Processo Seletivo para o Programa de Formação de Desenvolvimento de Trainees – 2015
EDITAL N° 001/2015
Analista Técnico I – TRAINEE – (Código 001)
CONHECIMENTOS GERAIS QUESTÕES de 01 a 20
Leia com atenção o texto a seguir para responder às questões de 01 a 20
Mulheres de negócios
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Aproveitando que ontem foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, é oportuno
notar que cada vez mais o empreendedorismo vem sendo considerado como uma opção
de carreira consistente para elas. Tal fato foi referendado pelo relatório executivo da
Pesquisa GEM (Global Entrepreneurship Monitor), segundo o qual cerca de 40 milhões de
pessoas estão envolvidas com alguma atividade empreendedora. Desse total, 19 milhões
são mulheres.
Uma das razões que as levam a abraçar a carreira empreendedora é a flexibilidade,
algo ainda difícil no mundo corporativo. Isso não quer dizer que ela irá trabalhar menos,
muito pelo contrário. No entanto, o fato de ela poder gerenciar a sua rotina ou instalar sua
empresa perto de sua casa ou da escola dos filhos faz diferença.
A mulher ainda se culpa mais por não acompanhar de perto a educação dos filhos e
o dia a dia deles. Participar da festa na escola, ter ao menos uma refeição por dia com
eles e ajudar na lição de casa são atividades importantes para elas, que acabam se
ressentindo caso não as exerçam.
Embora haja várias exceções, as empresas também não colaboram muito: todos nós
já ouvimos casos de empresas que "pediram" que suas executivas retornassem ao
trabalho antes do término da licença-maternidade.
Há outra questão subjacente ao desenvolvimento da mulher empreendedora. Em
geral, quando uma mulher melhora sua renda, parte desse montante é reinvestida em seu
entorno, na educação dos filhos ou reforma da casa, beneficiando e gerando empregos
na comunidade. Por isso, vários programas sociais têm como foco a mulher, pois assim
há uma maior probabilidade de mais pessoas aproveitarem os benefícios alcançados.
Infelizmente, os negócios escolhidos por elas ainda são em setores mais tradicionais
e tipicamente femininos, como serviços de beleza ou confecção, que não possuem alta
escalabilidade (potencial de crescimento). É uma pena, pois as mulheres possuem
algumas características que são muito importantes para o empreendedorismo, tais como
intuição, capacidade de formar uma boa rede de contatos, comunicação, entre outras.

ANDREASSI, Tales. Mulheres de Negócios. Folha de São Paulo, 09 mar. 2014. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br
/colunas/talesandreassi/2014/03/1422307-mulheres-de-negocios.shtml>. Acesso em: 30 abr. 2015.

Questão 01 (Peso 1)
Segundo o texto, para as mulheres, o empreendedorismo constitui uma possibilidade de
A)
B)
C)
D)
E)

trabalhar menos.
descobrir uma vocação.
quebrar a rotina doméstica.
escolher uma carreira segura.
delegar o cuidado com os filhos.

Questão 02 (Peso 1)
Ao comparar o empreendedorismo com o mundo corporativo, o autor do texto destaca, em relação a esse último,
a seguinte característica:
A)
B)
C)
D)
E)

menor salário.
mais segurança.
menor flexibilidade.
maior carga horária.
poucas opções de carreira.

Questão 03 (Peso 1)
Segundo o texto, no mundo do trabalho, as mulheres necessitam
A)
B)
C)
D)
E)

superar a falta de experiência profissional.
conciliar o trabalho com o atendimento à família.
ganhar salários mais altos, para investir na família.
ter menor carga horária, por suas características físicas.
ter oportunidade de um crescimento significativo na carreira.
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EDITAL N° 001/2015
Analista Técnico I – TRAINEE – (Código 001)
Questão 04 (Peso 2)
No quarto parágrafo, o texto faz breve e sutil referência a empresas que
A)
B)
C)
D)
E)

não contratam mulheres que têm filhos pequenos.
flexibilizam os horários das mulheres trabalhadoras.
ignoram os direitos tanto de mulheres como de homens.
desrespeitam os direitos específicos da condição feminina.
mantêm controle rígido sobre a carga horária de seus funcionários.

