O plano, diz, "é resultado de amplo e 
longo debate com a participação da sociedade" e 
"atende às demandas de vários segmentos, inclusive o 
setor do agronegócio".  

 Texto adaptado de 
<http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100109/not_imp492

971,0.php>. Acesso em 9 jan 2009. 
 
Questão  21 
 Assinale a alternativa que NÃO apresenta um item 

polêmico do Programa de Direitos Humanos, 
segundo o conteúdo do texto. 

(A)  Criação da Comissão da Verdade 
(B) Proibição de símbolos religiosos em locais públicos 
(C) Controle social dos meios de comunicação 
(D) Mudança na desocupação de áreas invadidas  
(E) Inclusão de sindicatos nos licenciamentos ambientais 
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Questão  22 
 No fragmento “Propõe da  legalização da profissão 

de prostitutas à  inclusão do item "direitos 
humanos" nos relatórios, ambientais...”, os 
elementos destacados imprimem ao contexto o 
sentido de 

(A) limite 
(B) tempo. 
(C) condição. 
(D) causa. 
(E) posse. 
 
Questão  23 
 “Até a Igreja Católica, com a qual  o governo petista 

mantém vínculos estreitos nos movimentos 
pastorais de base, protestou.” 

 
 A função sintática desempenhada pelo pronome 

destacado é a de 
(A) objeto direto.  
(B) objeto indireto. 
(C) complemento nominal. 
(D) adjunto adverbial. 
(E) sujeito. 
 
Questão  24 
 Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que 

se afirma das formas verbais em destaque. 
(A) “O líder do PSDB no Senado [...] apresentou ontem um 

projeto de decreto legislativo...” (verbo transitivo direto) 
(B) “’...é preciso conhecer essa política, é preciso sair da 

análise genérica...’" (verbo intransitivo) 
(C) "’O governo não parece empenhado na unidade 

democrática e, muito menos...’”, (verbo transitivo direto) 
(D) “A liberdade de expressão é um direito de todos os 

cidadãos...’" (verbo de ligação) 
(E) “...sem se esquecer de ações contra ‘concentração de 

gases do efeito-estufa’. (verbo transitivo indireto) 
 
Questão  25 
 “Stephanes garantiu que o seu ministério foi 

ignorado em todas as discussões, não só  sobre 
desocupação de terras, mas também  sobre trabalho 
no campo e agricultura comercial.” 

 
 A relação lógico semântica estabelecida pelos 

elementos destacados é a de  
(A) adversidade. 
(B) explicação. 
(C) conclusão. 
(D) adição. 
(E) alternância. 
 
Questão  26 
 Assinale a alternativa cuja expressão em destaque 

NÃO desempenha função de aposto do termo 
fundamental antedecente. 

(A) “Pouco antes da virada do ano, o ministro da Defesa, 
Nelson Jobim, e os comandantes militares 
ameaçaram...” 

(B) “...convocar a ministra Dilma Rousseff (Casa Civil), 
candidata presidencial do PT, presente ao 
lançamento...” 

(C) “O ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme 
Cassel, rebateu o colega.” 

(D) “Ontem, por nota, os presidentes dos clubes da 
Aeronáutica, Militar e Naval, condenaram a ideia da 
comissão...” 

(E) “’O projeto mostra um certo preconceito com a 
agricultura comercial", protestou o ministro, em 
entrevista coletiva...’” 

  
 
 

Questão  27 
 Assinale a alternativa correta quanto ao que se 

afirma a seguir. 
(A) Na palavra humanos, há 7 letras e 7 fonemas. 
(B) Na palavra balança, há 7 letras e 7 fonemas. 
(C) Na palavra guerra, há 6 letras e 4 fonemas. 
(D) Na palavra campanha, 8 letras e 6 fonemas 
(E) Na palavra terras, há 6 letras e 6 fonemas 
 
Questão  28 
 Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que 

se afirma a seguir. 
(A) Na palavra detalhamento, há respectivamente, um 

dígrafo consonantal e um dígrafo vocálico. 
(B) Na palavra promessas, há, respectivamente, um 

encontro consonantal e um dígrafo consonantal. 
(C) Na palavra revanchismo, há, respectivamente, um um 

dígrafo vocálico e um dígrafo consonantal. 
(D) Na palavra discussões, há, respectivamente, um 

dígrafo consonantal e um dígrafo consonantal. 
(E) Na palavra programa, há, respectivamente, um 

encontro consonantal e um encontro consonantal. 
 
