
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO 

SECRETARIA DE TRABALHO, QUALIFICAÇÃO E EMPREENDEDORISMO – STQE 

SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 
 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
 

Não deixe de preencher as informações a seguir: 
 

Prédio                                                                                                                                                                      Sala 

                             

Nome  

                              

Nº de Identidade                                              Órgão Expedidor            UF                                             Nº de Inscrição          

                             

 

 

TÉCNICO  
 

 

 

ATENÇÃO 

 

  Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

  Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, abrangendo 10 (dez) de questões de Conhecimentos da 

Língua Portuguesa e 30 (trinta) de Conhecimentos Específicos. 

  Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, 

imediatamente, ao Fiscal. 

  Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o 

Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição. 

  Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um 

Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide 

com o seu Número de Inscrição. 

  As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica 

azul ou preta.  

  Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 
 

BOA SORTE! 
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CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TEXTO 1 para as questões 01 e 02 
 

Aqueles, que têm um grande autocontrole ou que estão totalmente absortos no trabalho, falam pouco. Palavra e ação 

juntas não andam bem. Repare na natureza: trabalha continuamente, mas em silêncio.  Mahatma Gandhi 
 
01. Para Gandhi,  
 
A) é preciso trabalhar incessantemente para produzir um autocontrole. 

B) o silêncio interfere na produtividade humana. 

C) é necessário silenciar para realizar ações profícuas no trabalho. 

D) pessoas silenciosas apresentam excelentes resultados profissionais. 

E) a continuidade do trabalho gera um significativo autocontrole humano. 
 
02. Sobre os SINAIS DE PONTUAÇÃO, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Os dois pontos após o termo "natureza" indicam uma suspensão de ideias. 

B) A vírgula após o termo "continuamente" é obrigatória. 

C) A vírgula após o termo "trabalho" poderia ser retirada e não caracterizaria erro gramatical. 

D) Poderia haver uma vírgula após o termo "juntas". 

E) Poderia haver uma exclamação após o termo "pouco". 

 

TEXTO 2 para as questões de 03 a 08 
 

Ser um empreendedor é executar os sonhos, mesmo que haja riscos.  

É enfrentar os problemas, mesmo não tendo forças.  

É caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola.  

É tomar atitudes que ninguém tomou.  

É ter consciência de que quem vence sem obstáculos, triunfa sem glória. 

 É não esperar uma herança, mas construir uma história... 

Quantos projetos você deixou para trás?  

Quantas vezes seus temores bloquearam seus sonhos? 

Ser um empreendedor não é esperar a felicidade acontecer, mas conquistá-la. 
Augusto Cury 

03. Segundo Cury,  
 
A) todo empreendedor precisa ser dotado de espírito passivo e pacífico. 

B) a felicidade é meta indesejada no empreendedorismo. 

C) o empreendedor deve recusar diante dos contratempos da vida. 

D) o empreendedor deve ser um homem de luta, de iniciativas. 

E) conquistas eventualmente acontecem na vida do empreendedor. 
 
04. Observe os itens abaixo: 
 

I.  "Ser um empreendedor é executar os sonhos, mesmo que haja riscos." 

II.  "É enfrentar os problemas, mesmo não tendo forças."  

III.  "É não esperar uma herança, mas construir uma história..." 
 
É CORRETO afirmar que  
 
A) no item I, o trecho poderia ser substituído, sem modificar o sentido original, por: O empreendedor é aquele que realiza sonhos, 

independente de haver riscos ou não. 

B) no item II, o termo "mesmo" indica inclusão. 

C) no item III, o termo "mas" sugere acréscimo de informação. 

D) no item I, "mesmo que" pode ser substituído por "conforme". 

E) no item II, o trecho poderia ser substituído por: É vivenciar os problemas, à medida que surjam as forças. 
 
05. Sobre CONCORDÂNCIA VERBAL, analise os itens abaixo: 
 

I.  "Ser um empreendedor é executar os sonhos, mesmo que haja riscos." 

II.  "É ter consciência de que quem vence sem obstáculos..."  

III.  "É tomar atitudes que ninguém tomou." 

IV.  "Quantos projetos você deixou para trás?" 
 
Assinale a alternativa CORRETA.  
 
A) No item I, se o verbo sublinhado fosse substituído por "existir", este seria conjugado na 3

a
 pessoa do singular. 

