
 
 
 

202 – TÉCNICAS  
DE FORMAÇÃO 
ESPECÍFICA I 

Ensino Médio Completo 

Tipo  A
 

INSTRUÇÕES 
 
̇ Você está recebendo o caderno de questões do Tipo A . Verifique atentamente se este caderno de questões  

corresponde ao cargo a que você concorre e se ele contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 
(cinco) alternativas de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja 
incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência quanto ao cargo a que você concorre, 
solicite ao chefe de sala  que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores 
nesse sentido. 

̇ Marque no campo indicado na folha de respostas o tipo do caderno de questões que você recebeu.  
A não marcação ou a marcação incorreta poderá implicar a anulação da sua prova. 

̇ No momento da identificação, verifique, na folha de respostas, se as informações relativas a você estão 
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme 
instruções na folha de respostas . 

̇ Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva. 

̇ Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova, à identificação – que será 
feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da folha de respostas. 

̇ Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta  
ou azul , fabricada com material transparente. 

̇ Não é permitida, durante a realização da prova, a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas, nem a 
utilização de lápis, lapiseira/grafite, borracha, réguas de cálculo, máquinas calculadoras e(ou) similares. 

̇ É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou) em 
qualquer outro meio, que não os permitidos. 

̇ Não é permitida a utilização de aparelho eletrônico de comunicação.  

̇ Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização. 

̇ Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas e 
retirar-se da sala. 

̇ Você só poderá levar este caderno de questões após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova. 

̇ Ao terminar a prova, chame o chefe de sala , devolva-lhe a sua folha de respostas devidamente assinada e 
deixe o local de prova. 

̇ A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente 
caderno ou na folha de respostas poderá implicar a anulação da sua prova.

MINISTÉRIO DA CULTURA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – NÍVEL INTERMEDIÁRIO 
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CONHECIMENTOS GERAIS
Texto para responder às questões de 1 a 4. 
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Pense em um conhecido seu, um primo ou um amigo.
Imagine que ele tenha perdido o emprego há vários meses e
não consiga levar dinheiro para casa. Faz alguns bicos, aqui
e ali, mas não consegue encarar os filhos nos olhos. Para
piorar as coisas, o vizinho foi promovido, trocou de carro e
está construindo uma piscina no quintal de casa. Essa
situação dura vários meses, até que um novo governante
assume o poder e promete que quem participar do novo
regime vai ganhar uniformes exclusivos, poder e,
principalmente, um emprego com salário alto. Foi uma
situação como essa que formou a base do nazismo na
Alemanha: gente comum, que viveu um período prolongado
de dificuldades financeiras e baixíssima autoestima. Poderia 
ser seu primo. Poderia ser seu vizinho. Poderia ser você.  

Meu avô Friedrich Schneider foi um desses homens.
Em 1926, ele e outros 5 milhões de pais de família estavam
desempregados e juntaram-se ao Partido Nazista. Todos
acreditavam, com sinceridade, que aquele sujeito
entusiasmado de bigode estreito iria mudar o país e tirá-los 
da humilhação imposta depois do fim da Primeira Guerra. A
queda da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, só
piorou o quadro de carência, inflação e desemprego.  

Em resposta, Hitler oferecia um mundo organizado,
militarizado, que valorizava a disciplina e o acesso à
qualidade de vida para quem aderisse ao seu grupo. Havia
um efeito colateral grave, no entanto: aquele vizinho rico ao
lado teria de perder muito. Primeiro perderia o patrimônio,
depois a liberdade e, por fim, a vida. Mas não era difícil olhar
para o outro lado e ignorar aquele absurdo. O gueto de
Varsóvia ficava longe, lá na Polônia, enquanto levas e levas
de roupas e joias finas dos judeus presos chegavam a
Berlim, para o deleite das pessoas que, pouco tempo antes,
passavam aperto.  

Na contramão, havia uma elite crescendo com poder
maior ainda. Ela desfilava com suas insígnias, suas casas
maiores, seus elogios em cerimônias públicas para as
multidões. Diante disso, o sumiço de uma parcela da
população que causava inveja não incomodava. Nenhum
cidadão comum sabia, na época, que 6 milhões de pessoas
estavam sendo trucidadas, mas a maioria dos alemães
continuaria fazendo exatamente o mesmo: cuidando de sua
própria vida. Surgiu, nessa época, uma classe de nazistas
emergentes, que batalhavam para buscar mais espaço
naquela sociedade que parecia estar em franca ascensão.
Perto dessa oportunidade, quem se importaria com os
judeus?  

Portanto, a maioria dos meus colegas historiadores da
Segunda Guerra está equivocada: o principal ingrediente
para transformar um país inteiro em uma máquina de matar
inocentes não era a maldade, nem mesmo o racismo. Era o
pragmatismo. E essa é uma má notícia, porque seria mais 
simples se pudéssemos apenas culpar os alemães. Se o
nazismo e o antissemitismo cresceram graças a um ambiente
de pobreza e, principalmente, de falta de perspectivas, esse
fenômeno pode se repetir a qualquer momento, em qualquer
lugar. 
 

Götz Aly. Nazistas eram gente como eu e você . Internet: 
<http://revistagalileu.globo.com> (com adaptações).

