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Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

CONSUMISMO JOVEM
1 Os jovens estão se endividando. Segundo pesquisa 

da Associação Comercial de São Paulo, 67% dos 
inadimplentes têm menos de 35 anos e 240% têm entre 
26 e 30 anos.

2 Mais do que um levantamento estatístico ou curiosidade, 
tais números expressam uma realidade preocupante: a 
falta de educação para o consumo. Sem isso, o jovem 
compra acima de suas possibilidades e talvez prossiga 
nesse desequilíbrio quando for mais velho.

3 Além disso, essas pessoas não estão se endividando 
para comprar bens tecnológicos como computadores ou 
aparelhos que aumentem o conforto e a segurança no lar. 
Nada disso. Torraram dinheiro com roupas e calçados. 
O terceiro item da lista também é uma advertência, por 
si só: empréstimo pessoal.

4 A agiotagem é um dos negócios que mais se desenvolvem 
nos municípios brasileiros, com a oferta de dinheiro 
fácil, a juros extorsivos, para ávidos consumidores, 
principalmente das classes C e D.

5 Dever desde os primeiros anos de carteira de trabalho 
assinada é uma péssima tendência para o futuro. Hábitos 
de poupança não são estimulados nem valorizados aqui.

6 É evidente que todos querem consumir. Não há 
crime algum nisso, até porque, sem compras, não há 
produção nem empregos. A economia fica estagnada e 
o país caminha para trás. Certamente não defendo tal 
comportamento.

7 Mas o consumismo desenfreado é péssimo para as 
pessoas e para o ambiente e indica um descontrole que 
pode, sem trocadilho, custar muito caro.

8 Há situações que precipitam a inclusão do consumidor 
em listas de devedores. Desemprego e despesas 
inesperadas, provocadas por doenças, são totalmente 
compreensíveis. Planejar as compras, contudo, poderia 
evitar a maioria dos casos de inadimplência.

9 Prestações que “caibam no bolso”, sem verificação do 
quanto se paga a mais por essa aparente facilidade; 
crédito rotativo dos cartões; e empréstimos em geral, 
inclusive os consignados, são alguns dos caminhos 
mais rápidos para estourar os orçamentos pessoais e 
familiares.

10 Falta, também, uma lei que proíba a concessão de crédito 
sem exigência de garantias. Porque não há milagre em 
finanças. Se uma empresa não exige comprovação de 
renda e bens que garantam o empréstimo, só há uma 
explicação plausível: ela compensa o risco de calote 
cobrando juros de agiota.

11 Agiotagem é crime e não deveria ser permitida.

12 Antes de chegar à faixa etária que tem mais devedores 
na pesquisa da ACSp, jovens frequentam escolas 
e universidades. São orientados sobre os riscos do 
consumo de drogas, do tabagismo e do alcoolismo e 
para a importância de preservar o ambiente. Muitas 
vezes, têm aulas sobre cidadania, política e grandes 
desafios mundiais, como a escassez de água e as guerras 
religiosas. Por que não recebem mais subsídios sobre 
consumo consciente, não somente com foco ambiental, 
mas também em relação à proteção de seus bolsos e à 
aplicação do Código de Defesa do Consumidor?

13 Também nessa área é tolice imaginar que as autoridades 
resolvam tudo, Não solucionam nem problemas 
gravíssimos como filas nos corredores dos hospitais 
públicos e transporte coletivo superlotado ...

14 Os pais deveriam ajudar nesse processo educativo, mas, 
convenhamos, nem os adultos escapam do excesso de 
compras. Então, não é uma surpresa saber que os mais 
novos não conseguem pagar suas contas em dia.

15 Perder o crédito é um desastre para qualquer pessoa. 
Fecha as portas para a aquisição até de produtos 
fundamentais, totalmente necessários, como alimentos 
e medicamentos. Carimba os consumidores como 
devedores e isso tem repercussões em todos os 
segmentos da vida, inclusive o profissional.

16 Isso não pode, então, ser visto como mais uma tendência 
ou consequência da inclusão social. O papel aceita tudo. 
Fazer as contas e não assumir compromissos superiores 
à renda não é caretice. É uma das condições para um 
futuro melhor, sem sobressaltos, sem cobradores e sem 
insônia. Não desejamos novas gerações repletas de 
devedores.

(DOLCI, Maria Inês. Folha de São Paulo. Folhainvest. 17/10/11, p. B8.)