Questão  29 
 Assinale a alternativa INCORRETA quanto à 

classificação das orações destacadas. 
(A) “...não foram só os militares que reagiram ao decreto 

baixado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva...” 
(oração subordinada adjetiva restritiva) 

(B) “Cita até mudanças na Constituição para rever o 
sistema de outorga e renovação de concessões de 
rádio e TV.” (oração subordinada adverbial final)  

(C) “O ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, afirmou 
que o programa ‘aumentará a insegurança jurídica...’” 
(oração subordinada substantiva objetiva direta) 

(D) “...o ministro da Defesa, Nelson Jobim, e os 
comandantes militares ameaçaram se demitir...” 
(oração subordinada adverbial condicional) 

(E) “Mas desde logo ressaltamos como é importante o 
ponto referente à abertura dos arquivos da ditadura...” 
(oração subordinada substantiva objetiva direta) 

 
Questão  30 
 “Não é tudo: apoia o financiamento público de 

campanhas, pretende mudar o estatuto do índio e 
valorizar as quebradeiras de coco .” 

 
 O fragmento destacado acima apresenta, 

respectivamente, 
(A) oração coordenada assindética, oração coordenada 

assindética, oração coordenada sindética aditiva. 
(B) oração principal, oração subordinada substantiva, 

oração coordenada sindética aditiva. 
(C) oração principal, oração subordinada adverbial, oração 

subordinada substantiva. 
(D) oração subordinada substantiva, oração subordinada 

substantiva, oração coordenada sindética aditiva. 
(E) oração subordinada adverbial, oração coordenada 

assindética, oração subordinada adverbial. 
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CONHECIMENTOS GERAIS / 
ATUALIDADES 

 
Questão  31 
 “ A China é o maior exportador do mundo. Mas é um 

campeão olímpico que usa anabolizante. O país usa 
uma taxa de câmbio que aumenta a competitividade 
de seu produto, de uma forma completamente 
artificial em um mundo que adota o câmbio 
flutuante. Em 1999, a China tinha 3% da exportação 
mundial. Agora, são 10%. Se continuar no mesmo 
ritmo de crescimento, vai chegar a 25% em dez 
anos. O país joga de forma desleal.” Essa foi à 
afirmação da jornalista Miriam Leitão, no Jornal 
Bom dia Brasil, na manhã do dia 11 de janeiro de 
2010. Assinale a alternativa correta. 

(A) Pode-se dizer que os primeiros contatos de nossa 
cultura com a cultura chinesa tiveram início com a 
viagem de Marco Pólo àquele país, pois ele era de 
Portugal. 

(B) As relações culturais com a China foram estreitadas 
com a exibição da novela brasileira “Escrava Isaura”, 
estrelada pela atriz Lucélia Santos, na metade dos anos 
80. 

(C) Luiz Inácio Lula da Silva foi o presidente brasileiro que 
formalizou as primeiras relações diplomáticas com a 
China por ser ele um socialista.  

(D) No período militar (1964-1985) o Brasil rompeu os 
contatos com a China, pois suas posições políticas 
eram contrárias e conflitantes. 

(E) O Presidente Fernando Henrique Cardoso tentou 
estabelecer comércio com a China, visitando o país em 
1988, mas Jiang Zemin recusou-se.  

 
Questão  32 
 Segundo notícia do site <oglobo.com> do dia 12 de 

janeiro de 2010, o ministro da Defesa Nelson Jobim 
e os comandantes militares solicitaram ao 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva que determine a 
alteração da expressão “crimes praticados no 
contexto da repressão política” pela expressão 
“crimes praticadas no contexto de conflitos 
políticos” no texto do decreto que prevê a criação 
da Comissão Nacional da Verdade para investigar 
atos cometidos durante a ditadura militar. Assinale 
a alternativa correta. 

(A) Os “conflitos políticos” mencionados eram entre os 
militares e os grupos de extrema direita. 

(B) A “repressão política” partia da sociedade civil em 
relação aos militares que eram comunistas. 

(C) No período militar o Brasil manteve-se de relações 
cortadas com os Estados Unidos da América. 

(D) O AI-5 suspendeu o direito ao Habeas Corpus e proibiu 
a liberdade de imprensa no Brasil.  