B) No item II, o verbo sublinhado concorda com o seu sujeito, representado pelo pronome relativo "que". 




http://pensador.uol.com.br/autor/mahatma_gandhi/
http://pensador.uol.com.br/autor/augusto_cury/
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C) No item III, se o sujeito "ninguém" fosse substituído por "todos os convidados", mantendo-se o tempo verbal, estaria correto o 

trecho: É tomar atitudes que todos os convidados tomam. 

D) No item IV, se fosse acrescido a "você" os termos "sua família" e "seus amigos", estaria correto o trecho: Quantas projetos 

você, sua família e seus amigos deixamos para trás? 

E) No item I, estaria correta a construção: Ser um empreendedor é executar os sonhos, mesmo que existam riscos. 

 

06. Em qual das alternativas abaixo, o verbo sublinhado não exige  complemento? 
 
A) "Ser um empreendedor é executar os sonhos..." 

B) "É não esperar uma herança..." 

C) "Quantas vezes seus temores bloquearam seus sonhos?" 

D) "...não é esperar a felicidade acontecer, mas conquistá-la.”  

E) "É caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola." 

 

07. Observe os trechos abaixo: 
 

I.   "É tomar atitudes que ninguém tomou." 

II.   "É ter consciência de que quem vence sem obstáculos triunfa sem glória." 

III.  "Quantos projetos você deixou para trás?" 

 

Sobre eles, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) O primeiro termo sublinhado do item I se acentua por ser monossílabo átono. 

B) O primeiro e o terceiro termos sublinhados do item II se acentuam por serem paroxítonos terminados em ditongo crescente. 

C) A tonicidade do primeiro termo sublinhado no item III recai na penúltima sílaba.  

D) Tanto o primeiro termo sublinhado do item I como o segundo termo sublinhado do item III são monossílabos átonos. 

E) A tonicidade do segundo termo sublinhado do item II recai na penúltima sílaba. 

 

08. Assinale a alternativa cujo termo em parênteses NÃO se grafa da mesma forma que o termo sublinhado. (Observe as 

letras maiúsculas) 
 
A) "...mesmo sem búSSola." (missanga) 

B) "É não esperar uma heranÇa..." (alvoroço) 

C) "Ser um empreendedor é eXecutar os sonhos..." (exérese) 

D) "É ter consciência de que quem venCe sem obstáculos..." (acetinado) 

E) "Quantas veZes seus temores bloquearam seus sonhos?" (vazamento) 

 

TEXTO 3 para a questão 09 

 
 
09. Observando-se a charge acima, conclui-se que 
 
A) ela retrata um momento de trabalho burocrático. 

B) o cenário nela existente reflete um dia chuvoso, de nuvens carregadas. 

C) ela foca um trabalho em equipe que apresenta resultados indesejados. 

D) as pessoas que dela fazem parte demonstram satisfação, agressividade e violência. 

E) ela reflete um cenário em que se desenvolve uma atividade ligada à zootecnia. 

 

10. Observe abaixo o texto de Freud: 
 

Não posso imaginar que uma vida sem trabalho seja capaz de trazer qualquer espécie de conforto. A imaginação criadora 

e o trabalho para mim andam de mãos dadas; não retiro prazer de nenhuma outra coisa. 
Sigmund Freud 

 
Segundo ele, 
 
A) o trabalho vive à mercê de qualquer mente criadora. 

B) a inatividade é algo bastante apreciado por Freud. 

C) a vida com conforto inexiste quando existe a ausência do trabalho.  




http://pensador.uol.com.br/autor/sigmund_freud/
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D) trabalho não causa prazer a quem quer que seja. 

E) imaginar-se no trabalho é algo que gera desconforto e desprazer. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

11.                         ? 

a) 

 

A) 

 

B)  

 

 

C)  

 

D)  

 

 

E)  

 

 

12. Assinale a alternativa que apresenta a próxima figura da sequência abaixo: 

 

 

 

A)  

 

B) 

 

C)  

 

D) 

 

E) 

 

13. Assinale a alternativa que contém o número que completa a sequência: 

1 2 4 7 11 16 ... 

 

A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 E) 22 

 

14. Os dois primeiros pares de palavras FRANCISCO – FRANCO e CAMARO – CARO foram escritos seguindo um 

mesmo critério. Assinale a alternativa que apresenta o par de palavras que NÃO obedece a esse critério. 