1. Dos trechos abaixo extraídos do texto, aquele que contém 
a tese principal defendida pela autora é:

A) “A agiotagem é um dos negócios que mais se 
desenvolvem nos municípios brasileiros, com 
a oferta de dinheiro fácil, a juros extorsivos” 
(parágrafo 4);

B) “Dever desde os primeiros anos com carteira de 
trabalho assinada é uma péssima tendência para o 
futuro.” (parágrafo 5);

C) “Se uma empresa não exige comprovação de 
renda e bens que garantam o empréstimo, só há 
uma explicação plausível: ela compensa o risco de 
calote cobrando juros de agiota.” (parágrafo 10);

D) “Perder o crédito é um desastre para qualquer 
pessoa. Fecha as portas para a aquisição até 
de produtos fundamentais, como alimentos e 
medicamentos.” (parágrafo 15);

E) “Fazer as contas e não assumir compromissos 
superiores à renda não é caretice, é uma necessidade. 
É uma das condições para um futuro melhor” 
(parágrafo 16).
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2. No desenvolvimento do texto, a autora demonstra 
preocupação em relação a vários aspectos referentes aos 
hábitos de consumo dos jovens, entre os quais NÃO se 
enquadra o seguinte:

A) os jovens estarem se endividando além de suas 
possibilidades, consumindo roupas e calçados e 
tomando empréstimo pessoal;

B) os jovens serem vítimas da agiotagem, com a oferta 
de dinheiro fácil, a juros extorsivos;

C) a falta de uma legislação que proíba a concessão de 
crédito sem exigência de garantias;

D) a ausência nos currículos escolares de subsídios 
sobre consumo consciente, com foco no controle 
das finanças e aplicação do Código de Defesa do 
Consumidor;

E) os jovens endividados terem de passar por 
problemas gravíssimos, como filas nos corredores 
dos hospitais públicos e transporte coletivo 
superlotado.

3. Com as frases “Isso não pode, então, ser visto como 
mais uma tendência ou consequência da inclusão social. 
O papel aceita tudo.” (parágrafo 16), a autora está 
afirmando que:

A) a perda de crédito por excesso de consumo, 
impedindo que as pessoas possam comprar 
mercadorias indispensáveis à alimentação e à 
saúde, tende a repercutir no fenômeno de inclusão 
social das classes C e D;

B) o consumidor carimbado como devedor, 
independente do segmento social a que pertença, 
sofre desagradáveis consequências em sua vida, 
inclusive profissionalmente;

C) o consumismo desenfreado, que leva o jovem 
às listas oficiais de inadimplentes, não pode ser 
atribuído ao fenômeno da inclusão social das 
classes C e D, mas à falta de orientação sobre 
consumo consciente;

D) a inclusão social das classes C e D não tem 
nenhuma relação com o hábito desenfreado de 
consumo praticado pelos jovens, pois independente 
da ascensão social, estes consumiriam atraídos pelo 
crédito fácil;

E) a perda do crédito por inadimplência vem 
perseguindo os jovens que são consumidores 
compulsivos, a ponto de impedir que eles ascendam 
socialmente, se pertencem às classes C e D.

4. O parágrafo 5 está estruturado em dois períodos entre os 
quais parece não haver relação de sentido. A leitura dos 
dois períodos, entretanto, tomados na dimensão da leitura 
integral do texto, permite depreender que o segundo 
período exprime em relação ao primeiro o sentido de:

A) proporcionalidade;
B) causalidade;
C) conclusão;
D) analogia;
E) consequência.

5. Na linha de argumentação desenvolvida pela autora, 
pode-se interpretar que o parágrafo 7 exprime em relação 
ao parágrafo 6 o sentido de:

A) comparação;
B) meio;
C) modo;
D) oposição;
E) finalidade.

6. Na redação do período “Agiotagem é crime e não deveria 
ser permitida” (parágrafo 11) a autora omitiu elemento 
de coesão textual que poderia exprimir com mais clareza 
a relação de sentido entre as duas orações. Em cada uma 
das redações abaixo do referido período foi acrescentado 
elemento de coesão adequado à relação do sentido do 
texto, COM EXCEÇÃO DE:

A) Agiotagem é crime, e, porquanto, não deveria ser 
permitida.

B) Agiotagem é crime e, por isso, não deveria ser 
permitida.

C) Agiotagem é crime e não deveria ser permitida, 
pois.

D) Agiotagem é crime e, por conseguinte, não deveria 
ser permitida.

E) Agiotagem é crime e, em razão disso, não deveria 
ser permitida.

7. No trecho “Prestações QUE ‘caibam no bolso’” 
(parágrafo 9), observa-se que o pronome relativo 
em caixa alta substitui o substantivo que o antecede, 
relacionando sintaticamente os termos do período e 
dando coesão ao discurso. Dos pronomes destacados 
nos trechos abaixo extraídos do texto, aquele que NÃO 
substitui o termo indicado ao lado é:

A) “Sem isso, o jovem compra acima de suas 
possibilidades e talvez prossiga NESSE 
desequilíbrio quando for mais velho.” (parágrafo 2) 
/ a falta de educação para o consumo;

B) “Nada DISSO.” (parágrafo 3) / comprar bens 
tecnológicos ou aparelhos que aumentem o conforto 
e a segurança no lar;

C) “Não há crime nenhum NISSO” (parágrafo 6) / em 
consumir;

D) “mas também em relação à proteção de SEUS 
bolsos” (parágrafo 12) / dos jovens;

E) “Também NESSA área é tolice imaginar que as 
autoridades resolvam tudo.” (parágrafo 13) / os 
jovens receberem mais subsídios sobre consumo 
consciente.
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8. No período “Falta, também, uma lei que proíba a 

concessão de crédito sem exigência de garantias” 
(parágrafo 10), a concordância verbal foi feita em 
consonância com a norma culta da língua. Das alterações 
feitas abaixo na redação do citado período, aquela em 
que está INCORRETA a concordância é:

A) Faltam, também, leis que proíbam a concessão de 
crédito sem exigência de garantias.