Questão 05 (Peso 2)
Segundo o texto, há muitos programas sociais que focalizam a mulher porque
A)
B)
C)
D)
E)

ela, ao melhorar sua renda, amplia o número de beneficiados.
ela precisa, muitas vezes, assumir o papel de chefe de família.
ao apoiá-la, há uma garantia dos benefícios usufruídos pelos filhos.
ela gerencia melhor que o homem os recursos financeiros da família.
ao ser contemplada, ela melhora sua autoestima e seu desejo de progredir.

Questão 06 (Peso 1)
O texto destaca que, apesar das capacidades potenciais das mulheres no mundo do trabalho, ao empreenderem,
elas
A)
B)
C)
D)
E)

descobrem a necessidade de melhor qualificação profissional.
optam por setores em que não há concorrência com os homens.
desistem das oportunidades que comprometem sua dedicação à família.
rejeitam as possibilidades de empreendimento em setores mais rentáveis.
fazem escolhas ligadas a ocupações consideradas femininas e mais tradicionais.

Questão 07 (Peso 2)
Há um exemplo de regência nominal em:
A)
B)
C)
D)
E)

“uma opção” (linha 2).
“carreira consistente” (linha 3).
“relatório executivo” (linha 3).
“40 milhões de pessoas” (linhas 4 e 5).
“envolvidas com alguma atividade” (linha 5).

Questão 08 (Peso 2)
Releia o trecho a seguir:
“... é oportuno notar que cada vez mais o empreendedorismo vem sendo considerado como uma opção de carreira
consistente para elas.” (linhas 1 e 3).
É possível pontuar esse trecho da seguinte maneira:
A) ...é oportuno notar que cada vez mais o empreendedorismo, vem sendo considerado como
carreira consistente para elas.
B) ... é oportuno notar que cada vez mais o empreendedorismo vem sendo considerado: como
carreira consistente para elas.
C) ... é oportuno, notar que cada vez mais, o empreendedorismo vem sendo considerado como
carreira consistente para elas.
D) ... é oportuno notar: que cada vez mais o empreendedorismo vem sendo considerado, como
carreira consistente para elas.
E) ... é oportuno notar que, cada vez mais, o empreendedorismo vem sendo considerado como
carreira consistente para elas.

uma opção de
uma opção de
uma opção de
uma opção de
uma opção de

Questão 09 (Peso 1)
Há um nome com seu determinante em:
A)
B)
C)
D)
E)

“é oportuno” (linha 1).
“sendo considerado” (linha 2).
“de pessoas” (linhas 4 e 5).
“alguma atividade” (linha 5).
“a abraçar” (linha 7).
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EDITAL N° 001/2015
Analista Técnico I – TRAINEE – (Código 001)
Questão 10 (Peso 1)
Releia o trecho a seguir:
“Uma das razões que as levam a abraçar a carreira empreendedora é a flexibilidade...” (linha 7).
O pronome destacado está numa posição denominada próclise devido à existência de
A)
B)
C)
D)
E)

um advérbio antes do verbo.
um verbo no presente do indicativo.
um pronome relativo antes do verbo.
uma palavra no plural antes do verbo.
uma conjunção integrante antes do verbo.

Questão 11 (Peso 2)
No texto, há um verbo transitivo direto em:
A)
B)
C)
D)
E)

“levam” (linha 7).
“culpa” (linha 11).
“gerenciar” (linha 9).
“participar” (linha 12).
“colaboram” (linha 15).

Questão 12 (Peso 1)
“No entanto, o fato de ela poder gerenciar a sua rotina ou instalar sua empresa perto de sua casa ou da escola
dos filhos faz diferença.” (linhas 9 e 10).
No período acima, há uma relação de concordância entre faz diferença e
A)
B)
C)
D)
E)

ela.
o fato.
sua casa.
sua rotina.
sua empresa.

Questão 13 (Peso 1)
“Embora haja várias exceções, as empresas também não colaboram muito: todos nós já ouvimos casos de
empresas que ‘pediram’ que suas executivas retornassem ao trabalho antes do término da licença-maternidade.”
(linhas 15 a 17).
Quanto à sua estrutura, no período acima há
A)
B)
C)
D)
E)

três orações.
seis orações.
duas orações.
cinco orações.
quatro orações.

