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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS  
CONCURSO PÚBLICO 

PROVA OBJETIVA                                                                                         VESPERTINO – 03/03/2013 
                                                                                                                                       NÍVEL MÉDIO  
 

 CARGO:MATUTINO – 18/03/ 
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO   

 
 

 

 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
 
1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu. 
 
2. Assine seu cartão-resposta.  
 
3. Aguarde a autorização do fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o caderno 
de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão será aceita 
depois de iniciada a prova.    

   
4. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão. 
 
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo, 
ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas. 

 
6. Eventuais erros no cartão-resposta referentes a nome, documento de identidade ou data de nascimento 
deverão ser comunicados através do endereço de e-mail, publicado no edital. 
 
7. Sua prova tem 40 questões, com 4 alternativas. 
 
8. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. 
 

9. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas, incluído o tempo para a realização da Prova 
Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 
10. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 (uma) hora  após o seu início.  
 
11. O candidato poderá retirar-se da sala levando consigo o caderno da prova objetiva somente 1 (uma) hora e 30 
(trinta) minutos após o seu início. 
 
12. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
13. Os 3 (três) últimos candidatos que realizarem a prova deverão permanecer na sala para acompanhar o 
fechamento do envelope, que contém os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e assinar a ata 
de sala atestando que o envelope foi devidamente lacrado. 
 
14. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde está ocorrendo o concurso, o candidato deverá, 
manter o celular desligar e sem bateria, só sendo permitido ligar depois de ultrapassar o portão de saída do 
prédio. 
 
15. Não será permitido ao candidato fumar no local onde esta ocorrendo o concurso. 
 
BOA PROVA! 
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PROVA OBJETIVA – ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
1. Observe a figura a seguir e assinale a alternativa correspondente ao texto quanto a sua função. 

 
 

 

                            
 
 

a) Função referencial. 
b) Função conativa. 
c) Função poética. 
d) Função fática. 
 
2. A partir do conceito do dicionário, assinale a alternativa em que o uso da crase está indevidamente 
empregado. 
s.f. Gramática. Em português contemporâneo, é a fusão da preposição a com os artigos definidos a ou as, 
os pronomes demonstrativos a ou as e a vogal inicial dos demonstrativos aquele, aquela e aquilo. Marca-
se a crase com o acento grave (`) sobre a vogal a. 

                                                                                                                         (dicionariodoaurelio.com)   
a) A s vésperas do fim de ano, irei à França.  
b) Quando acabou a gasolina, fui àquele posto. 
c) Ela fazia questão de desfilar à Luís XV. 
d) O remédio foi entregue à domicilio. 
 
3. Assinale a alternativa correta que preenche as lacunas com porque, por quê, por que e porquê. 
I – O operário não foi ao trabalho ______________ estava com dengue. 
II – Foi muito grande o sofrimento ______________ passei. 
III – Ele voltou, mas, sinceramente, não sei o ____________. 
IV – Não se pode mais tomar banho aqui, _____________? 
a) porquê – por que – porque – por quê. 
b) por que – porquê – por quê – porque. 
c) porque – por que – porquê – por quê.  
d) por quê – por que – porquê – porque. 
 
Observe o trecho da música de Lulu Santos para responder a próxima pergunta. 
 

Certas coisas 
 

“Não existiria som 
Se não houvesse o silêncio 

Não haveria luz 
Se não fosse a escuridão 
A vida é mesmo assim, 
Dia e noite, não e sim”... 

Compositores: Lulu Santos/Nelson Motta. 
4. Qual é a figura de linguagem contida na música de Lulu Santos? 
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a) antítese. 
b) catacrese. 
c) hipérbole. 
d) pleonasmo. 
 
5. Assinale a alternativa correta em relação à concordância verbal. 
a) No cartaz, lia-se: “afia-se facas”. 
b) Os Estados Unidos ainda é a maior potência imperialista do mundo. 
c) A multidão invadiram o campo na hora do jogo. 
d) Não se farão mudanças na economia. 
 