QUESTÃO 1 _____________________________________  
 
A passagem do texto que pode ser indicada adequadamente 
como ideia central do texto é 
 
(A) “Pense em um conhecido seu, um primo ou um amigo. 

Imagine que ele tenha perdido o emprego há vários 
meses e não consiga levar dinheiro para casa.” (linhas 
de 1 a 3) 

(B) “Faz alguns bicos, aqui e ali, mas não consegue 
encarar os filhos nos olhos.” (linhas 3 e 4) 

(C) “Para piorar as coisas, o vizinho foi promovido, trocou 
de carro e está construindo uma piscina no quintal de 
casa.” (linhas de 4 a 6)  

(D) “A queda da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, 
só piorou o quadro de carência, inflação e 
desemprego.” (linhas de 20 a 22)  

(E) “o principal ingrediente para transformar um país inteiro 
em uma máquina de matar inocentes não era a 
maldade, nem mesmo o racismo. Era o pragmatismo.” 
(linhas de 48 a 51) 

 
 
QUESTÃO 2 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa que interpreta adequadamente o texto. 
 
(A) Um regime totalitário que assuma o poder certamente 

atrairá a parcela mais carente da população com a 
distribuição de uniformes. 

(B) A humanidade, lamentavelmente, não está livre do 
nazismo e do antissemitismo, uma vez que ambientes 
de pobreza e, principalmente, de falta de perspectivas 
ainda existem. 

(C) Baixíssima autoestima e inveja são as duas razões 
para o homem comum ser seduzido pelo nazismo. 

(D) O cidadão comum, sendo alvo de elogios em 
cerimônias públicas para as multidões, não se 
incomoda que milhões de pessoas sejam trucidadas. 

(E) Os historiadores enganam-se na descrição dos 
horrores da Segunda Grande Guerra, pois 
desconsideram o fato de a queda da Bolsa de Valores 
de Nova York, em 1929, ter piorado o quadro de 
carência, inflação e desemprego.  

 
 
QUESTÃO 3 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa que reescreve passagem do texto, com 
preservação do sentido original e da correção gramatical 
segundo a norma-padrão. 
 
(A) Imagine que ele perdeu o emprego fazem vários 

meses e não consegue levar dinheiro pra casa. 
(linhas 2 e 3) 

(B) Tinha um efeito colateral grave, portanto: aquele 
vizinho rico ao lado teria de perder muito.  (linhas de 
25 a 27) 

(C) Todos acreditavam, com sinceridade, que Hitler iria 
mudar o país e tirá-los da humilhação imposta 
depois do fim da Primeira Guerra . (linhas de 17 a 20) 

(D) levas e levas de roupas e joias finas dos judeus 
presos chegavam à Berlim  (linhas de 30 a 32) 

(E) E essa é uma má notícia: por que seria mais 
simples se pudéssemos apenas culpar os 
alemães?  (linhas 51 e 52) 
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QUESTÃO 4 ______________________________________  
 
Assinale a alternativa que apresenta declaração correta 
quanto ao texto como um todo ou quanto a uma passagem 
do texto. 
 
(A) Quem aderia ao grupo de Hitler conseguia ignorar as 

coisas absurdas que se passavam com o vizinho rico, 
vítima do nazismo, visto que o gueto para onde o 
vizinho era levado ficava fora do alcance dos olhos 
desse alemão comum; e este, além disso, se 
beneficiava com roupas e joias finas dos judeus 
presos. // Essa passagem interpreta corretamente 
informações das linhas de 25 a 33. 

(B) Hitler oferecia um mundo organizado, pois 
militarizado, em que valorizava à disciplina e o 
acesso a qualidade de vida para quem aderisse em 
seu grupo. (linhas de 23 a 25) // Essa reescrita 
preserva a correção e o sentido básico do texto.  

(C) O fenômeno do nazismo e do antissemitismo pode se 
repetir a qualquer momento, em qualquer lugar, porque 
o homem comum tem o instinto de dominação. // Essa 
passagem interpreta corretamente informações das 
linhas de 52 a 56. 

(D) Uma vírgula pode ser inserida depois do termo 
“Guerra”, na oração “Portanto, a maioria dos meus 
colegas historiadores da Segunda Guerra está 
equivocada” (linhas 47 e 48), para imprimir ênfase.  

(E) As palavras “há” (linha 2), “está” (linha 6), “até” (linha 7) 
e “você” (linha 14) recebem acento gráfico pela mesma 
razão.   

 
 
Texto para responder às questões de 5 a 8. 
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A história passa-se em uma pequena localidade onde
quase todos os habitantes se conheciam pelo nome,
frequentavam a mesma praça, o mesmo supermercado e, no 
final de semana, depois da missa, iam ao único campo de
futebol para se divertir, vendo os pernas de pau baterem uma
bola. Lá, vivia um juiz, cujas atividades eram tranquilas.
Tirando uma ou outra discussão de vizinhos por causa de
divisa de propriedade, quase nunca havia novidade.  

Um belo dia, durante um julgamento, o juiz precisou
usar de muito jogo de cintura para sair de uma saia justa.
Para elucidar o caso que estava sendo julgado, era preciso
saber se o réu tinha ou não o hábito de beber muito. Em
determinado momento, o juiz voltou-se para um velho
companheiro de bocha, que fora chamado como testemunha,
e naturalmente fez a ele uma pergunta, como se estivessem
batendo papo, tomando uma cervejinha no boteco: 

— Juarez, conta pra nóis aqui, você sabe se o Zé 
Antônio bebe muito? 