 

A) ESTAGNAR - ESTAR 

B) CÍCERO – CIRO  D) REPÓRTER – RETER 

C) MATAGAL – MAGAL E) OPERA – ORA 

 

15. Toda estrela é um astro. Assim sendo, 

 

A) todos os astros são estrelas. 

B) alguma estrela não é astro.  

C) nenhuma estrela é astro. 

D) o conjunto de astros contém o conjunto de estrelas. 

E) o conjunto das estrelas contém o conjunto dos astros. 

 

16. Assinale a alternativa que apresenta uma contradição. 

 

A) Todo professor é político e algum político não é professor. 

B) Todo professor não é político e algum político é professor. 

C) Nenhum professor é político e algum professor não é político. 

D) Algum professor é político e algum professor não é político. 

E) Todo político é professor e algum professor não é político. 
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17. Em um determinado dia, em uma feira, todas as pessoas que compraram maçã também compraram uva, mas ninguém 

que comprou uva comprou abacaxi. Todos os que compraram goiaba também compraram laranja, e alguns que 

compraram laranja também compraram abacaxi. Como ninguém que comprou laranja também comprou uva, e como 

ninguém que comprou goiaba também comprou abacaxi, então 

 

A) pelo menos uma pessoa que comprou goiaba também comprou uva. 

B) pelo menos uma pessoa que comprou maçã também comprou abacaxi. 

C) ninguém que comprou goiaba também comprou maçã. 

D) todos que compraram laranja também compraram maçã. 

E) todos que compraram laranja também compraram goiaba. 

 

18. Na caixa, existem 96 bolas brancas, vermelhas e azuis. A quantidade de bolas azuis é o dobro da de bolas brancas, e as 

bolas vermelhas são a metade do número total de bolas. Quantas são as bolas brancas? 

 

A) 16 B) 18 C) 36 D) 38 E) 48 

 

19. Considere verdadeiras as proposições P:“Se fizer sol durante toda manhã, eu vou à praia” e Q:“eu não fui à praia”. A 

conclusão dessas proposições é a seguinte 

 

A) Fez sol a manhã inteira. 

B) Não fez sol a manhã inteira.  D) Fez sol, e eu não fui à praia. 

C) Não fez sol, e eu fui à praia. E) Fez sol, ou eu fui à praia. 

 

20. Considere a proposição R: É ator ou cantor. Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição R. 

 

A) É ator e cantor. 

B) É ator ou não é cantor.  D) Não é ator, mas é cantor. 

C) Não é ator ou é cantor. E) Não é ator e não é cantor. 

 

21. A Ética é um conceito bastante utilizado atualmente para designar a maneira correta de se comportar diante das 

normas sociais. Diante disso, qual o outro conceito utilizado no cotidiano para se referir às atitudes éticas? 

 

A) Moral B) Socialização C) Liberdade D) Honestidade E) Virtude 

 

22. Na empresa A, os valores éticos do indivíduo dizem respeito a suas convicções sobre o que é certo e o que é errado. 

Esses valores levam os funcionários a optarem por uma ação correta e influenciam suas decisões. O gestor dessa 

empresa considera que os valores éticos são especialmente importantes em situações cujas consequências não são 

evidentes. Isso leva os funcionários a adotarem decisões morais. Com isso, a gestão da empresa A quer desenvolver nos 

indivíduos valores éticos como a lealdade e honestidade. Diante disso, as decisões tomadas para beneficiar o maior 

número possível de pessoas da empresa podem ser denominadas de valor 

 

A) utilitário. B) moral. C) de justiça. D) de empresa. E) psicológico. 

 

Leia o texto a seguir: 
 

 “O conceito de cidadania foi gerado nas lutas que estruturaram os direitos universais do cidadão. Desde o século XVIII, 

muitas ações e movimentos foram necessários para que se ampliassem o conceito e a prática de cidadania. Nesse sentido, 

pode-se afirmar que defender a cidadania é lutar pelos direitos e, portanto, pelo exercício da democracia, que é a 

constante criação de novos direitos”. 
TOMAZI, N. D. Sociologia para o ensino médio. São Paulo: Saraiva, 2010,  p. 139. 

 

23. Ele faz referência ao desenvolvimento do conceito de cidadania e que aspectos influenciou na prática cidadã. Sobre 

esse assunto, analise as proposições a seguir: 
 

I. Os indivíduos que recebem o status de cidadão são considerados iguais em relação aos seus direitos e deveres perante 

a lei. 