6. Segundo o Novo Acordo Ortográfico, a modificação na grafia das palavras é para igualar às dos países 
que têm como língua oficial o português. A Nova Ortografia entrou em vigor em 2009.  
De acordo com a mudança ortográfica assinale a alternativa em que as palavras passaram por reforma. 
a) Corrói – herói.  
b) Pólo – traquéia. 
c) Submarino – micro câmera. 
d) Anéis – troféus. 
 
7. Analise o texto a seguir e assinale a alternativa correta de acordo com o discurso apresentado. 
“— Bom te ver, Bells. — ele disse sorrindo, enquanto automaticamente me segurava para eu não cair. — Você 
não mudou muito. Como vai Renée? 
— Mamãe vai bem. É bom te ver também, pai. — ele não me deixava chamá-lo de Charlie. 
Só tinha trazido algumas malas. A maior parte das roupas que usava no Arizona eram muito permeáveis para usar 
em Washington. Minha mãe e eu tínhamos nos juntado para suplementar meu guarda-roupa com roupas de 
inverno, mas ainda tinha pouca coisa. Coube tudo na mala do carro-patrulha, facilmente.” 

                                                                     Trecho do livro: Crepúsculo Autora: MEYER, Stephenie; (artedavida.net) 

a) Pressuposto. 
b) Direto livre. 
c) Direto. 
d) Indireto. 
 
8.  Em relação ao uso dos pronomes, assinale a alternativa correta. 
a) Não vai ser fácil para mim fazer o trabalho hoje. 
b) “Gostaria de conversar consigo amanhã”, disse o diretor. 
c) Eu não lhe reconheci em meio a tanta gente. 
d) Ela veio conosco mesmos. 
 
9.  No restaurante, o garçom percebendo que o estoque de bebidas estava reduzido, certificou-se de que 
as cervejas nacionais, até mesmo as importadas, estavam por acabar. Atento à situação fez pedido de 
mais cervejas, nacional e importada.  
1 – As cervejas que eram importadas foram vendidas. 
2 – As cervejas, que eram importadas, foram vendidas. 
Analise os itens a seguir: 
I – Em 1, havia cervejas nacionais e importadas; entre todas elas, só as importadas foram vendidas. 
II – Em 2, só havia cervejas importadas e todas foram vendidas. 
III – Os períodos 1 e 2 têm exatamente a mesma ideia. 
Podemos afirmar que: 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente os itens I e II estão corretos. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Somente o item III está correto. 
 
10.  Em relação à concordância nominal, marque a alternativa correta. 
a) Não será permitido, após as 22h, a permanência de menores no salão de festa. 
b) A sociedade está meia abalada com a tragédia em Santa Maria.  
c) A suspeita de que os donos da clínica médico-cirúrgica estejam envolvidos na fraude. 
d) Os mais idosos tem bastante dificuldades em lidar com a tecnologia.  
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
11. Assinale a alternativa que contém uma sentença que é uma proposição: 
a) Amanhã choverá? 
b) 5+3 
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c) Felicidades! 
d) Zero é um número par. 
 
12. Considerando como verdadeira a proposição: “Se Almir é professor, então Bruno é diretor”, assinale a 
proposição que é verdadeiramente verdadeira: 
a) Se Bruno é diretor, então Almir é professor. 
b) Se Bruno não é diretor, então Almir não é professor. 
c) Se Almir não é professor, então Bruno não é diretor. 
d) Almir ser professor é condição necessária para Bruno ser diretor. 
 
13. Assinale a sentença que nega a proposição: “Alguns marinheiros estão no navio”. 
a) Todos os marinheiros estão no navio. 
b) Nenhum marinheiro esta no navio. 
c) Alguns marinheiros não estão no navio. 
d) Existe um marinheiro que está no navio. 
 