Sem se dar conta de que estava participando de um
julgamento, Juarez respondeu como se também estivesse
conversando na pracinha: 

— Ó, doutor, pra explicar assim de um jeito facinho de
entendê, digo que ele bebe que nem nóis. Nem mais, nem 
menos. 

O juiz, sentindo que estava com uma batata quente
nas mãos, virou-se para quem fazia as anotações e orientou
com a severidade própria do cargo e da posição que
ocupava: 

— Para que não paire dúvidas sobre essa questão,
deve ficar consignado que a testemunha alega que o réu
bebe... moderadamente.  

Esse é um ótimo ensinamento: suavizar as palavras e
reinterpretar certas respostas como forma de nos defender
de situações delicadas e constrangedoras. 

Reinaldo Polito. Internet: <www.planetanews.com>
(com adaptações).

QUESTÃO 5 _____________________________________  
 
De acordo com o texto, é correto afirmar que  
 
(A) o juiz precisou suavizar as palavras, porque ele deve 

reinterpretar as respostas das testemunhas para 
facilitar o trabalho do responsável pelas anotações. 

(B) o juiz achou que o réu bebia pouco, por isso escolheu 
o termo “moderadamente” (linha 31). 

(C) a história é bastante verossímil, pois os fatos narrados 
parecem realmente verdadeiros. 

(D) a pergunta do juiz à testemunha foi feita em tom 
solene, apesar de as palavras demonstrarem 
intimidade. 

(E) o constrangimento do juiz deveu-se à presença de um 
amigo.  

 
 
QUESTÃO 6 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa que apresenta trecho do texto 
registrado inteiramente em linguagem popular. 
 
(A) “Sem se dar conta de que estava participando de um 

julgamento, Juarez respondeu como se também 
estivesse conversando na pracinha”. (linhas de 
19 a 21) 

(B) “A história passa-se em uma pequena localidade onde 
quase todos os habitantes se conheciam pelo nome”. 
(linhas 1 e 2) 

(C) “O juiz, sentindo que estava com uma batata quente 
nas mãos, virou-se para quem fazia as anotações e 
orientou com a severidade própria do cargo e da 
posição que ocupava”. (linhas de 25 a 28) 

(D) “Ó, doutor, pra explicar assim de um jeito facinho de 
entendê, digo que ele bebe que nem nóis.”. (linhas 
22 e 23)  

(E) “Um belo dia, durante um julgamento, o juiz precisou 
usar de muito jogo de cintura para sair de uma saia 
justa.”. (linhas 9 e 10) 

 
 
QUESTÃO 7 _____________________________________  
 
Com referência ao texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O juiz, em todos os momentos diante do tribunal, 

cumpriu as formalidades de praxe, com 
distanciamento, lisura, utilizando até uma linguagem 
extremamente formal, como se pode comprovar nas 
linhas de 29 a 31. 

(B) A testemunha, por ter tomado uma cervejinha no 
boteco, não conseguiu se conter diante do juiz e 
apresentou seu depoimento tocado de emoção. 

(C) A testemunha comprometeu o réu com seu simplório 
depoimento. 

(D) O juiz deu demonstrações de pouco domínio da língua 
portuguesa ao dizer “nóis” em lugar de nós . 

(E) O texto é uma narrativa, com a presença de fatos que 
se processam ao longo do tempo, criados por 
personagens em um espaço determinado.  

 
 
QUESTÃO 8 _____________________________________  
 
A frase manterá o sentido original e a correção linguística 
caso se substitua 
 
(A) “onde” (linha 1) por aonde . 
(B) “ao” (linha 4) por no. 
(C) “cujas atividades” (linha 6) por que as atividades dele . 
(D) “se” (linha 12) por que . 
(E) “fora chamado” (linha 14) por tinha sido chamado. 
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QUESTÃO 9 ______________________________________________________________________________________________  
 

Evolução da taxa da mortalidade infantil — Brasil, 1940 - 2004 
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C. C. da S. Simões e C. A. Monteiro. Tendência secular e diferenciais regionais da mortalidade 
infantil no Brasil . In: C. A. Monteiro (Org.) Velhos e novos males da saúde no Brasil: 

a evolução do país e de suas doenças . São Paulo: Hucitec, Nupens, USP, 2000. 

 

Assinale a alternativa que apresenta informações comprováveis pelo gráfico.  

 

(A) Embora os indicadores evidenciem uma diminuição significativa da mortalidade infantil no país, ainda persistem graves 

diferenças regionais.  

(B) As taxas de mortalidade infantil vêm declinando no Brasil desde a década de 40 do século XX.  

(C) Como o país atravessou diferentes períodos de estagnação econômica, inflação descontrolada e deterioração da 

distribuição de renda, a queda das taxas de mortalidade infantil observada não parece estar associada a mudanças na 

renda familiar.  

(D) As hipóteses mais plausíveis para a redução das taxas de mortalidade infantil apontam para a extensão da cobertura dos 

serviços de saúde, educação e saneamento. 