B) Parece também não existirem leis que proíbam a 
concessão de crédito sem exigência de garantias.

C) Provavelmente, também não devem haver no 
país leis que proíbam a concessão de crédito sem 
exigência de garantias.

D) Nota-se que inexistem, também, algumas leis que 
proíbam a concessão de crédito sem exigência de 
garantias.

E) A rigor, também não existem no país leis rigorosas 
que proíbam a concessão de crédito sem exigência 
de garantias.

9. No trecho “mas também em relação à proteção de seus 
bolsos” (parágrafo 12), o acento indicativo da crase foi 
empregado corretamente. Das alterações feitas abaixo na 
redação da frase acima, aquela em que está INCORRETO 
o emprego do acento indicativo da crase é:

A) mas também em relação à sua proteção e à de seus 
bolsos;

B) mas também em relação àquela proteção que é 
necessária à seus bolsos;

C) mas também em relação à mesma proteção de que 
seus bolsos necessitam;

D) mas também em relação à proteção segura que seus 
bolsos solicitam;

E) mas também em relação à igual proteção de seus 
bolsos e à que diz respeito ao CDC.

10. No trecho “Prestações que ‘CAIBAM no bolso’” 
(parágrafo 9), o verbo em caixa alta remete à questão 
da flexão dos verbos irregulares em português. 
Considerando-se esse fato da língua, em sua modalidade 
culta, pode-se afirmar que há flexão verbal INCORRETA 
na frase:

A) Contenham-se em seus hábitos de consumo, para 
que não venham a arrepender-se mais tarde.

B) Os jovens contravieram às minhas ordens e fizeram 
dívidas impagáveis.

C) Se tu te dispuseres a educar-te em relação ao hábito 
de consumo, eu posso ajudar-te.

D) Se veres algum jovem consumindo exageradamente, 
aconselha-o a moderar-se.

E) Couberam aos jovens as tarefas mais “indigestas”: 
comprar roupas e calçados.

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PETRÓPOLIS

11. O major Köeler, na história de Petrópolis, tem o seu nome 
associado aos seguintes fatos históricos, EXCETO:

A) obtenção, por arrendamento, das terras da Fazenda 
do Córrego Seco;

B) elaboração da planta, junto com Paulo Barbosa, da 
“Povoação Palácio de Petrópolis”;

C) colocação das ações da Companhia de Petrópolis, 
criada por ele, na Bolsa de Valores;

D) instalação do Porto da Estrela, no fundo da baía de 
Guanabara;

E) construção da Estrada Normal da Serra da Estrela.

12. O clima úmido, a energia hidráulica e a mão de obra 
qualificada fizeram de Petrópolis, no período imperial, 
importante:

A) polo têxtil;
B) colônia agrícola;
C) centro de floricultura;
D) área de vinicultura;
E) zona cafeeira.

13. O município de Petrópolis possui uma área de 774.606 
Km2 divididos em cinco distritos. A população segundo 
o último censo é de 277.816 habitantes (IBGE). Ao 
observar-se a distribuição dessa população pelo território 
constata-se que:

A)  o alto nível de vida presente no 3º distrito aliado ao 
turismo criaram no mesmo o maior adensamento 
populaciona;

B) a fábrica de cerveja Itaipava atraiu um grande 
número de pessoas colocando o 5º distrito na 
dianteira da concentração populacional;

C) as indústrias, os estabelecimentos comerciais e os 
serviços contribuíram para a maior concentração 
estar no 1º distrito l;

D) a migração da população do 1º distrito para Pedro 
do Rio devido ao clima ameno e à vida calma, 
transformou o 4º distrito no espaço mais adensado 
de Petrópolis;

E) a reforma urbana promovida pelo Prefeito Rubens 
José De França Bomtempo em 2006 desenvolveu 
intensamente o distrito de Cascatinha, fazendo-o 
ficar em 1º lugar na concentração populacional.
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14. Muitos moradores de Petrópolis em entrevista feita para 
um trabalho de Turismo, em 2010, afirmaram ser o rio 
Piabanha aquele que passa pela rua do Imperador. As 
respostas estavam incorretas, pois nesse trecho da cidade 
correm os rios:

A) Quitandinha e Paquequer;
B) Quitandinha e Palatino;
C) Paquequer e Palatino;
D) Paquequer e Bonfim;
E) Bonfim e Palatino;

15. Leia o texto:

- Em extensão territorial é o maior dos cinco distritos que 
compõem o Município de Petrópolis. Nasceu às margens 
da estrada denominada Caminho Novo que ligava o Rio de 
Janeiro a Minas Gerais. No século XVIII, seu núcleo central, 
a antiga fazenda Itamarati já constava na planta original que 
o colonizador Köeler fez daquela área.