(E) Emilio Garrastazu Médici foi eleito democraticamente 
como Presidente Militar, em 1968. 

 
Questão  33 
 Embora o mais lido, a “Bíblia” não é o único livro 

sagrado que a humanidade produziu ou pretendeu 
produzir. Assinale a alternativa INCORRETA.  

(A) Joseph Smith, em 1823, rezava em uma floresta atrás 
de sua casa, aos 14 anos, na cidade de Palmira, Nova 
York, quando recebeu a visita de um anjo denominado 
Moroni e lhe deixou uma mensagem cujo ponto de 
partida serviu para a elaboração da única escritura 
sagrada feita na América, o Livro de Mórmon. 

(B) Alan Kardec, no século XIX, em Paris, coordenou 
longas reuniões com médiuns fazendo perguntas e 
colhendo respostas que acreditava vir dos espíritos e, a 
partir da organização de 501 perguntas sobre o 
universo, o médium publicou, em 1857, o Livro dos 
Espíritos.  

(C) Por possuir um significado cifrado e oculto, os místicos 
muçulmanos acreditam que seus versos têm o poder de 
curar enfermidades ou expulsar demônios, pois trazem 
a presença direta de Deus e foi o anjo Gabriel que 
transmitiu seus versos a Maomé, para compor o livro 
sagrado Alcorão. 

(D) No fim da década de 1940, com o mundo mergulhado 
em paranóias da Guerra Fria e na corrida espacial, 
surgiram os primeiros relatos de óvnis, associados a 
discos voadores pilotados por extraterrestres, com os 
quais ocorriam os “contatos” para a divulgação da 
“palavra” extraterrestre em nosso planeta.  

(E) Depois de passar anos ouvindo ensinamentos dos mais 
velhos entoando cânticos e preparando oferendas aos 
orixás, entre outros ritos, a mãe-de-santo (ou o pai-de-
santo) está pronta para cumprir a missão de transmitir, 
oralmente, de geração a geração, as crenças nascidas 
no continente africano, e registradas no livro 
Bagavagita. 

 
Questão  34 
 A Argentina começou o ano de 2010 tendo que 

enfrentar uma crise econômica com uma inflação 
alta cujos índices, segundo a mídia, não são 
confiáveis, pois são manipulados. Assinale a 
alternativa INCORRETA.  

(A) O atual vice-presidente, na Argentina, é também 
presidente do Senado. 

(B) O atual vice-presidente, na Argentina, é adversário da 
presidente Cristina Kirchner. 

(C) Cristina Kirchner demitiu o presidente do Banco 
Central, em janeiro de 2010. 

(D) Cristina Kirchner, equivocadamente, quer usar reserva 
para pagar dívidas do governo. 

(E) O Congresso argentino atual foi eleito há seis meses e 
é oposto ao governo. 

 
Questão  35 
 A “FLIP” – Feira de Literatura Internacional de 

Paraty – tem sido um sucesso e já possui 
definições para o encontro de 2010, que se realizará 
nos dias 4 a 8 de agosto. Em sua 8ª edição a FLIP 
homenageará o sociólogo Gilberto Freyre. Assinale 
a alternativa INCORRETA. 

(A) Gilberto Freyre foi o primeiro que analisou a 
constituição da sociedade brasileira sob a perspectiva 
positivista. 

(B) Gilberto Freyre escreveu, entre outras, as obras “Casa 
Grande & Senzala”, “Sobrados e Mucambos”. 

(C) Gilberto Freyre nasceu no Recife, no ano de 1900 e 
estudou na Universidade de Columbia, nos Estados 
Unidos.  

(D) A cidade de Paraty é uma cidade litorânea e está 
situada no norte do Estado de São Paulo, próxima ao 
Rio de Janeiro.  

(E) A cidade de Paraty é uma bela cidade colonial, 
litorânea, considerada Patrimônio Histórico Nacional. 
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Questão  36 
 A literatura brasileira é considerada um 

desdobramento da literatura portuguesa por serem 
ambas escritas na língua portuguesa e por ter sido 
originada do advento do “descobrimento” do Brasil, 
pelos portugueses, no século XV. Assinale a 
alternativa correta. 