14. O número que completa a sequência 1, 8, 11, ___ é: 
a) 111 
b) 88 
c) 80 
d) 18 
 
15. Uma padaria realizou uma pesquisa sobre a preferência dos clientes quanto aos ovos de páscoa, 
observou-se que: 152 votaram nos ovos de chocolate preto, 105 votaram nos ovos de chocolate branco e 
75 votaram em ambos. Sabendo que foram entrevistados 200 clientes, quantos não escolheram nenhum 
dos dois tipos de ovos? 
a) 0. 
b) 8. 
c) 18. 
d) 132. 
 
LEGISLAÇÃO 
16.  O § 8º do artigo 37 da Constituição Federativa do Brasil/88 estabelece: “A autonomia gerencial, 
orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada 
mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a 
fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre”, exceto, 
a) o prazo de duração do contrato. 
b) os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes.  
c) a remuneração do pessoal. 
d) forma de contratação do pessoal.   
 
17. De acordo com o art. 40 da Constituição Federativa do Brasil/88, assinale a alternativa que traz a 
sequência correta de cima para baixo. 
(  ) Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a 
remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de 
referência para a concessão da pensão.  
(  ) Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas 
as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de 
que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. 
(  ) Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no § 3° serão 
devidamente atualizados, na forma da lei. 
a) V, F, F. 
b) F,  V,  V.  
c) V,  V,  V. 
d) V,  V,  F. 
 
18. O art. 40 da Constituição Federativa do Brasil/88 assegura regime de previdência, aos servidores 
titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 
autarquias e fundações, e estabelece, exceto:  
a) Ressalvadas os cargos de confiança, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime 
de previdência previsto no art. 40.  
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b) É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, 
conforme critérios estabelecidos em lei.   
c) O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de 
serviço correspondente para efeito de disponibilidade.   
d) A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício.   
 
19. Segundo o que estabelece o § 2º do art. 41 da Constituição Federativa do Brasil/88, marque a 
alternativa correta.      
a) Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da 
vaga, mesmo se estável, será demitido com direito a indenização.  
b) Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da 
vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto 
em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.  
c) Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado em outro cargo com o 
mesmo valor salarial. 
b) Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da 
vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, com direito a indenização, ou posto em disponibilidade com 
remuneração integral.  
 
20. De acordo com o Capítulo I – Seção I Das Regras Deontológicas, do Código de Ética Profissional 
do Servidor Público Civil do Poder Executivo, marque a alternativa correta.  
I – O servidor público poderá desprezar o elemento ético de sua conduta, somente em defesa própria. 
II – O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como 
acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse 
trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. 
III – A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular 
de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia-a-dia em sua vida privada 
poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. 
IV – Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos 
interesses da própria pessoa interessada ou da Administração Pública. Nenhum Estado pode crescer ou 
estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre 
aniquilam até mesmo a dignidade humana quanto mais a de uma Nação. 
a) É correta a afirmativa II e incorretas as afirmativas I, III e IV. 
b) São corretas as afirmativas II e III e incorretas as afirmativas I e IV.  
c) É correta a afirmativa IV e incorretas as afirmativas I, II e III. 
d) É incorreta a afirmativa I e corretas as afirmativas II, III e IV. 
 
21. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo, é 
vedado: 
I – usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, 
causando-lhe dano moral ou material; 
II – utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento 
do seu mister; 
III – alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências; 
IV – iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos; 
V – desviar servidor público para atendimento a interesse particular. 
As afirmações I, II, III, IV e V são, respectivamente,  
a) V,  F,  V,  V,  V. 
b) F,  V,  V,  V,  V.  
c) V,  V,  V,  F, V.  
d) V,  F,  F, V,  V. 
 
22. Assinale a alternativa que expressa corretamente sobre a Comissão de Ética, de que trata o Código 
de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo.   
a) Em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual direta, indireta, autárquica e fundacional, 
ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma 
Comissão de Ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor estadual, no 
tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação 
ou de procedimento susceptível de censura. 
b) Em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta, autárquica e fundacional, 
ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, poderá ser criada uma 
Comissão de Ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento 
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com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento 
susceptível de censura. 
c) Em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta, autárquica e fundacional, 
ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma 
Comissão de Ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento 
com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de 
procedimento susceptível de censura. 
d) Em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta autárquica e fundacional, 
exceto em órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma 
Comissão de Ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento 
com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de 
procedimento susceptível de censura. 
 