O texto refere-se ao:

A) 1º distrito: Centro;
B) 2º distrito: Cascatinha;
C) 3º distrito: Itaipava;
D) 4º distrito: Pedro do Rio;
E) 5º distrito: Posse

ATUALIDADES

16. Em recente decisão no segundo semestre de 2011 acerca 
de concursos públicos, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu, por unanimidade, após julgar um Recurso 
Extraordinário, que os:

A) aprovados em concursos públicos têm mera 
expectativa de direito de assumir o cargo 
considerando o número de vagas disponíveis;

B) aprovados em concursos públicos têm direito 
a entrar em exercício no cargo considerando o 
número de vagas disponíveis;

C) aprovados em concursos públicos têm direito à 
nomeação dentro do número de vagas disponíveis;

D) candidatos em concursos públicos têm direito à 
devolução da taxa de inscrição em caso de não 
aprovação no certame;

E)  candidatos em concursos públicos têm o dever de 
conferir se há erros de digitação na prova antes de 
começar a fazê-la, não sendo aceitas reclamações 
posteriores.

17. A onda revolucionária de manifestações e protestos 
que vêm ocorrendo no Oriente Médio e no Norte da 
África em 2010-2011, visando a reformas democráticas 
e organizada e divulgada com a ajuda da internet e das 
mídias sociais, é conhecida como:

A) Guerra do Iraque; 
B) Primavera Árabe;
C) Intifada Árabe;
D) Guerra dos 100 Dias;
E) Revolta Grega.

18. O novo modelo de Segurança Pública e de policiamento, 
adotado pelo governo do estado do Rio de janeiro, 
que promove a aproximação entre a população e a 
polícia, aliada ao fortalecimento de políticas sociais nas 
comunidades, é conhecido como:

A) Disque-denúncia;
B) Plano de Segurança e Convivência Cidadã;
C) Programa Nacional de Segurança Pública com 

Cidadania;
D) Unidade de Polícia Pacificadora;
E) Unidade de Pronto Atendimento.

19.  O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi 
manchete nos jornais em outubro de 2011 porque:

A) a Polícia Federal recebeu denúncia anônima 
informando que doze candidatos de uma escola em 
Manaus tiveram acesso à prova um dia antes de sua 
realização;

B) houve suspeita de vazamento do tema da prova da 
redação do ENEM, uma vez que alunos de uma 
escola na Bahia souberam do tema pouco antes da 
realização da prova;

C) alguns alunos de uma escola municipal em 
Petrolina-PE alegaram problemas na impressão da 
folha de respostas e da prova amarela;

D) um colégio no Ceará distribuiu aos seus alunos, nas 
semanas anteriores à realização do exame, apostilas 
com dez questões iguais às que caíram nas provas 
do ENEM;

E) suspeita-se que funcionários da gráfica onde 
foram impressas as provas do ENEM furtaram as 
mesmas e tentaram vendê-las a jornalistas antes da 
realização do exame.

20. No primeiro semestre de 2011, o Japão foi atingido por 
abalos sísmicos que provocaram explosões em uma usina 
de produção de energia nuclear. Tal acidente na usina 
representou um enorme prejuízo ao meio ambiente e à 
economia local, na medida em que:

A) o vazamento de radiação nuclear afetou a fauna 
marinha da costa japonesa, contaminando assim os 
peixes, alimento muito consumido pela população 
do país;

B) obrigou os japoneses a fazer racionamento de 
energia e a pensar fontes energéticas alternativas, 
além da nuclear e da solar, já existentes no país;

C) fez reduzir a produção nacional de carros e 
consequentemente sua exportação para todo 
o mundo, tendo em vista a forte industria 
automobilística presente no Japão e que emprega 
milhares de japoneses;

D) a paralisação na produção de energia prejudicou 
a comercialização dessa energia com a China, 
bem como obrigou os japoneses a reativarem 
abandonadas usinas termoelétricas movidas a 
carvão, material poluidor por excelência;

E) alterou a temperatura no país em cerca de 
1,5º Celsius, o que prejudicou o crescimento 
das plantações de arroz e sua consequente 
comercialização no mercado internacional.
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RACIOCÍNIO LÓGICO

21. Dentre as afirmações abaixo, a única que pode ser 
considerada como uma negação lógica de “se durmo 
tarde, então não acordo cedo”, é:

A) Durmo tarde e acordo cedo;
B) Se não durmo tarde, então acordo cedo;
C) Durmo tarde ou não acordo cedo;
D) Acordo cedo porque dormi tarde;
E) Durmo tarde ou não acordo cedo.

22. No atual sistema brasileiro de emplacamento de veículos, 
no qual as placas possuem três letras e quatro algarismos, 
o número máximo de placas que podem existir, 
começadas pela letra J e terminadas pelo algarismo 0, é:

A) 26 000;
B) 52 000;
C) 676 000;
D) 6 760 000;
E) 676 000 000.