Questão 14 (Peso 1)
As aspas na palavra "pediram" (linha 16) indicam seu uso com um sentido
A)
B)
C)
D)
E)

irônico.
ambíguo.
impreciso.
indefinido.
denotativo.

Questão 15 (Peso 1)
Em “licença-maternidade” (linha 17) ocorreu um processo de formação de palavras denominado
A)
B)
C)
D)
E)

derivação sufixal.
derivação prefixal.
derivação parassintética.
composição por aglutinação.
composição por justaposição.
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Questão 16 (Peso 1)
As palavras “término” (linha 17) e “características” (linha 26) são acentuadas. A regra que justifica essa
acentuação é:
A)
B)
C)
D)
E)

acentuam-se todas as palavras proparoxítonas sem exceção.
acentuam-se palavras oxítonas terminadas nas letras a, e, o, seguidas ou não de s.
acentuam-se palavras paroxítonas terminados em ditongo, oral seguido ou não de s.
acentuam-se palavras paroxítonas terminadas nas letras i e u, seguidas ou não de s.
acentuam-se monossílabos tônicos terminados nas letras a, e, o, seguidas ou não de s.

Questão 17 (Peso 1)
No texto, “subjacente” (linha 18) tem o sentido de:
A)
B)
C)
D)
E)

explícita.
implícita.
instigante.
propulsora.
motivadora.

Questão 18 (Peso 2)
No último parágrafo do texto, são expressões que contribuem para a coesão entre as ideias apresentadas:

A)
B)
C)
D)
E)

“negócios” (linha 23) e “setores” (linha 23).
“escolhidos” (linha 23 ) e “ainda” (linha 23).
“Infelizmente” (linha 23) e “É uma pena” (linha 25).
“tipicamente” (linha 24) e “escalabilidade” (linha 25).
“É uma pena” (linha 25) e “entre outras” (linha 27).

Questão 19 (Peso 2)
No último parágrafo do texto, o autor desenvolve a seguinte ideia:
“... os negócios escolhidos por elas ainda são em setores mais tradicionais e tipicamente femininos...” (linhas 23 e
24).
Essa ideia que estrutura o parágrafo denomina-se:
A)
B)
C)
D)
E)

roteiro.
assunto.
tópico frasal.
oração principal.
período principal.

Questão 20 (Peso 1)
“É uma pena, pois as mulheres possuem algumas características que são muito importantes para o
empreendedorismo, tais como intuição, capacidade de formar uma boa rede de contatos, comunicação, entre
outras.” (linhas 25 a 27).
Há uma relação de referência e concordância da palavra destacada no trecho acima com a palavra
A)
B)
C)
D)
E)

mulheres.
características.
capacidade.
contatos.
comunicação.

Questão 21 (Peso 2)
Considere a proposição condicional “Se beber não dirija”.
A sua negação é:
A)
B)
C)
D)
E)

Beba e dirija.
Se beber, dirija.
Se dirigir, beba.
Não beba ou não dirija.
Se não beber, não dirija.
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Questão 22 (Peso 3)
Suponha verdadeiro o verso do poeta (Raul de Leoni), observando que as proposições a ele pertinentes podem ter
o sujeito claro ou o sujeito oculto.
“Se um dia eu fosse teu e fosses minha (então)
o nosso amor conceberia um mundo e do teu
ventre nasceriam deuses”.
Considerando:
p: um dia eu serei teu
q: (um dia) serás minha
r: o nosso amor conceberá um mundo
s: do teu ventre nascerão deuses
A forma do verso sob forma simbólica é:

A alternativa que contém a expressão verdadeira é:

Questão 23 (Peso 3)
As expressões “todo” e “algum” da lógica aristotélica são atualmente chamadas quantificadores universal e
existencial, aqui indicados por x, p(x) e Ǝx, q(x), respectivamente; p(x) e q(x) são funções proposicionais na
variável x.
Considerando que o universo dessa questão é o conjunto dos seres humanos, é correto afirmar que
A)
B)
C)
D)
E)

alguém foi à Lua e alguém foi a Marte.
ninguém fala a verdade e alguém confunde a situação.
ninguém fala a verdade ou todos confundem a situação.
a negação transforma o quantificador universal no quantificador existencial e vice-versa.
algum ser humano não fala a verdade onde p(x) = x fala a verdade, x E {seres humanos}.