(E) As hipóteses mais plausíveis para a redução das taxas de mortalidade infantil apontam para a implantação de programas 

e ações voltadas para a saúde da mulher e da criança. 
 ________________________________________________________________________________________________________  
 
QUESTÃO 10 _____________________________________  

 

Com referência à redação oficial, assinale a alternativa 

correta.  

 

(A) Há três tipos de expedientes que se diferenciam antes 

pela finalidade que pela forma: o ofício, o aviso e o 

memorando.  

(B) No assunto do ofício, devem ser registradas 

informações, como: Of. 12/2013 - MEC. 

(C) No espaço do destinatário  do ofício, a norma define 

que seja informado somente o cargo da pessoa a 

quem é dirigida a comunicação.  

(D) Nas comunicações oficiais, é obrigatório constar a 

partir da primeira página o número da página. 

(E) No ofício e no memorando, deve ser utilizado 

espaçamento duplo entre as linhas.  

QUESTÃO 11 ____________________________________  

 

Integram a administração pública indireta as sociedades de 

economia mista, as quais podem ser criadas para prestação 

de serviço público ou para exploração de atividade 

econômica. Acerca disso, assinale a alternativa que 

apresenta característica da sociedade de economia mista 

que explora atividade econômica. 

 

(A) Ser pessoa jurídica de direito privado composta por 

capital exclusivamente público. 

(B) Sujeitar-se ao regime próprio das empresas privadas. 

(C) Possuir regime de pessoal no qual seus agentes são 

servidores públicos. 

(D) Não se sujeitar ao controle externo. 

(E) Possuir privilégios fiscais não extensíveis à iniciativa 

privada. 
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QUESTÃO 12 _____________________________________  
 

Considerando que um servidor público de boa-fé esteja 

recebendo vantagem econômica em razão de um ato 

administrativo ilegal, é correto afirmar que o ato será 

 

(A) revogado por inconveniência, produzindo efeitos 

retroativos. 

(B) anulado por ilegalidade, produzindo efeitos retroativos. 

(C) revogado por inoportunidade na manutenção da 

situação, não produzindo efeitos retroativos. 

(D) anulado por ilegalidade, não produzindo efeitos 

retroativos. 

(E) revogado por conveniência e oportunidade, produzindo 

efeitos retroativos. 

 

 

QUESTÃO 13 _____________________________________  

 

A Lei n.º 8.666/1993 estabelece normas gerais acerca de 

licitações e contratos administrativos pertinentes a obras e 

serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e 

locações da administração pública. Com relação a esse 

tema, assinale a alternativa correta. 

 

(A) As pessoas jurídicas que compõem a administração 

pública indireta submetem-se à lei de licitações. 

(B) Os municípios não se sujeitam à lei de licitações, 

porque possuem a garantia constitucional da 

autonomia municipal. 

(C) A adjudicação do objeto licitado ao vencedor do 

certame licitatório é facultativa. 

(D) Concorrência é uma das modalidades de licitação 

destinada a contratos de maior vulto, participando 

interessados devidamente cadastrados. 

(E) A venda de qualquer bem da administração pública 

deve ser feita por meio de leilão. 

 

 

QUESTÃO 14 _____________________________________  

 

Quanto aos contratos da administração pública, a Lei  

n.º 8.666/1993 estabelece que 

 

(A) as disposições de direito privado não são aplicáveis 

aos contratos administrativos. 

(B) é dispensável cláusula que estabeleça a legislação 

aplicável à execução do contrato administrativo. 

(C) a administração pública poderá firmar contrato 

administrativo com pessoas físicas ou jurídicas 

estabelecidas no estrangeiro. 

(D) podem, excepcionalmente, ter prazo de vigência 

indeterminado. 

(E) é permitido ao contratado optar, como uma das 

modalidades de garantia, pela nota promissória. 

QUESTÃO 15 ____________________________________  
 
De acordo com a doutrina, o terceiro setor é marcado pela 
presença de entidades que exercem atividades de interesse 
social e coletivo e que, por esse motivo, recebem incentivos 
do Estado dentro de uma atividade de fomento, sendo 
conhecidas como entes de cooperação. A respeito desse 
assunto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Essas entidades são de natureza pública, sem fins 

lucrativos. 
(B) As entidades do terceiro setor integram a 

administração pública indireta. 
(C) As organizações sociais, também chamadas de OS, 

são criadas para execução de serviços públicos 
exclusivos do Estado. 

(D) Essas entidades sujeitam-se a controle pela 
administração pública e pelo Tribunal de Contas. 

(E) As instituições religiosas poderão receber a 
qualificação de organizações da sociedade civil de 
interesse público. 

 
 
QUESTÃO 16 ____________________________________  
 
De acordo com a Lei n.º 9.784/1999, o processo 
administrativo pode ter início 
 
(A) apenas de ofício. 
(B) por ordem judicial. 
(C) por ordem judicial ou de ofício. 
(D) de ofício ou a pedido de interessado. 
(E) apenas a pedido de interessado. 
 
 
QUESTÃO 17 ____________________________________  
 
Em relação à improbidade administrativa prevista na Lei  
n.º 8.429/1992, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Atos de improbidade administrativa podem ser 

praticados apenas por servidor público. 
(B) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou 

omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, 
dar-se-á o integral ressarcimento do dano. 

(C) É permitida a conciliação nas ações judiciais que 
apuram atos de improbidade administrativa. 