De acordo com os art. 5º (§ 1

o
, § 2

o,
 § 3

o
)
 
do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das 

autarquias e das fundações públicas federais, responda às próximas três (3) questões. 
 
23. Marque a alternativa correta. 
a) As atribuições do cargo não podem justificar a exigência de outros requisitos.  
b) As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos, exclusivamente para cargos 
técnicos. 
c) As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. 
d) As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei, para 
contratação temporária. 
 
24. Sobre pessoas portadoras de deficiência, assinale a alternativa correta. 
a) Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para 
provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais 
pessoas serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas no concurso. 
b) Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para 
provimento de cargo, exceto para portador de deficiência mental. 
c) Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para 
provimento de cargo. Se a deficiência for incompatíveis com as atribuições do cargo a pessoa será readaptada.  
d) Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para 
provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais 
pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso. 
 
25. Analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa correta. 
a) As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com 
professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as  normas e os procedimentos da Lei nº 
8.112/90. 
b) As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais não poderão prover seus cargos 
com professores, técnicos e cientistas estrangeiros. 
c) As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos 
apenas com cientistas estrangeiros, de acordo com as  normas e os procedimentos da Lei nº 8.112/90. 
d) As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com 
professor estrangeiro, desde que comprovada a inexistência de professor brasileiro habilitado.   

 
INFORMÁTICA 
26. Acerca do Word 2007, é correto afirmar que 
a) é possível mudar a aparência do texto alterando seu alinhamento e formas ou adicionando efeitos, como 
sombras, reflexos ou brilhos. 
b) se existir um gráfico no documento do Office 2007, não será possível substituir o título do gráfico pelo WordArt 
para fornecer ênfase adicional ao título. 
c) por padrão o Word 2007 abre um documento em branco. 
d) antes de imprimir um lote de envelopes, não é possível verificar se as opções da impressora estão configuradas 
corretamente. 
 
27. Qual recurso do Windows 7 pode ser utilizado para acessar arquivos e pastas e organizá-los de 
diferentes maneiras? 
a) Bibliotecas. 
b) Botão Iniciar. 
c) Painel de Controle. 
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d) Barra de Tarefas. 
 
28. Acerca do Excel 2007, é incorreto afirmar que 
a) é possível fazer referência aos dados nas células de uma planilha incluindo referências de célula na fórmula. 
b) operadores são os símbolos que são usados para especificar o tipo de cálculo que se deseja que a fórmula 
realize. 
c) é possível inserir constantes, como números (por exemplo, 2) ou valores de texto, diretamente em uma fórmula 
d) uma função, como PI(), começa com um sinal de igual (*). 
 
29. As fórmulas são equações que podem executar cálculos, retornar informações, manipular o conteúdo 
de outras células, testar condições e mais. Uma fórmula sempre começa com um sinal de igual (=). Das 
alternativas abaixo, qual fórmula testa a célula A1 para determinar se ela contém um valor maior do que 0? 
a) =RAIZ(A1) 
b) =SE(A1>0) 
c) =RAIZ(A1>0) 
d) =HOJE (A1>0) 
 
30. Ícones são imagens pequenas que representam arquivos, pastas, programas e outros itens. Ao iniciar 
o Windows 7 pela primeira vez, qual ícone será visualizado na área de trabalho? 
a) Lixeira. 
b) Meu computador. 
c) Windows Explorer. 
d) Painel de Controle. 
 
ATUALIDADES 
31. Minas Gerais é um estado extremamente rico na variedade folguedos e mitos. Suas manifestações 
folclóricas têm origens:   
I – nas tradições dos colonizadores portugueses; 
II – nas culturas indígenas; 
III – na cultura africana. 
Assinale a alternativa que representa corretamente as afirmativas acima. 
a) Apenas a afirmativa I é correta. 
b) Apenas as afirmativas I e II são corretas. 
c) Apenas a afirmativa II é correta. 
d) As afirmativas I, II e III são corretas. 
 