Questão 24 (Peso 3)
Considere a condicional: Se alguma coisa é boa na vida, então a moral proíbe ou faz mal ao estômago.
A sua negação correta é:
A) se alguma coisa é boa na vida, a moral proíbe.
B) alguma coisa é boa na vida, ou a moral não proíbe.
C) se alguma coisa é boa na vida, então a moral proíbe e faz mal ao estômago.
D) alguma coisa é boa na vida ou a moral não proíbe, mas faz mal ao estômago.
E) alguma coisa é boa na vida e a moral não proíbe, ou alguma coisa é boa na vida e não faz mal ao estômago.
Questão 25 (Peso 2)
Sabe-se que alguns administradores não são empreendedores e que alguns engenheiros são empreendedores.
Considerando apenas essas informações, pode-se, com certeza, afirmar que
A) algum administrador é engenheiro.
B) nenhum administrador é engenheiro.
C) alguns empreendedores são engenheiros.
D) alguns empreendedores não são engenheiros.
E) alguns empreendedores não são administradores.
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EDITAL N° 001/2015
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Questão 26 (Peso 3)
Considerando as premissas e as conclusões a seguir, é correto afirmar que o argumento válido é o apresentado
na alternativa:
PREMISSAS
• Se você tem a informação, você dita as regras.
• Você tem a informação.

CONCLUSÃO
Você não dita as regras.

B)

• Se você tem a informação, você dita as regras.
• Você dita as regras.

Você tem a informação.

C)

• Se você tem a informação, você dita as regras.
• Você não dita as regras.

Você não tem a informação.

D)

• Se você tem a informação, você dita as regras.
• Você não tem a informação.

Você não dita as regras.

E)

• Se você não tem a informação, você não dita as regras.
• Você não tem a informação.

A)

Você dita as regras.

Questão 27 (Peso 1)
Uma consultoria foi contratada para realizar uma pesquisa de mercado. Responderam ao questionário 900
indivíduos, sendo 40% do sexo feminino. Assim, o total de homens pesquisados foi:
A) 360
B) 400
C) 500
D) 540
E) 860
Questão 28 (Peso 2)
As empresas Alfa, Beta e Gama atuam no ramo de alimentos congelados. Sabe-se que:
I) Beta é a empresa que fatura mais ou Gama é a empresa que fatura mais.
II) Alfa fatura mais ou Beta fatura menos, mas as duas opções não ocorrem simultaneamente.
Analisando as duas frases, é correto afirmar que
A) A empresa Beta é a que fatura mais das três.
B) A empresa Alfa é a que fatura menos das três.
C) A empresa Gama é a que fatura mais das três.
D) A empresa Alfa é a que fatura mais e Gama é a que fatura menos.
E) A empresa Beta é a que fatura menos e a empresa Alfa é a que fatura mais.
Questão 29 (Peso 3)
Sabe-se que Ana Maria não é empreendedora ou Tiago não quer fazer concurso público, mas essas duas
possibilidades não ocorrem simultaneamente. Sabe-se, também, que, se Fred não é baiano, então Ana Maria é
empreendedora. Como Tiago quer fazer concurso público, é correto afirmar que:
A) Fred é baiano.
B) Ana Maria é empreendedora.
C) Tiago não quer fazer concurso público.
D) Se Fred é baiano, então Ana Maria é empreendedora.
E) Se Tiago quer fazer concurso público, então Ana Maria é empreendedora.
Questão 30 (Peso 1)
Em uma unidade do SEBRAE trabalham 150 funcionários. A metade do número de mulheres que trabalha nessa
unidade do SEBRAE é igual à quarta parte do número de homens que trabalham lá. Nessa unidade do SEBRAE,
trabalham:
A) 75 mulheres e 75 homens
B) 50 mulheres e 100 homens
C) 100 mulheres e 50 homens
D) 113 mulheres e 37 homens
E) 37 mulheres e 113 homens
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EDITAL N° 001/2015
Analista Técnico I – TRAINEE – (Código 001)
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS QUESTÕES de 31 a 40
Questão 31 (Peso 3)
“Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e
municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de
pequeno porte, objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a
ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica.” (BRASIL, 2006, p.26).
Considerando o tratamento diferenciado nas contratações públicas, assegurado pela lei complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006 às microempresas e as empresas de pequeno porte, analise as assertivas e identifique
com V as verdadeiras e com F as falsas.
( )
( )