(D) Cabe apenas ao Ministério Público representar a 
autoridade administrativa para que seja instaurada 
investigação destinada a apurar prática de ato de 
improbidade. 

(E) A responsabilidade do sucessor daquele que causar 
lesão ao patrimônio público é ilimitada. 

 
 
QUESTÃO 18 ____________________________________  
 
Assinale a alternativa que apresenta um tipo de recurso 
público a ser deduzido do cálculo da receita corrente líquida 
nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 
 
(A) receitas de taxas de ocupação de imóveis 
(B) receitas de serviços industriais de utilidade pública 
(C) receitas de criação ou engorda de gado ou pequenos 

animais 
(D) receitas de serviços hospitalares 
(E) receitas de contribuições sociais sobre o lucro líquido 
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QUESTÃO 19 _____________________________________  
 
Com relação aos estágios da despesa pública, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A fixação da despesa consiste na definição da pessoa 

física ou jurídica que será responsável pelo 
fornecimento do bem ou do serviço e credor final da 
operação. 

(B) O empenho depende, para sua formalização, da 
emissão da nota de empenho. 

(C) O empenho global é feito quando o valor ou montante 
da despesa não é previamente conhecido. 

(D) O pré-empenho tem por finalidade atender aos casos 
em que a despesa cumpre etapas com intervalos de 
tempo até a emissão da nota de empenho. 

(E) A liquidação tem por objetivo exclusivo a verificação da 
importância a se pagar e da pessoa a quem se deve 
pagar para extinguir a obrigação. 

 
QUESTÃO 20 _____________________________________  
 
A Lei Complementar n.º 101/2000, conhecida como Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), estabelece uma série de 
dispositivos acerca da geração da despesa pública. Em 
relação a esse assunto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Se determinada despesa for criada por prazo 

determinado e esse prazo for prorrogado 
posteriormente, devem ser aplicadas as regras 
referentes às despesas obrigatórias de caráter 
continuado. 

(B) Se o ente que criou determinada despesa apresentar 
as premissas e metodologias de cálculo empregadas, 
ficará dispensado de apresentar a comprovação de 
que a despesa criada não afeta as metas de resultados 
fiscais. 

(C) Para compensar a criação de uma despesa obrigatória 
de caráter continuado, não se admite o aumento 
permanente da receita pública. 

(D) A despesa pública é considerada adequada quando se
conforma com as diretrizes, objetivos, prioridades e 
metas previstos no plano plurianual e na lei de 
diretrizes orçamentárias. 

(E) A apresentação da estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro dispensa a declaração do 
ordenador da despesa de compatibilidade com o plano 
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 

 
QUESTÃO 21 _____________________________________  
 
De acordo com as determinações normativas em vigor, 
interveniente é o órgão 
 
(A) da administração pública federal, direta ou indireta, 

responsável pela transferência dos recursos 
financeiros destinados à execução do objeto do 
convênio. 

(B) da administração pública direta ou indireta que pactua 
a execução de programa, projeto, atividade ou evento 
mediante a celebração de contrato de repasse. 

(C) ou entidade pública ou privada sem fins lucrativos, 
credenciada, que manifeste, por meio de proposta de 
trabalho, interesse em firmar instrumento de convênio. 

(D) da administração pública direta que possui designação 
constitucional para orientar, auditar, fiscalizar e 
acompanhar a execução dos programas, projetos e 
atividades de governo nos aspectos de legalidade, 
economicidade e eficiência. 

(E) da administração pública ou entidade privada que 
participa do convênio para manifestar consentimento 
ou assumir obrigações em nome próprio. 

QUESTÃO 22 ____________________________________  
 
A celebração de convênios, contratos de repasse e termos 
de cooperação entre os órgãos e entidades da administração 
pública federal e órgãos ou entidades públicas ou privadas 
sem fins lucrativos obedece a regras estabelecidas nas 
normas técnicas instituídas pelo Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, pelo Ministério da Fazenda e pela 
Controladoria-Geral da União. A respeito desse assunto, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) O chamamento feito pelo órgão público deverá conter a 

correta identificação de todos os convenentes e 
convocados. 

(B) É obrigatória a publicação do chamamento público no 
Diário Oficial da União e em jornais de grande 
circulação. 

(C) A análise das propostas submetidas ao chamamento 
público deverá observar a capacidade técnica e 
operacional do proponente e a adequação da proposta 
apresentada ao objeto da parceria. 

(D) Em casos excepcionais, devidamente autorizados pelo 
ministro supervisor do órgão concedente, poderão ser 
realizados convênios com entidades cuja atividade é 
diferente da matéria objeto da parceria. 

(E) O convênio só pode ser celebrado com entidade que 
tenha como dirigente agente político de poder se ficar 
comprovado que não há relação pessoal entre o 
dirigente da entidade e a autoridade concedente. 

 
 
QUESTÃO 23 ____________________________________  
 
Assinale a alternativa correta acerca da apresentação de 
propostas culturais, relativas ao mecanismo de incentivos 
fiscais do Programa Nacional de Apoio à Cultura. 
 
(A) O ato que confere poderes de representação ao 

representante legal da pessoa jurídica deve ser 
anexado obrigatoriamente ao formulário de 
apresentação da proposta no ato da inscrição. 