32. Sobre a história do estado de Minas Gerais não é correto a afirmação da alternativa: 
a) “A introdução da cafeicultura em Minas Gerais ocorreu no início do século XIX e logo se transformou na 
principal atividade da província e no agente indutor do povoamento e desenvolvimento da infra-estrutura de 
transportes”. 
b) “O predomínio da cafeicultura se alterou, gradualmente, a partir da década de 1930, com a afirmação da natural 
tendência do Estado para a produção siderúrgica e com o crescente aproveitamento dos recursos minerais”. 
c) “O desbravamento na região que hoje compreende o estado de Minas Gerais se iniciou no século XVI, por meio 
do trabalho dos bandeirantes, em busca de ouro e pedras preciosas. Em 1819, foi criada a Capitania de São 
Paulo e Minas de Ouro, transformada depois no estado de Minas Gerais”. 
d) “A Inconfidência Mineira foi o movimento que inspirou a bandeira de Minas Gerais, símbolo maior do estado, 
surgiu com a intenção de romper as relações entre a colônia e a metrópole.  O movimento reuniu proprietários 
rurais, intelectuais, clérigos e militares, numa conspiração que pretendia eliminar a dominação portuguesa e criar 
um país livre no Brasil, em 1789”. 
 
33. Assinale a alternativa que apresenta afirmação correta sobre os itens abaixo. 
1. “O estado de Minas Gerais responde pela quinta maior economia do Brasil e sua área territorial é maior 
do que a de países como Espanha e a França”.  
2. “O estado de Minas Gerais é detentor de uma extensa rede hidrográfica e de grandes usinas 
hidrelétricas, sendo responsável por 18,5% de toda a capacidade de geração elétrica do país”. 
3. “O estado de Minas Gerais é o segundo maior pólo automotivo brasileiro e o único estado fabricante de 
helicópteros na América do Sul”. 
4. “As cidades de Ouro Preto e Diamantina, declaradas Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, 
compõem o maior conjunto arquitetônico em estilo Barroco do mundo”. 
5. “O estado de Minas Gerais destaca-se como o maior produtor de café do mundo e maior produtor de 
leite do país”.  

(Fonte: http://www.portalamm.org.br/6/minas-gerais.aspx – acessado em 01/02/2013)  

a) São corretas as afirmação dos itens 1, 2, 3, 4 e 5.  
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b) São corretas apenas as afirmação dos itens 2, 3, 4 e 5. 
c) São corretas apenas as afirmação dos itens 1, 2, e 3.  
d) São corretas apenas as afirmação dos itens 2, 3 e 4.  
 
34. Analise as alternativas sobre Segurança Pública e marque a alternativa incorreta. 
a) A Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) é responsável pela segurança pública nos municípios com 
até 25 mil habitantes. 
b) A Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) é responsável pela formulação, articulação e indução da 
política nacional de segurança pública. 
c) O Fundo Nacional de Segurança Pública é um instrumento indutor da política de segurança. 
d) A principal finalidade do Sistema Único de Segurança Pública é articular as ações das instituições federais, 
estaduais e municipais no campo da segurança e da Justiça Criminal.  
 
35. O Ministro de Estado da Saúde instituiu o Programa Academia da Saúde no âmbito do Sistema Único 
de Saúde, através da Portaria nº 719, de 07 de abril de 2011, como principal objetivo contribuir para a 
promoção da saúde da população a partir da implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e 
quadro de pessoal qualificado para a orientação de práticas corporais e atividade física e de lazer e modos 
de vida saudáveis. 
Dentre os objetivos específicos do Programa Academia da Saúde destacam-se:  
I – ampliar o acesso da população às políticas públicas de promoção da saúde;  
II – fortalecer a promoção da saúde como estratégia de produção de saúde;  
III – ampliar a autonomia dos indivíduos sobre as escolhas de modos de vida mais saudáveis;  
IV – aumentar o nível de atividade física da população;  
V – estimular hábitos alimentares saudáveis.  