( )

Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.
Mesmo que a documentação da microempresa apresente irregularidade fiscal no dia da licitação, ela
poderá participar do certame e, se declarada vencedora, terá dez dias úteis após ter sido declarada
vencedora, prorrogável por igual período, para regularização da referida documentação, pagamento ou
parcelamento do débito e emissão das certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Nas licitações públicas, é assegurada às microempresas e às empresas de pequeno porte a preferência
de contratação no caso de empate, sendo considerada empate a existência de propostas de preço iguais
ou até 10% superior a proposta mais bem classificada, exceto na modalidade pregão, em que o
percentual tolerado é de até 5%.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VVV
VFV
VVF
FVF
FFV

Questão 32 (Peso 3)
A Lei complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008, criou condições especiais para que o trabalhador
informal, que trabalhava por conta própria, se legalizasse como Microempreendedor Individual (MEI), permitindo a
inclusão social e previdenciária.
Considerando as condições especiais concedidas ao MEI pela Lei nº 128/2008 e pelas alterações introduzidas
pelas leis aprovadas posteriormente, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.
( )

O custo referente aos processos de abertura, registro, alteração e baixa do MEI é zero.

( )

Ao optar pelo enquadramento como MEI, o empresário individual pode ter um empregado que receba
exclusivamente um salário mínimo, ainda que a categoria profissional tenha um piso salarial maior.
O Município poderá conceder alvará de funcionamento provisório ao MEI cujo estabelecimento funcione
em área ou edificação que não esteja regular no que diz respeito a questões fundiárias e imobiliárias,
inclusive naquelas que não possuam habite-se, desde que o risco da atividade não seja considerado alto.
Ao optar por ser MEI, o empresário fica isento dos tributos federais, estaduais e municipais, recolhendo
apenas um valor fixo mensal a título de contribuição previdenciária através do Documento de
Arrecadamento do Simples Nacional (DAS).

( )
( )

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VFFV
VVVF
VFVF
FVFV
FFVF
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Questão 33 (Peso 3)
Às microempresas e empresas de pequeno porte (MPE) são dispensados tratamentos diferenciados no que diz
respeito às obrigações trabalhistas e previdenciárias, conforme previsto na lei complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006.
Sobre a simplificação das relações trabalhistas a que as MPE têm direito, analise as assertivas e identifique
com V as verdadeiras e com F as falsas.
(
(
(
(

)
)
)
)

Não há obrigação de afixação de quadro de trabalho nas dependências das MPE.
As MPE estão desobrigadas de apresentar a relação anual de informações sociais (RAIS).
As MPE são obrigadas a apresentar o cadastro geral de empregados e desempregados (CAGED).
As MPE estão dispensadas de realizar anotações das férias dos empregados na carteira de trabalho e
previdência social (CTPS).

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VFVF
VVFF
VFFV
FVFV
FFVF

Questão 34 (Peso 3)
No que diz respeito aos requisitos que devem ser atendidos para enquadramento como Microempreendedor
Individual (MEI) e microempresas e empresas de pequeno porte (MPE), previsto na lei nº 123/2013 e
alterações realizadas pela lei complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, analise as assertivas e identifique
com V as verdadeiras e com F as falsas.
( )
( )
( )

( )

São consideradas microempresas aquelas que aufiram, no ano calendário, receita bruta inferior a R$
360.000,00.
São consideradas empresas de pequeno porte aquelas que aufiram, no ano calendário, receita bruta
superior a R$ 360.000,00 até R$ 3.600.000,00.
Para fins de enquadramento na condição de MPE, são consideradas as receitas auferidas no mercado
interno, até o limite previsto na lei conforme o caso, e, adicionalmente, as receitas decorrentes da
exportação de mercadorias ou serviços, desde que as receitas de exportação também não excedam os
referidos limites de receita bruta anual.
Considera-se MEI o empresário individual que tenha auferido receita líquida, no ano calendário anterior,
de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), optante pelo Simples Nacional, desde que não participe de
outra empresa como titular, sócio ou administrador.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VFVF
VVFF
VFFV
FVVF
FFFV