(B) Não serão admitidas propostas culturais apresentadas 
em prazo inferior a noventa dias da data prevista para 
o início de sua execução. 

(C) No momento do cadastramento da proposta cultural, 
admite-se a apresentação de documentos em meio 
físico ou digital. 

(D) O currículo ou portfolio é documento obrigatório, 
independentemente da natureza jurídica do 
proponente. 

(E) A apresentação do estatuto ou contrato social do 
proponente dispensa a apresentação da cópia da ata 
de eleição da diretoria e do termo de posse de seus 
dirigentes. 

 
 
QUESTÃO 24 ____________________________________  
 
Assinale a alternativa que apresenta despesa que pode ser 
incluída em uma proposta cultural. 
 
(A) Taxa de elaboração da proposta cultural. 
(B) Pagamento de consultoria a servidor integrante do 

quadro de pessoal de órgão público. 
(C) Distribuição gratuita de ingressos pelo patrocinador a 

seus empregados e dependentes legais. 
(D) Pagamento de serviços de captação, nos casos de 

proposta cultural selecionada por edital e apresentada 
por instituição cultural criada pelo patrocinador. 

(E) Multas, juros e correção monetária referentes a 
pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 25 _____________________________________  
 
Conforme estabelecido no decreto que trata de sua estrutura 
regimental, o Ministério da Cultura tem como áreas de 
competência os seguintes assuntos: 
 
(A)  política nacional de cultura e criação de bibliotecas 

escolares nos municípios. 
(B) política nacional de cultura e proteção do patrimônio 

histórico e cultural. 
(C) promoção das atividades ligadas ao cinema educativo 

e produção de documentários. 
(D) mapeamento e tombamento dos quilombos ainda 

existentes no território nacional. 
(E) proteção do patrimônio artístico e produção de leis de 

incentivo à cultura imaterial. 
 
 
QUESTÃO 26 _____________________________________  
 
Na estrutura do Ministério da Cultura, o órgão ao qual 
compete reconhecer e valorizar a diversidade das 
expressões culturais e a criação artística, individual ou 
coletiva, de grupos étnicos e suas derivações culturais é a 
 
(A) Secretaria-Executiva. 
(B) Consultoria Jurídica. 
(C) Secretaria de Políticas Culturais. 
(D) Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural. 
(E) Secretaria de Articulação Institucional. 
 
 
QUESTÃO 27 _____________________________________  
 
No Brasil contemporâneo, em face da nova realidade  
político-institucional após duas décadas de regime autoritário 
e do advento da democracia, que a Carta de 1988 
consagrou, a democratização do acesso aos bens culturais e 
a valorização da diversidade étnica e regional são uma 
 
(A) determinação constitucional. 
(B) política de governo. 
(C) orientação dada aos legislativos estaduais. 
(D) sugestão a ser acatada pelas instâncias judiciárias. 
(E) imposição da lei ordinária. 
 
 
QUESTÃO 28 _____________________________________  
 
O benefício financeiro concedido a trabalhadores que 
recebem até cinco salários mínimos por mês,  
possibilitando-lhes o acesso a serviços e produtos culturais 
em diversas áreas, é denominado 
 
(A) abono salarial. 
(B) vale-cultura. 
(C) bolsa família. 
(D) vale-refeição ampliado. 
(E) bolsa ProUni. 

QUESTÃO 29 ____________________________________  

 

Tendo por objetivo realizar investimentos em infraestrutura e 

programação cultural em áreas de acentuada vulnerabilidade 

social, o Ministério da Cultura propôs um programa, no 

âmbito do Fórum Direitos e Cidadania da Presidência da 

República , voltado, sobretudo, para o exercício dos direitos, 

para a promoção dos valores da cidadania e da diversidade 

cultural e para o desenvolvimento local e regional por meio 

da economia criativa. Esse programa chama-se 

 

(A) Curta Afirmativo. 

(B) Dados Abertos. 

(C) Fábricas de Cidadania. 

(D) Malas de Livros. 

(E) Usinas Culturais. 

 

QUESTÃO 30 ____________________________________  

 

A legislação brasileira estipula ser obrigação do Estado e da 

sociedade promover e proteger o patrimônio cultural 

brasileiro. Relativamente a esse tema, assinale a alternativa 

correta. 

 

(A) Os governos estão obrigados a gerir a documentação 

oficial, impedindo que a população tenha acesso 

franqueado a esses documentos. 

(B) Embora o patrimônio cultural deva ser preservado, 

eventuais danos a ele causados não implicam punição 

aos responsáveis pelo ato. 

(C) Por suas características peculiares, as criações 

científicas, artísticas e tecnológicas não se enquadram 

no patrimônio cultural do país. 

(D) Sítios de valor histórico são aqueles que serviram de 

cenário a acontecimentos protagonizados pelas elites 

políticas no passado mais remoto. 

(E) Bens que se referem à identidade, à ação e à memória 

dos diferentes grupos formadores da nacionalidade 

constituem patrimônio cultural brasileiro. 

 

 

QUESTÃO 31 ____________________________________  

 

Assinale a alternativa que apresenta o tipo de conjunto dos 

arquivos. 