23. Uma caixa contém um total de 70 lápis de cor. Destes, 20 
são azuis, 10 são vermelhos, 15 são verdes, 5 são pretos 
e os restantes são amarelos. A menor quantidade de lápis 
que devemos retirar da caixa, com os olhos vendados, 
para que tenhamos a certeza de haver, pelo menos, 6 lápis 
de uma mesma cor, é:

A) 6;
B) 12;
C) 15;
D) 26;
E) 36.

24. Para elaborarmos uma tabela-verdade representativa dos 
valores lógicos possíveis para a proposição composta (p 
→ q) → ~r, sendo p, q, r proposições lógicas simples, 
necessitaremos de uma quantidade de linhas igual a:

A) 4;
B) 8;
C) 16;
D) 32;
E) 64.

25. No lançamento de dois dados cúbicos (comuns) distintos, 
um azul e outro vermelho, a probabilidade de obtermos 
dois números, cuja soma seja um múltiplo de 3, é, 
aproximadamente:

A) 18%;
B) 20%;
C) 23%;
D) 28%;
E) 33%.

LEGISLAÇÃO

26. Segundo a lei nº 6646 de 31 de março de 2009, fica 
assegurada à servidora pública que seja mãe, tutora, 
curadora ou que detenha a guarda e responsabilidade de 
criança ou adolescente portador de deficiência, a redução 
de:

A) duas horas diária na carga horária semanal, sem 
prejuízo da remuneração;

B) uma hora diária na carga horária semanal, sem 
prejuízo da remuneração;

C) duas horas diária na carga horária semanal, com 
desconto da remuneração;

D) um dia de trabalho semanal, além da folga semanal, 
para acompanhar o portador de deficiência ao 
médico competente, sem prejuízo da remuneração;

E) três dias de trabalho mensal, além da folga semanal, 
para acompanhar o portador de deficiência ao 
médico competente, sem prejuízo da remuneração.

27. Acerca da carga horária especial, segundo a lei nº 6646 
de 2009, analise as proposições abaixo:

I. aplica-se à servidora pública que tenha sob sua 
guarda, tutela ou curatela, criança ou adolescente 
portador de deficiência, não sendo necessária a 
comprovação da dependência.

II. faculta-se ao Poder Legislativo adotar o mesmo 
procedimento em relação às suas servidoras, 
podendo editar o competente Ato Administrativo 
interno, no âmbito de suas competências e 
atribuições.

III. a dispensa da jornada de trabalho da servidora 
pública, após ser concedida, só será revogada com 
a morte do portador de deficiência.

IV. fica a cargo do Município de Petrópolis elaborar 
avaliação, para as mães e responsáveis das 
pessoas portadoras de deficiência, especificando a 
necessidade de aplicação da carga horária reduzida.

Das proposições acima, as corretas são, apenas:

A) I e II;
B) II e III;
C) III e IV;
D) I e III;
E) II e IV.
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28. Analise cada assertiva e verifique as falsas e verdadeiras, 
acerca da administração pública, segundo a constituição 
vigente:

(  ) é vedada a vinculação ou equiparação de 
quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de 
remuneração de pessoal do serviço público; 

(  ) os acréscimos pecuniários percebidos por servidor 
público serão computados e acumulados para fins 
de concessão de acréscimos ulteriores; 

(  ) a proibição de acumular estende-se a empregos e 
funções e abrange autarquias, fundações, empresas 
públicas, sociedades de economia mista, suas 
subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou 
indiretamente, pelo poder público; 

(  ) a administração fazendária e seus servidores fiscais 
não terão, dentro de suas áreas de competência e 
jurisdição, precedência sobre os demais setores 
administrativos;

(  ) as pessoas jurídicas de direito público e as de 
direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 
direito de regresso contra o responsável nos casos 
de dolo ou culpa.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

A) F, F, V, F, F;
B) F, F, V, V, F;
C) V, V, F, F, V;
D) V, V, F, V, V;
E) V, F, V, F, V.

29. Acerca dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 
segundo a Constituição da República, analise as 
proposições abaixo:

I. piso salarial proporcional à extensão e à 
complexidade do trabalho.

II. décimo terceiro salário com base na remuneração 
integral ou no valor da aposentadoria.

III. jornada de oito horas para o trabalho realizado 
em turnos ininterruptos de revezamento, salvo 
negociação coletiva.

IV. proteção dos riscos inerentes ao trabalho, mediante 
incentivos para atividades insalubres.

Das proposições acima, as corretas são, apenas:

A) I e II;
B) II e III;
C) III e IV;
D) I e IV;
E) II e IV.

30. Analise cada item e verifique os falsos e verdadeiros, 
acerca dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 
segundo a constituição vigente:

(  ) proibição de diferença de salários, de exercício de 
funções e de critério de admissão por motivo de 
sexo, idade, cor ou estado civil.