Questão 35 (Peso 3)
As microempresas e empresas de pequeno porte (MPE) que optarem pelo Simples Nacional são obrigadas a
aceitar o sistema de comunicação eletrônica. Considerando o sistema de comunicação eletrônica, conforme
previsto na lei complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011, analise as assertivas e identifique com V as
verdadeiras e com F as falsas.
( )
( )
( )
( )

As comunicações feitas por meio eletrônico não dispensam a publicação no Diário Oficial.
As comunicações eletrônicas só podem ser utilizadas para expedir avisos. Notificações e intimações
devem ser feitas por via postal.
A comunicação eletrônica só será considerada realizada no dia em que o microempreendedor ou
empresário de pequeno porte efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação.
As comunicações que não forem consultadas eletronicamente após 30 dias de disponibilizadas no portal
serão consideradas automaticamente realizadas, principalmente porque também estão publicadas no
diário oficial.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VFVF
VVFF
VFFV
FVFV
FFVF
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Processo Seletivo para o Programa de Formação de Desenvolvimento de Trainees – 2015
EDITAL N° 001/2015
Analista Técnico I – TRAINEE – (Código 001)
Questão 36 (Peso 3)
“O termo responsabilidade social tornou-se mais amplamente usado no início da década de 1970, embora
vários aspectos da responsabilidade social já fossem objeto da ação de organizações e governos desde o final
do século XIX e, em alguns casos, até mais cedo.” (ABNT, 2010, p. 5).
ABNT. ISO 26000: diretrizes sobre responsabilidade social. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

A respeito das diretrizes sobre Responsabilidade Social, de acordo com a Norma ISO 26000, analise as
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.
( )
( )
( )
( )

A responsabilidade social não se aplica a todas as organizações; somente às organizações
governamentais e as que compõem o Terceiro Setor.
As boas práticas de responsabilidade social implicam em a organização adotar um comportamento ético
e transparente para com todos os seus stakeholders.
As microempresas e empresas de pequeno porte podem, uma vez adotado o modelo de gestão
recomendado por essa norma, pleitear a sua certificação ISO 26000.
A principal característica da responsabilidade social é a disposição de as organizações considerarem
aspectos socioambientais em seus processos decisórios, visando a promover o desenvolvimento
sustentável.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VVFF
VFVF
VFFV
FVFV
FFVF

Questão 37 (Peso 3)
“Construção sustentável é um conceito que denomina um conjunto de medidas adotadas durante todas as
etapas da obra que visam à sustentabilidade da edificação. Através da adoção dessas medidas, é possível
minimizar os impactos negativos sobre o meio ambiente, além de promover a economia dos recursos naturais
e a melhoria na qualidade de vida dos seus ocupantes.
Uma obra sustentável leva em consideração todo o projeto da obra, desde a sua pré-construção, quando
devem ser analisados o ciclo de vida do empreendimento e dos materiais que serão usados, passando
por cuidados com a geração de resíduos e minimização do uso de matérias-primas com reaproveitamento de
materiais durante a execução da obra, até o tempo de vida útil da obra e a sustentabilidade da sua
manutenção.” (BRASIL, 2015)
BRASIL. Construções sustentáveis. Brasília: Ministério do Meio Ambiente. Disponível em:< http://www.mma.gov.br/component/k2 /item /1
0317-eixos-tem%C3%A1ticos-constru%C3%A7%C3%B5es-sustent%C3%A1veis>. Acesso em: 18 maio 2015.