II. A cidadania formal é aquela que está nas leis, principalmente na constituição de cada país.  

III. Os escravos viviam numa cidadania de modelo formal. 

IV. A cidadania real, também chamada de substantiva, é vivenciada pelos indivíduos no dia a dia e mostra que não há 

uma igualdade fundamental entre os seres humanos. 

V. Os direitos garantidos pela cidadania são conquistados quando o povo tem como regime político a ditadura, pois esta 

permite a ordem e o desenvolvimento do país. 

 

Estão CORRETAS 

 

A) I, II e IV. B) I, III e V. C) II, III e V. D) III, IV e V. E) II, III e IV. 
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24. Servidor público é todo indivíduo, que, por força da lei, contrato ou ato jurídico, presta serviços de natureza 

permanente, temporária ou excepcional, com ou sem retribuição financeira e que esteja ligado direta ou indiretamente 

a qualquer órgão de poder estatal. Ele precisa obedecer a vários requisitos para que seu trabalho seja efetivamente útil 

à administração pública. Sobre esses requisitos, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) O decoro é um dos aspectos importantes, que deve nortear o trabalho do servidor público tanto dentro como fora do seu setor 

de atuação, pois ele reflete o exercício do próprio poder estatal. 

B) A ética é um elemento secundário na atuação do servidor público, pois sua maior atenção deve ser o atendimento ao público 

que busca o serviço prestado pelo órgão estatal. 

C) A moralidade do servidor público deve ter como objetivo o julgamento dos valores bons e ruins; além disso, deve buscar 

sempre o bem comum. 

D) A disciplina deve ser uma característica importante da atuação do servidor público, pois a ausência de uma boa conduta no 

atendimento ao público representa dano moral. 

E) O cuidado, a boa vontade, a cortesia e a disponibilidade para ajudar são qualidades da disciplina do servidor público.  
 
25. Sobre a relação entre a Ética e a Responsabilidade Social, é CORRETO afirmar que  
 
A) a ética é base da responsabilidade social e se constitui como fator importante nas relações entre os indivíduos a partir dos 

princípios e valores adotados pelas organizações. 

B) o discurso e ação são aspectos dispensáveis na relação entre a ética e a responsabilidade social. 

C) o serviço público deve levar em consideração, primeiramente, a responsabilidade social e depois a ética, pois essa última 

constitui em elemento secundário na prestação de serviços públicos. 

D) a responsabilidade social é um aspecto de cidadania válido, exclusivamente, para empresas privadas. 

E) a propina no órgão público é uma forma de minimizar as tensões entre cidadão e o servidor, razão por que é muito importante 

que seja incentivada. 
 
26. A intermediação de mão-de-obra é uma política ativa de trabalho e emprego. No Brasil, a principal iniciativa 

governamental nessa área é realizada pelo Sistema Nacional de Emprego (SINE). A coordenação dessa política 

trabalhista é executada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Para compreender melhor esse processo, o termo 

intermediar pode ser definido como o ato de realizar cruzamento da necessidade de preenchimento de um posto de 

emprego com a de um trabalhador que procura uma colocação no mercado de trabalho. Sobre isso, assinale a 

alternativa que NÃO indica um objetivo da Política de Intermediação da Mão de Obra. 
 
A) Promover a integração entre qualificação profissional e intermediação de mão de obra para o trabalhador. 

B) Inserir as pessoas no mercado de trabalho formal. 

C) Atender a demanda de desemprego dos trabalhadores por intermediação de mão de obra no âmbito do SINE. 

D) Reduzir o emprego formal para diminuir os gastos do governo com encargos trabalhistas. 

E) Promover a articulação entre o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e o Sistema Nacional de Emprego. 
 
27. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, a IMO (Intermediação de Mão de Obra) deve funcionar com 

base num desenho operacional elaborado, para que haja uma parceria entre as áreas de trabalho e a assistência social 

em todas as funções e etapas de intermediação da mão de obra. Esse desenho operacional se constitui de diversas fases 

de execução. Sobre isso, assinale a alternativa que NÃO apresenta uma dessas fases. 
 
A) Captação de vagas de trabalho. 

B) Encaminhamento para a entrevista de emprego. 

C) Preenchimento da Carteira de Trabalho com o registro do salário a receber. 

D) Acompanhamento da colocação do trabalhador em postos formais de emprego. 