(  ) proibição de qualquer discriminação no tocante 
a salário e critérios de admissão do trabalhador 
portador de deficiência.

(  ) distinção entre trabalho manual, técnico e 
intelectual ou entre os profissionais respectivos.

(  ) ação, quanto aos créditos resultantes das relações de 
trabalho, com prazo prescricional de dez anos para 
os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 
cinco anos após a extinção do contrato de trabalho.

(  ) igualdade de direitos entre o trabalhador com 
vínculo empregatício permanente e o trabalhador 
avulso.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

A) F, F, V, F, F;
B) F, F, F, F, F;
C) V, V, F, F, V;
D) V, V, V, V, V;
E) V, V, F, V, V.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

31. A afirmação de que um determinado estado social é 
eficiente quando não é possível melhorar a situação 
de qualquer indivíduo numa sociedade, sem que com 
isso seja piorada a situação de pelo menos um outro 
agente nessa mesma sociedade, constitui uma noção de 
eficiência denominada:

A) microeconômica simples;
B) paretiana;
C) hegeliana;
D) não confrontada;
E) marshalliana.

32. O critério de eficiência não é o único que deve nortear 
uma escolha social. Muitas vezes, as decisões políticas 
abrem mão de critérios de eficiência, como no caso de 
políticas de distribuição de renda, que costumam ter um 
custo significativo em termos de eficiência econômica, 
mas que atendem ao critério de:

A) assistencialismo;
B) imparcialidade;
C) democracia;
D) equilíbrio;
E) equidade.

33. Nas avaliações econômicas de projetos é preciso 
corrigir algumas distorções contidas em alguns preços 
de mercado. Para tanto, são empregados alguns preços 
nessas avaliações que refletem o verdadeiro custo ou 
benefício marginal sob a ótica da sociedade, constituindo-
se em verdadeiros preços ocultos por trás dos preços 
praticados no mercado. Estes preços são denominados:

A) obscuros;
B) sociais;
C) nebulosos;
D) marginais;
E) subsidiados.

34. Nas avaliações sociais de projetos, caso uma moeda 
estrangeira seja utilizada como unidade de medida para 
os preços-sombra de bens comercializáveis com o resto 
do mundo, estes serão exatamente iguais aos:

A) custos marginais desses bens em moeda doméstica;
B) custos marginais de monopólio cotados nessa 

moeda estrangeira;
C) preços nacionais desses bens cotados na moeda 

doméstica;
D) preços internacionais desses bens cotados nessa 

moeda estrangeira;
E) preços nacionais desses bens cotados nessa moeda 

estrangeira.

35. Diversos projetos públicos resultam “produtos” e utilizam 
“insumos” que, apesar de afetarem o bem-estar dos 
cidadãos e as condições de produção das empresas, não 
possuem preços de mercado. O exemplo a seguir que 
caracteriza o resultado de um benefício de projeto que 
NÃO possui preço de mercado é:

A) extinção de espécie animal decorrente da construção 
de uma represa;

B) poluição sonora gerada por implantação de 
aeroporto;

C) redução de acidentes decorrentes de correção de 
piso de estrada;

D) economia de combustível gerada por uso de energia 
solar em veículos;

E) aumento do tempo de viagem decorrente de 
alterações no trânsito urbano.

36. Eventualmente, os resultados de um projeto podem não 
ter seus benefícios expressos monetariamente, por não 
existir preço de mercado que o represente. Nesses casos, 
o gestor público deve empregar técnicas que permitam 
refletir a estimativa de ganhos que os membros da 
população afetados pelo projeto em questão atribuem 
ao resultado em questão. Os gestores públicos devem 
empregar nessa tarefa as técnicas de:

A) valoração;
B) modularização;
C) arbitragem;
D) quantificação subjetiva;
E) dirimição.

37. Em certas situações, um indivíduo pode ter uma 
disposição a pagar pela não execução de um determinado 
projeto. No caso de uma avaliação social de projeto, esta 
disposição caracterizaria uma variação:

A) equivalente positiva;
B) compensada negativa;
C) transitória neutra;
D) compensada positiva;
E) equivalente negativa.

38. Na avaliação social de projetos, os métodos de avaliação 
que procuram simular um mercado hipotético por meio 
de entrevistas, para determinar a disposição a pagar ou 
a receber de pessoas em relação ao item que se pretende 
avaliar, normalmente bens ambientais, são denominados:

A) ecológicos simples;
B) infringentes;
C) contingentes;
D) emergentes;
E) peremptórios.
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39. A comparação do valor que as pessoas atribuem a uma 
residência próxima a um local barulhento em face do 
valor que as mesmas pessoas atribuem a uma residência 
idêntica em local silencioso pode refletir o valor que os 
indivíduos atribuem ao silêncio. Neste caso, está sendo 
empregado um método que procura estimar o preço de 
um bem como uma função de seus atributos. Trata-se do 
método:

A) associativo;
B) helênico;
C) rosendo;
D) hedônico;
E) citrino.