 (Fonte: http://www.mg.gov.br - acesso em 01/02/2013)  

Analise os itens acima e marque a alternativa que apresenta sequência correta, de cima para baixo. 
a) V, F, F, V, V. 
b) V, V, F, V, V. 
c) V, V, V, V, V. 
d) V, V, V, F, V. 
 
36. “O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) é o conjunto de unidades de conservação 
(UC) federais, estaduais e municipais. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação e foi concebido de 
forma a potencializar o papel das UC”. 
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação tem os seguintes objetivos, dentre outros: 
1. Contribuir para a conservação das variedades de espécies biológicas e dos recursos genéticos no 
território nacional e nas águas jurisdicionais; 
2. Proteger as espécies ameaçadas de extinção; 
3. Contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais; 
4. Promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 
5. Promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de 
desenvolvimento; 
6. Proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica. 

(Fonte: http://www.mma.gov.br – acessado em 09/02/2013)  

Marque a alternativa que apresenta afirmativa correta sobre os objetivos do Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação. 
a) Apenas os itens 1, 3 e 6 são objetivos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. 
b) Apenas os itens 2, 4 e 5 são objetivos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. 
c) Apenas os itens 1, 2 e 4 são objetivos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. 
d) Os itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6 são objetivos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. 
 
37. O Ministério da Justiça reclassificou, em dezembro, a novela Malhação, da rede Globo. A obra tinha 
classificação “Livre” e passa a ser “Não recomendada para menores de 10 anos”. A mudança se deve ao 
conteúdo sexual e linguagem inadequada presentes na trama. 
A emissora já atendeu ao pedido do Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação 
responsável pela Classificação Indicativa.  
A novela Da cor do Pecado também da Rede Globo, passou por reclassificação, antes considerada “Livre” 
passou a ser “Não recomendada para menores de 10 anos”. A mudança não altera o horário da novela, 
que continua sendo exibida no horário à tarde. 
Já o programa “Infortúnio com a Funérea”, da MTV, teve indeferida sua autoclassificação de “Não 
recomendado para menores de 10 anos”. O Ministério, por meio da Secretaria Nacional de Justiça, 
reclassificou o programa para “Não recomendado para menores de 12 anos”, em razão de linguagem 
imprópria. 




http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/portaria_academia_saude_719.pdf
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1. A Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA), em parceria com o Ministério da Justiça, 
lança a campanha de Controle Parental para incentivar o uso do dispositivo que bloqueia programas ou 
canais de acordo com a classificação indicativa. 
2. Serão exibidas três inserções por dia, a campanha de Controle Parental, nos canais de tv a cabo: 
Globosat, Bandnews, Discovery, ESPN, Fox, Turner, Play TV, TV Ratimbum e CineBrasilTV.  
3. Segundo a ABTA a  divulgação deve atingir 16 milhões de residências, num total de 50 milhões de 
pessoas. 

(Fonte: http://portal.mj.gov.br – acessado em 07/02/2013) 

Com base nessa notícia, assinala a alternativa correta.   
a) É correto apenas o que se afirma no item 1. 
b) É correto o que se afirma nos itens 1, 2 e 3. 
c) É correto apenas o que se afirma no item 3. 
c) É correto apenas o que se afirma nos itens 1 e 3. 
 
“A comunidade científica internacional, governos e entidades não-governamentais ambientalistas vêm 
alertando para a perda de biodiversidade em todo o mundo, particularmente nas regiões tropicais. Neste 
contexto, várias iniciativas foram criadas no âmbito internacional com o objetivo de permitir aos países 
signatários o estabelecimento de diretrizes para a proteção e a conservação dos seus recursos 
biológicos. 
O Brasil é signatário de importantes acordos e convenções internacionais, tanto no que diz respeito a 
conservação de espécies quanto de habitats ameaçados. Além da implementação desses instrumentos 
por parte dos países, legislações e normas nacionais também foram criadas, visando conservação da 
biodiversidade brasileira e proteção dos ecossistemas naturais”. 