E) Inscrição de profissionais desempregados no Programa Mais Emprego. 

 

28. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, o Sistema Nacional de Emprego deve ter como público-alvo, 

todos os indivíduos citados abaixo, EXCETO 
 
A) pessoas portadoras de deficiência. 

B) trabalhadores com mais de 30 anos de contribuição à Previdência Social. 

C) idosos. 

D) pessoas que buscam o primeiro emprego. 

E) empregadores da iniciativa privada ou governamental. 
 
29. Observe a figura a seguir: 

 
Disponível em: <http://www.tvweb-barreiras.com/2013/01/ministerio-do-trabalho-reajusta-seguro.html>. 
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Ela se refere à política de assistência ao trabalhador desempregado, divulgada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

Com base nos conhecimentos sobre o conteúdo apresentado na propaganda, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) É dever do empregador registrar, na Carteira de Trabalho, o valor que o empregado receberá, caso fique desempregado. 

B) Uma das finalidades do Programa de seguro-desemprego auxiliar os trabalhadores na busca ou preservação do emprego, 

promovendo, para tanto, ações integradas de orientação, recolocação e qualificação profissional. 

C) É direito do trabalhador ter registrados, em sua Carteira de Trabalho, todos os dados que garantam seu vínculo empregatício 

com a empresa contratante, além de possibilitar seu acesso ao Programa Bolsa-Família. 

D) É um critério para que o benefício Seguro-Desemprego seja cancelado a recusa por parte do trabalhador em ingressar e 

concluir o ensino superior. 
E) “Carteira de trabalho assinada” é uma expressão utilizada na figura para se referir ao valor do salário que o trabalhador vai 

receber da empresa que o admitiu.  

 

30. Qual das alternativas a seguir indica uma fonte de recurso para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)? 

 

A) IPVA B) PIS/PASEP C) INSS D) IPTU E) ISS 

 

31. O Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) é constituído por diversos programas e ações que dão assistência ao 

empregado em diferentes contextos da relação de trabalho. Sobre eles, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) A qualificação profissional é uma das ações que faz parte do programa de seguro-desemprego. 

B) A classificação brasileira de ocupações é o documento, que reconhece, nomeia e codifica os títulos e descreve as 

características das ocupações do mercado de trabalho brasileiro. 

C) O PROGER é uma linha de crédito disponível para interessados em investir no crescimento ou na modernização de seu 

negócio ou obter recursos para o custeio de sua atividade. 

D) A CTPS é um documento importante para o trabalhador e faz parte dos programas e ações do FAT, pois é nele que se 

encontram os registros da relação empregado-empregador. 

E) A Intermediação da mão de obra é uma ação do FAT que visa inscrever os trabalhadores analfabetos em classes de aceleração 

escolar. 

 

32. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, para ter direito à assistência financeira temporária, o 

trabalhador desempregado deve estar enquadrado em alguns requisitos. Assinale a alternativa que indica um requisito 

de habilitação para o programa de seguro-desemprego. 
 
A) Ter sido dispensado do emprego por justa causa. 

B) Ter recebido salários no período de 06 (seis) meses imediatamente anteriores à data de dispensa. 

C) Estar em gozo de qualquer benefício previdenciário de prestação continuada, inclusive o auxílio-acidente e pensão por morte. 

D) Estar matriculado em escola pública. 

E) Ter recebido auxílio-acidente por, no mínimo, 36 meses antes da dispensa. 

 

33. Observe os gráficos a seguir: 
 

 
 
Ele mostra a estimativa do governo quanto ao crescimento dos gastos com o seguro-desemprego e abono salarial dos 

trabalhadores brasileiros. Sobre os dados apresentados, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) A variação total estimada de gastos do governo com os benefícios do seguro-desemprego e abono salário apresentada no 

gráfico é de aproximadamente 43%. 

B) A estimativa de gastos com o seguro-desemprego no Brasil para o ano de 2015 é de R$ 34,9 bi. 

C) O número de beneficiários do seguro-desemprego e abono salarial diminuiu entre 2000 e 2010 em relação ao estoque de 

trabalhadores brasileiros. 

D) A diferença do gasto com o abono salarial estimado para 2015 e o gasto efetivado em 2012 é de R$ 8,2 bi. 

E) A variação total estimada de gastos com o abano salarial é de aproximadamente 62%. 