 

(A) documentos unidos pela proveniência 

(B) documentos unidos pelo conteúdo 

(C) documentos unidos pelo assunto 

(D) documentos colecionados 

(E) documentos culturais 
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QUESTÃO 32 _____________________________________  
 
Os documentos que têm um potencial de uso menor, mas 
que podem ser utilizados para comprovar uma ação da 
instituição, farão parte do arquivo 
 
(A) corrente. 
(B) inativo.  
(C) permanente. 
(D) ativo. 
(E) intermediário. 
 
 
QUESTÃO 33 _____________________________________  
 
O instrumento de gestão arquivística utilizado para a 
organização dos documentos é o(a) 
 
(A) tabela de temporalidade. 
(B) plano de destinação. 
(C) plano de prevenção. 
(D) inventário. 
(E) plano de classificação. 
 
 
QUESTÃO 34 _____________________________________  
 
O gênero de documento que exige condições especiais 
(umidade, temperatura) de acondicionamento e 
armazenamento é o de documentos 
 
(A) textuais. 
(B) imagéticos. 
(C) escritos. 
(D) arquitetônicos. 
(E) cartográficos. 
 
 
QUESTÃO 35 _____________________________________  
 
A razão que explica a transferência dos documentos ao 
arquivo intermediário é o(a) 
 
(A) espécie do documento. 
(B) gênero do documento. 
(C) frequência de uso do documento. 
(D) tipo do documento. 
(E) data do documento. 
 
 
QUESTÃO 36 _____________________________________  
 
Quando o arquivo é volumoso e com uma grande diversidade 
temática, o método de arquivamento mais adequado é o 
 
(A) dígito-terminal. 
(B) por assunto. 
(C) numérico simples. 
(D) geográfico. 
(E) alfabético. 

QUESTÃO 37 ____________________________________  

 

A tabela de temporalidade é constituída de alguns 

elementos. Assinale a alternativa que apresenta um desses 

elementos. 

 

(A) data crônica 

(B) destinação final 

(C) histórico do fundo 

(D) gênero documental 

(E) quantificação 

 

 

QUESTÃO 38 ____________________________________  

 

Assinale a alternativa que apresenta os instrumentos de 

gestão arquivística que são resultado do processo de 

avaliação. 

 

(A) quadro de arranjo e inventário 

(B) tabela de temporalidade e código de classificação 

(C) quadro de arranjo e código de classificação 

(D) tabela de temporalidade e plano de destinação 

(E) plano de destinação e inventário 

 

 

QUESTÃO 39 ____________________________________  

 

O curso do documento desde a sua produção ou recepção 

até o cumprimento de sua função administrativa é conhecido 

como 

 

(A) registro. 

(B) expedição. 

(C) distribuição. 

(D) tramitação. 

(E) classificação. 

 

 

QUESTÃO 40 ____________________________________  

 

A correspondência particular que chega ao protocolo de um 

órgão público é 

 

(A) registrada. 

(B) destruída. 

(C) distribuída ao destinatário. 

(D) expedida. 

(E) devolvida ao remetente. 
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Nas questões de 41 a 50, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, e que o 

mouse está configurado para pessoas destras. Assim, a menos que seja explicitamente informado o contrário, expressões como 

clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que não há 

restrições de proteção e de uso em relação a programas, arquivos, diretórios e hardware utilizados. 
 ________________________________________________________________________________________________________  
 
QUESTÃO 41 _____________________________________  
 

O Sistema Operacional Windows XP foi desenvolvido para 

uso em computadores pessoais e dá suporte a vários 

aplicativos, desde ferramentas de escritório até jogos de 

entretenimento. Assinale a alternativa que apresenta uma 

funcionalidade do Windows XP quando usado em um 

computador desktop. 

 

(A) Funciona como servidor de armazenamento de 

mensagens eletrônicas. 

(B) Provê acesso à Internet a vários aplicativos que 

utilizam comunicação em rede. 

(C) Permite a interconexão de duas ou mais redes de 

computadores baseadas em IP (Internet Protocol). 

(D) Evita o acesso indevido, via Internet, aos 

computadores de uma rede local. 

(E) Funciona como ponto de acesso para equipamentos de 

rede com tecnologia WiFi. 

 

 

QUESTÃO 42 _____________________________________  
 

A organização de arquivos em um computador é baseada em 

estruturas lógicas que permitem ao sistema operacional 

realizar leitura e gravação de dados em um disco rígido. 

Assinale a alternativa que apresenta um tipo de sistema de 

arquivo usado pelo Windows XP. 

 

(A) NTFS – New Technology File System 

(B) EXT-3 – Third Extended File System 

(C) ReiserFS – Hans Reiser’s File System 

(D) XFS – Silicon Graphics File System 

(E) UFS – Unix File System 

 

 

QUESTÃO 43 _____________________________________  
 

O uso do correio eletrônico passou a ser comum para a 

comunicação entre pessoas, em substituição às cartas e aos 

telegramas convencionais. Vários aplicativos permitem a 

escrita e a leitura de mensagens eletrônicas em 

computadores com sistema operacional Windows. Assinale a 

alternativa que apresenta o nome de um aplicativo de correio 

eletrônico. 

 

(A) Internet Explorer 

(B) Windows Explorer 

(C) Microsoft Word 

(D) Mozilla Thunderbird 

(E) WordPad 

QUESTÃO 44 ____________________________________  
 
O Microsoft Office 2007 inovou em muitos aspectos se 
comparado às versões anteriores desse pacote de 
aplicativos. Tecnicamente, uma mudança significativa foi o 
uso de um novo formato de arquivo, com base no padrão 
XML. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de 
nome e extensão de arquivo gerado, por padrão, pelo 
aplicativo Excel, do Microsoft Office 2007. 
 