40. Os métodos de avaliação que procuram avaliar os custos 
de um malefício ou de um risco público, tais como a 
poluição sonora ou do risco de enchente, a partir dos 
dispêndios realizados pelos indivíduos com vistas a evitar 
tais malefícios, são denominados:

A) dispêndios protetores;
B) contas de reversão;
C) contas de aversão;
D) custos de sinistros;
E) gastos defensivos.

41. O método empregado em políticas públicas que visa 
determinar o valor que um determinado bem público pode 
acrescentar à produção das indústrias por ele afetadas é 
denominado:

A) de capital implícito;
B) de capital subsidiado;
C) da produtividade marginal;
D) de alocação indireta;
E) da provisão total.

42. A forma ideal para se avaliar o papel distributivo de 
uma determinada política pública já implementada num 
determinado município, abstraindo-se o aspecto de 
eficiência, seria através da comparação:

A) com outra esfera de governo;
B) da distribuição de renda vigente com aquela que 

vigoraria na ausência da política;
C) do dispêndio com o benefício implícito;
D) do dispêndio com o benefício explícito;
E) com outra equivalente em município vizinho.

43. Uma política pública bem focalizada evitaria o risco 
de se excluirem do programa pessoas que pertencem 
ao público-alvo. Tal situação indesejada, em termos de 
focalização, caracteriza uma situação de:

A) ineficiência no alcance;
B) ausência de direcionamento;
C) derivação de finalidade;
D) distorção de propósito;
E) desvio de finalidade.

44. A focalização do acesso verifica em que medida os mais 
pobres têm maior acesso aos programas sociais. Por sua 
vez, a focalização dos gastos mede em que proporção 
os gastos ou benefícios do programa estão mais 
concentrados nas camadas mais carentes. O indicador 
empregado como medida do grau de focalização é 
denominado:

A) razão de pertinência;
B) coeficiente de foco;
C) taxa de acerto;
D) grau de incidência;
E) taxa de estratificação.

45. O índice de Gini é uma medida do grau de concentração 
de renda em uma determinada sociedade. Ele é calculado 
a partir de uma curva que evidencia como a proporção 
acumulada da renda varia em função da proporção 
acumulada da população. Trata-se da curva:

A) de Lorenz;
B) púnica;
C) gentílica;
D) de Barros;
E) de angelus.

46. A Administração Pública pode ser direta ou indireta, 
conforme a Constituição de 1988. Existe um aspecto 
peculiar com relação às entidades da administração 
indireta que, além de possuírem patrimônio próprio e 
personalidade jurídica própria, devem ser, com relação 
à administração direta:

A) vinculadas;
B) subordinadas;
C) relacionadas;
D) dependentes;
E) insubmissas.

47. No bojo das transformações propostas para a 
Administração Pública contidas no Plano Diretor da 
Reforma do Estado, em 1995, havia referência a setores 
que deveriam integrar o aparelho de Estado, com reflexos 
na organização da administração. O setor em que são 
prestados os serviços que apenas o Estado pode realizar 
e que estão associados ao poder de polícia, está ligado à 
ideia de:

A) núcleo estratégico;
B) atividades exclusivas;
C) atividades essenciais;
D) serviços próprios;
E) atividades dependentes.
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48. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias deve conter 

também um Anexo de Metas Fiscais, em que serão 
estabelecidas metas anuais, em valores correntes e 
constantes, relativas a receitas, despesas, os resultados 
nominal e primário e o montante da dívida pública, para 
o exercício a que se referem e para os dois exercícios 
seguintes. Este anexo inclui a:

A) projeção do crescimento da dívida imobiliária;
B) avaliação do cumprimento das metas relativas ao 

ano anterior;
C) evolução dos quadros de detalhamento de despesas 

de pessoal;
D) estimativa de amortização da dívida pública 

fundada;
E) discriminação da evolução patrimonial dos 

dirigentes.

49. Seja qual for o setor de atuação do aparelho do Estado, 
alguns princípios são importantes na relação de trabalho. 
Aquele que procura atrair e desenvolver talentos para 
melhorar a formulação, gestão e implementação de 
políticas públicas, denomina-se princípio do(a):

A) capacitação;
B) regularização;
C) aprimoramento contínuo;
D) profissionalização;
E) educação continuada.

50. A Administração Pública tem suas próprias formas 
de recrutamento e seleção, com base em dispositivos 
legais muito específicos e detalhados. O acesso a cargos 
por meio de processos seletivos simplificados que 
também incluem provas e o respeito aos princípios da 
impessoalidade e publicidade, bem como por meio de 
nomeação direta pelo titular do órgão, dizem respeito, 
respectivamente, a cargos:

A) públicos e curriculares; 
B) gerenciais e curriculares;
C) extras e públicos;
D) temporários e de confiança;
E) públicos e de livre ordenação.