 




http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=fundo+de+amparo+ao+trabalhador+-+fat&source=images&cd=&cad=rja&docid=pz4aY3u4K5DsdM&tbnid=-A8aW6B6eS46AM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2012/05/29/funding-do-fat-aumento-de-despesas-com-seguro-desemprego-e-abono-salarial/&ei=DuivUdPWM6Tb0QHR0IGgDg&bvm=bv.47534661,d.dmQ&psig=AFQjCNFUOmMbwj0UppV4bs6F7w6teRsYRg&ust=1370568877076980
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34. De acordo com a Lei nº 7998/90, o benefício do seguro-desemprego poderá ser suspenso em algumas situações. Sobre 

isso, assinale a alternativa que indica uma dessas situações. 
 
A) Admissão do trabalhador em novo emprego. 

B) Demissão do trabalhador por justa causa. 

C) Comprovação de falsidade na prestação das informações necessárias à habilitação. 

D) Morte do segurado. 

E) Comprovação de fraude, visando à percepção indevida do benefício do seguro-desemprego. 

 

35. Leia o texto a seguir: 
 

“É um órgão colegiado, de caráter tripartite e paritário, composto por representantes dos trabalhadores, dos 

empregadores e do governo, que atua como gestor do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Dentre as funções mais 

importantes do órgão, estão as de elaborar diretrizes para programas e para alocação de recursos, de acompanhar e 

avaliar seu impacto social e de propor o aperfeiçoamento da legislação referente às políticas”. 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego 

Disponível em: <http://portal.mte.gov.br/fat/historico.htm> 

 
Ele faz referência a uma instância muito importante para o programa do seguro-desemprego. Assinale a alternativa que 

indica esse órgão. 

 

A) CODEFAT B) SINE C) PROGER D) MTE E) PRONAF 

 

36. “O empreendedor cooperativo solidário é aquela pessoa que desenvolveu atitudes e comportamentos empreendedores 

motivado por uma necessidade de realização e por valores e princípios da Economia Solidária”.  

 Diante disso, qual das alternativas a seguir não apresenta uma característica do empreendedor cooperativo solidário? 

 

A) Liderança B) Compromisso C) Determinação D) Criatividade E) Formação universitária 

 

37. Analise os itens a seguir: 
 

I. Cooperativas ou associações de catadores (coletores de materiais recicláveis) 

II. Cooperativas ou associações de agricultores familiares  

III. Empresas recuperadas de autogestão 

IV. Empresas multinacionais de montagem de carros 

V. Grupos de empresários que possuem capital de giro 

 

Assinale a alternativa que indica organizações de empreendedores solidários. 

 

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

 

38. A ausência de uma boa gestão pode levar um empreendedorismo ao fracasso. Práticas conscientes de planejamento e 

execução de atividades permitem que o empreendedor tenha um resultado positivo em seus investimentos. Diante 

disso, assinale a alternativa em que se encontra a prática que permite bons resultados do empreendedorismo solidário. 

 

A) Mentalidade competitiva 

B) Atitudes individualistas D) Deslealdade 

C) Segurança E) Paternalismo 

 

39. Sobre o PROGER Urbano, é CORRETO afirma que são 

 

A) recursos destinados ao financiamento de micro e pequenos produtores urbanos, de forma individual ou coletiva que desejam 

investir no crescimento do seu negócio ou obter recursos para o custeio de sua atividade. 

B) recursos destinados aos empresários que já possuem um negócio próprio e desejam ampliar suas atividades com a inclusão de 

atividades primárias. 

C) recursos destinados aos estudantes de universidades para abertura do seu primeiro negócio e, assim, sua inclusão no mercado 

de trabalho. 

D) recursos do Ministério do Trabalho para que os estados invistam em empresas pequenas e já organizadas juridicamente pelos 

órgãos públicos. 

E) grupos de empresários que têm por objetivo investir em microempresas urbanas formadas por pequenos produtores de 

pequenas cidades do país.  

 

40. A Geração de Emprego e Renda no Brasil é estruturada por diversos órgãos e parceiros que viabilizam estratégias de 

qualificação e organização de empreendimentos por parte de pessoas interessadas em investir em seu próprio negócio. 

Diante disso, qual das alternativas apresenta uma entidade de assistência técnica ao empreendedor? 

 

A) SINE B) SEBRAE C) CODEFAT D) SAEP E) PROGEP Urbano 