(A) carta.doc 
(B) arquivo.xml 
(C) exemplo.mso 
(D) nome.ppt 
(E) documento.xlsx 
 
 
QUESTÃO 45 ____________________________________  
 
O pacote MS Office 2007 possui uma série de aplicativos, 
com diversas finalidades. A respeito dos aplicativos do  
MS Office 2007, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O PowerPoint é um aplicativo para criação de 

apresentações em forma de slides. 
(B) O Microsoft Word é um aplicativo destinado à edição 

de planilhas eletrônicas. 
(C) O Excel é um aplicativo opcional do pacote Office 

2007, destinado à criação de e-mail. 
(D) O Internet Explorer é um aplicativo do pacote Office 

2007 voltado para acesso à Internet. 
(E) O aplicativo Adobe Reader faz parte do pacote Office 

2007 e destina-se à leitura de documentos PDF. 
 
 
QUESTÃO 46 ____________________________________  
 
O aplicativo Microsoft Word possui o recurso de teclas de 
atalho que simplifica operações de edição de textos. Ao se 

pressionar, simultaneamente, as teclas · + ~ em um 

texto editado com o Microsoft Word, 
 
(A) o documento que se está editando é salvo na pasta 

Meus Documentos do computador. 
(B) a última ação de edição é desfeita, retornando o texto 

ao estado anterior ao dessa ação. 
(C) as letras da palavra ou do texto selecionado alternam 

entre maiúsculas e minúsculas. 
(D) a parte selecionada do texto muda para o estilo de 

fonte negrito. 
(E) a parte selecionada do texto muda para o estilo de 

fonte itálico. 
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QUESTÃO 47 _____________________________________  

 

O Internet Explorer é um aplicativo para acesso a páginas de 

informação da Internet. Em algumas dessas páginas, o texto 

pode ser apresentado com maior ou menor zoom, com o uso 

das seguintes teclas de atalho do Internet Explorer, 

respectivamente: 

 

(A) † + ‘ e † + |. 

(B) ‡ + N e ‡ + ¦. 

(C) ‡ + - e ‡ + /. 

(D) · + c e · + d. 

(E) ‘ e |. 

 

 

QUESTÃO 48 _____________________________________  

 

A ferramenta de correio eletrônico Outlook Express permite o 

reencaminhamento de mensagens recebidas para outros 

destinatários. Para reencaminhar mais de uma mensagem de 

uma só vez, em uma única mensagem nova, para um ou 

mais destinatários, pode-se proceder da seguinte forma: 

 

(A) abrir as mensagens que deseja reencaminhar, em 

janelas separadas, selecionar todo o texto em 

cada uma e copiar seus conteúdos pressionando 

‡ + e. 

(B) criar uma nova mensagem, escolhendo os 

destinatários, e, utilizando a opção Inserir anexo, 

adicionar as mensagens que se deseja reencaminhar. 

(C) salvar todas as mensagens a serem encaminhadas em 

um único arquivo e anexar esse arquivo em uma nova 

mensagem, endereçada aos destinatários desejados. 

(D) mantendo pressionada a tecla ‡, clicar cada uma 

das mensagens que deseja incluir e depois clicar 

Encaminhar. 

(E) marcar como Não lidas todas as mensagens a serem 

encaminhadas e clicar Encaminhar e Não lidas depois de 

escolher os destinatários. 

QUESTÃO 49 ____________________________________  

 

O correio eletrônico é uma das formas mais utilizadas para a 

disseminação de vírus de computador. Ao receber uma 

mensagem que contém vírus, tanto o computador que abri-la 

quanto os demais computadores da rede podem ser 

contaminados. Assinale a alternativa que apresenta um 

procedimento recomendado para evitar a contaminação por 

vírus via e-mail. 

 

(A) Não abrir anexos recebidos em mensagens não 

solicitadas ou de remetentes desconhecidos. 

(B) Encaminhar para um endereço de e-mail particular as 

mensagens consideradas Spam. 

(C) Abrir mensagens particulares somente em horários fora 

do expediente de trabalho. 

(D) Utilizar computadores livres de vírus para o 

recebimento e o envio de e-mails. 

(E) Desconectar o computador da rede sempre que for 

abrir mensagens eletrônicas suspeitas. 

 

 

QUESTÃO 50 ____________________________________  

 

As redes de computadores podem ser protegidas por 

sistemas chamados Firewall. Esses sistemas, apesar de 

muito eficientes, não protegem a rede de todo tipo de ataque. 

Assinale a alternativa que apresenta um tipo de ataque que 

não pode ser evitado por um Firewall de rede, com base em 

filtros de pacotes. 

 

(A) Bloqueio de acesso proveniente de um computador 

suspeito, especificamente. 

(B) Restrição de acesso a servidores da rede que 

disponibilizam páginas de informação. 

(C) Trojans embutidos em mensagens eletrônicas. 

(D) Bloqueio de conexões provenientes da Internet a 

computadores da rede local. 

(E) Acesso de usuários da rede local a páginas Web 

conhecidamente perigosas. 
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