51. De acordo com o artigo 97 da Lei 8.112, um servidor 
público poderá ausentar-se do serviço, sem qualquer 
prejuízo, no caso de falecimento de seu padrasto, por 
um prazo de:

A) 8 (oito) dias consecutivos;                 
B) 2 (dois) dias;
C) 1 (um) dia;
D) 4 (quatro) dias;
E) 15 (quinze) dias alternados.

52. De acordo com o artigo 116 da Lei 8.112, há uma 
determinação no sentido de que sejam atendidos com 
presteza os requerimentos de certidões para defesa 
de direito ou esclarecimento de situações de interesse 
pessoal. Este dispositivo legal diz respeito à(ao):

A) atribuição de cargo;
B) conduta célere; 
C) direito do servidor;
D) norma constitucional;
E) dever do servidor.

53. Os artigos 104 a 106, da lei 8.112, dispõem sobre o 
direito de petição, informando que é assegurado ao 
servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos, em 
defesa de direito ou interesse legítimo, cabendo pedido 
de reconsideração à autoridade que houver expedido o 
ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser 
renovado. Nesse sentido, o requerimento e o pedido de 
reconsideração deverão ser despachados no prazo de 5 
(cinco) dias e decididos dentro de:

A) 10 (dez) dias;
B) 20 (vinte) dias;
C) 30 (trinta) dias;
D) 7 (sete) dias;
E) 15 (quinze) dias.

54. De acordo com o artigo 24 da Lei 8.666, é dispensável 
a licitação no seguinte caso:

A) nos casos de emergência ou de calamidade 
pública, quando não for caracterizada a urgência 
de atendimento de situação que possa ocasionar 
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas;

B) quando acudirem interessados à licitação anterior e 
esta, justificadamente, não puder ser repetida sem 
prejuízo para a Administração, mantidas, neste 
caso, todas as condições preestabelecidas;

C) para a celebração de contratos de prestação de 
serviços com as organizações sociais, qualificadas 
no âmbito das respectivas esferas de governo, para 
atividades não contempladas no contrato de gestão;

D) quando as propostas apresentadas consignarem 
preços manifestamente superiores aos praticados 
no mercado nacional, ou forem incompatíveis com 
os fixados pelos órgãos oficiais competentes;

E) para aquisição de materiais, equipamentos, ou 
gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, 
empresa ou representante comercial exclusivo, 
vedada a preferência de marca.
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55. De acordo com o art. 30 da lei 8.666, as exigências 
mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, 
equipamentos e pessoal técnico especializado, 
considerados essenciais para o cumprimento do objeto 
da licitação, serão atendidas mediante a apresentação 
de relação explícita e da declaração formal da sua 
disponibilidade. Este dispositivo refere-se a um(a):

A) registro na entidade profissional competente;
B) documentação relativa à qualificação técnica;
C) ato constitutivo, devidamente registrado;
D) regularidade fiscal;
E) inscrição na entidade profissional competente.
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ESPAÇO PARA MARCAÇÃO DE SUAS RESPOSTAS

ORIENTAÇÕES AO CANDIDATO

1. Você está recebendo do Fiscal de Sala o Caderno de Questões e a Folha de Respostas.

2. Confira o Caderno de Questões. Verifique se estão impressas as 55 (cinquenta e cinco) questões de múltipla-escolha, 
cada uma com 5 (cinco) opções  (A, B, C, D, E). Verifique ainda se a numeração das questões está distribuída de acor-
do com o Edital:

 01 a 10  - Língua Portuguesa; 
11 a 15  - História e Geografia de Petrópolis;
16 a 20 - Atualidades;
21 a 25 - Raciocínio Lógico;
26 a 30 - Legislação;
31 a 55 - Conhecimentos Específcos.  

3. Verifique em seguida seus dados na Folha de Respostas: nome, número de inscrição, identidade e data de nascimento. 
Qualquer  irregularidade comunique de imediato ao Fiscal de Sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.

4. A prova terá duração de 4 horas, incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas.

5 Leia atentamente cada questão e assinale na Folha de Respostas a alternativa que responde corretamente a cada uma 
delas. Esta será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento da Folha de Respostas e sua 
respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição da Folha de Respostas 
por erro do candidato.

6. Observe as seguintes recomendações relativas à Folha de Respostas:
 A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada;
 Outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição da Folha de Respostas.
 Será atribuída nota zero às questões:
 • não assinaladas;
 • com falta de nitidez;
 • com mais de uma alternativa assinalada;
 • emendadas, rasuradas ou com marcação incorreta.

7. O Fiscal de Sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida solicite a presença do 
Coordenador de Local.

8. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização das provas após 60 (sessenta) minutos contados do 
seu efetivo início.

9. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotações durante a prova no Caderno de Questões.

10. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de 
início das provas.

11. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine a prova.

12. Ao terminar a prova, entregue ao Fiscal de Sala a Folha de Respostas e o Caderno de Questões. Não é permitido ao 
candidato,  após terminar a prova, levar o Caderno de Questões.

Boa Prova!

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51

2 7 12 17 22 27 32 37 42 47 52

3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 53

4 9 14 19 24 29 34 39 44 40 54

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55