(Fonte: http://www.mma.gov.br – acessado em 07/02/2013)  

Tomando como referência o texto acima, responda às próximas três (3) questões sobre o tema 
biodiversidade.   
 
38. “A conservação da biodiversidade brasileira para as gerações presentes e futuras e a administração do 
conflito entre a conservação e o desenvolvimento não sustentável são, na atualidade, os maiores desafios 
do Ministério do Meio Ambiente. 
O processo de extinção está relacionado ao desaparecimento de espécies ou grupos de espécies em um 
determinado ambiente ou ecossistema. Semelhante ao surgimento de novas espécies, a extinção é um 
evento natural: espécies surgem por meio de eventos de especiação (longo isolamento geográfico, 
seguido de diferenciação genética) e desaparecem devido a eventos de extinção (catástrofes naturais, 
surgimento de competidores mais eficientes)”. 
De acordo com essa notícia, qual alternativa é incorreta?  
a) O surgimento e a extinção de espécies não são eventos lentos, demandando apenas alguns anos para ocorrer. 
b) Ao longo do tempo o homem vem acelerando muito a taxa de extinção de espécies, a ponto de ter-se tornado, 
atualmente, o principal agente do processo de extinção.  
c) Atualmente, as principais causas de extinção são a degradação e a fragmentação de ambientes naturais, 
resultado da abertura de grandes áreas para implantação de pastagens ou agricultura convencional, extrativismo 
desordenado, expansão urbana, ampliação da malha viária, poluição, incêndios florestais, formação de lagos para 
hidrelétricas e mineração de superfície.  
d) A conservação dos ecossistemas naturais, sua flora, fauna e os microrganismos, garante a  sustentabilidade 
dos recursos naturais e permite a manutenção de vários serviços essenciais à manutenção  da biodiversidade. 
 
39. Assinale a alternativa incorreta. 
a) Apesar de toda esta riqueza em forma de conhecimentos e de espécies nativas, a maior parte das atividades 
econômicas do Brasil se baseia em espécies exóticas. 
b) O Brasil, país que abriga também uma rica sociobiodiversidade, representada por mais de 200 povos indígenas 
e por diversas comunidades – como quilombolas, caiçaras e seringueiros, para citar alguns – que reúnem um 
inestimável acervo de conhecimentos tradicionais sobre a conservação da biodiversidade. 
c) A variedade de biomas reflete a enorme riqueza da flora e da fauna brasileiras: o Brasil abriga a terceira maior  
 biodiversidade do planeta. 
d) Na agricultura, o Brasil possui exemplos de repercussão internacional sobre o desenvolvimento de 
biotecnologias que geram riquezas por meio do adequado emprego de componentes da biodiversidade. 
 
40. “O Programa de Apoio à Conservação Ambiental Bolsa Verde concede, a cada trimestre, um benefício 
de R$ 300 às famílias em situação de extrema pobreza que vivem em áreas  consideradas prioritárias para 
conservação ambiental. Esse novo benefício, parte do Programa Brasil Sem Miséria, é destinado àqueles 
que desenvolvem atividades de uso sustentável dos recursos naturais em Reservas Extrativistas, 
Florestas Nacionais, Reservas de Desenvolvimento Sustentável federais e Assentamentos 
Ambientalmente Diferenciados da Reforma Agrária”.  
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Esse Programa possui como objetivos, exceto:  
a) incentivar a conservação dos ecossistemas (manutenção e uso sustentável). 
b) promover a cidadania e melhoria das condições de vida. 
c) elevar a renda da população em situação de extrema pobreza que exerça atividades de conservação dos 
recursos naturais no meio rural. 
d) coibir a participação dos beneficiários em ações de capacitação ambiental, social, técnica e profissional. 

 
 
 
 