(A) Paulo Leminsky, filho de pai polonês e mãe negra, faixa 
preta de judô, estudou e divulgou a cultura e a literatura 
japonesa no Brasil, publicando uma biografia de Bashô.  

(B) A “Carta de Pero Vaz de Caminha” poderia ser o 
primeiro registro escrito no Brasil, mas alguns índios 
sabiam escrever porque estiveram em Portugal antes. 

(C) A Semana de Arte Moderna, em 1922, foi o marco 
definitivo da união da literatura brasileira com a 
literatura portuguesa e contra a literatura francesa.  

(D) Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, João 
Guimarães Rosa, Cecília Meireles, Castro Alves e 
Clarisse Lispector são alguns dos modernistas.  

(E) Paulo Leminsky (1944-1989) era opositor ao movimento 
tropicalista e aos músicos Caetano Veloso e Gilberto 
Gil por suas posturas políticas.  

 
Questão  37 
 No dia 13 de janeiro de 2009, o sul da cidade 

haitiana de Porto Príncipe foi atingida por um forte 
terremoto com 7 graus na escala Richter. Vários 
brasileiros morreram nesse desastre, inclusive a 
Dra. Zilda Arns, criadora e coordenadora da 
Pastoral da Criança. Assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A) A capital do Haiti é Porto Príncipe e os idiomas oficiais 
são o francês e o crioulo. 

(B) Foi o último país a abolir a escravidão negra na 
América Ibérica, em 1889. 

(C) É o país mais pobre dentre o grupo denominado 
atualmente como “países do sul”. 

(D) Os brasileiros formam hoje o maior contingente de 
soldados da ONU no Haiti. 

(E) O Haiti divide a Ilha Hispaniola com a República 
Dominicana, no mar do Caribe. 

 
Questão  38 
 Em novembro de 2009, o Presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva recebeu a visita de dois estadistas 
estrangeiros que suscitaram polêmicas: Shimon 
Peres e Mahmoud Ahmadinejad. Assinale a 
alternativa correta. 

(A) Shimon Perez é o presidente do Irã e Mahmoud 
Ahmadinejad é o chefe de estado de Israel.  

(B) Esta foi a segunda vez que Shimon Peres veio ao Brasil 
durante o governo do Presidente Lula.  

(C) Um dos objetivos de Shimon Peres ao Brasil seria 
conhecer a colônia judia, em Foz do Iguaçu. 

(D) Os brasileiros protestaram porque o país não deveria 
receber a visita de um líder muçulmano. 

(E) A crítica ao presidente do Irã é, também, devido à sua 
negação da existência do Holocausto. 

 
Questão  39 
 No contexto político-econômico do neoliberalismo 

ocorreu, em 6 de maio de 1997, a privatização da 
Companhia Vale do Rio Doce, apesar de passeatas 
e protestos em diversas partes do país. Assinale a 
alternativa INCORRETA. 

(A) Preocupados com o crescimento econômico, todos os 
países adotaram a política neoliberal na década de 
1990. 

(B) No neoliberalismo é pregada a ausência do Estado 
principalmente na gestão econômica: privatizar é 
sinônimo de modernizar. 

(C) No governo Collor foi privatizada a primeira grande 
companhia nacional, a CSN (Companhia Siderúrgica 
Nacional) e no governo FHC, a Vale do Rio Doce. 

(D) No Governo Collor as mercadorias estrangeiras 
começaram a invadir o mercado nacional dando sinal 
verde ao neoliberalismo.  

(E) A premissa dos neoliberais é que a livre concorrência 
faz aumentar a produtividade e acelerar o crescimento 
econômico. 

 
Questão  40 
 Em 17 de novembro de 1986, o Parque Nacional do 

Iguaçu foi tombado pela UNESCO como Patrimônio 
Mundial Natural da Humanidade. Assinale a 
alternativa correta. 

(A) As cataratas do Iguaçu são consideradas uma das sete 
maravilhas da natureza. 

(B) O Parque Nacional do Iguaçu abrange áreas 
hidrográficas do Brasil e do Paraguai. 

(C) O Parque Nacional do Iguaçu possui grande quantidade 
de mata de araucária.  

(D) A usina Hidrelétrica de Itaipu binacional está localizada 
no Parque Nacional do Iguaçu. 

(E) O Parque Nacional do Iguaçu localiza-se nos rios 
Paraguai e Iguaçu, no Brasil.  
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