Sobre as construções sustentáveis, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.
( )

( )
( )
( )

O ciclo de vida de uma edificação inicia-se na fase de planejamento da obra, quando são realizados os
estudos de viabilidade, elaboração de projetos e especificações dos materiais que serão utilizados.
Sistemas de captação de água da chuva, iluminação eficiente, uso da energia solar e aproveitamento das
correntes de vento para assegurar a ventilação são consideradas estratégias de produção mais limpa.
O uso de materiais de baixo impacto ambiental (reciclados, regionais, recicláveis, de reuso, etc.), a
redução da geração de resíduos e a promoção do descarte consciente são critérios avaliados através da
Rainforest Alliance, que certifica construções sustentáveis.
O selo Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), emitido pelo United States Green
Building Council, é uma certificação ambiental que avalia aspectos relacionados à ecoeficiência e à
produção mais limpa, tais como uso racional da água, com foco na redução do consumo de água potável,
eficiência energética e alternativas de tratamento e reuso dos recursos.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VFVF
VVFF
VFFV
FVFV
FFVF
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Processo Seletivo para o Programa de Formação de Desenvolvimento de Trainees – 2015
EDITAL N° 001/2015
Analista Técnico I – TRAINEE – (Código 001)
Questão 38 (Peso 3)
A adoção de práticas empresariais ambientalmente responsáveis constitui oportunidades e desafios para os
empreendedores. Atualmente, o uso de sacolinhas plásticas tem sido motivo de polêmica no meio empresarial.
Alguns estados brasileiros, inclusive, já proibiram o seu uso ou criaram determinações sobre a cobrança
adicional para os consumidores que continuem optando por utilizá-las.
No que diz respeito às embalagens, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), de 2 de
agosto de 2010, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.
( )
( )
( )
( )

As embalagens do tipo oxi-biodegradáveis são mais sustentáveis do que as fabricadas com o plástico
derivado de petróleo, porque são mais facilmente recicladas.
As embalagens devem ser projetadas de forma a serem reutilizadas de maneira tecnicamente viável e
compatível com as exigências aplicáveis ao produto que contêm.
É responsabilidade exclusiva dos fabricantes de embalagens oferecer embalagens restritas em volume
e peso às dimensões requeridas à proteção do conteúdo e à comercialização do produto.
As embalagens devem ser fabricadas, prioritariamente, considerando a proteção do conteúdo, sendo a
sua possibilidade de reutilização ou reciclagem um requisito secundário, não exigido pela PNRS; por
isso muitos fabricantes ainda utilizam materiais cuja reutilização ou reciclagem é inviável.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VVFF
VFVF
VFFV
FFVV
FVFF

Questão 39 (Peso 3)
O agronegócio brasileiro tem se revelado um negócio promissor com vários recordes na produção de grãos,
mas, por outro lado, também pode ser insustentável no que diz respeito à promoção de queimadas, ao uso de
agrotóxicos, à grande demanda por água para irrigação, ao alto índice de informalidade da mão de obra, dentre
outras más práticas.
Sobre as práticas que podem ser adotadas no agronegócio para torná-lo mais sustentável, analise as
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.
( )

( )
( )

O controle biológico de pragas deve ser evitado, porque exige o aumento do uso de agrotóxicos,
prejudicando a preservação do ecossistema e da biodiversidade local.
O manejo dos dejetos de bovinos e suínos através de biodigestores permite a redução da emissão de
gases de efeito estufa e a produção de biofertilizantes, que podem ser utilizados na lavoura, reduzindo o
custo de produção.
Sendo inevitável o uso de agrotóxicos, as embalagens desses produtos devem ser submetidas a
sucessivas lavagens antes de serem encaminhadas para as cooperativas de catadores de resíduos e
destinadas à reciclagem.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VFF
VVF
VFV
FVF
FFV
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Processo Seletivo para o Programa de Formação de Desenvolvimento de Trainees – 2015
EDITAL N° 001/2015
Analista Técnico I – TRAINEE – (Código 001)
Questão 40 (Peso 3)
O greenwashing, ou maquiagem verde, é uma forma de propaganda enganosa que busca disfarçar más
práticas ambientais com políticas de fachada [...] ou grandes campanhas de marketing e propaganda visando
associar a empresa a uma imagem positiva do ponto de vista ambiental” (SMERALDI, 2009, p.179). Uma das
formas de o consumidor se proteger dessas armadilhas é através da verificação das certificações e rotulagens
ambientais. Os rótulos ambientais, também chamados selos verdes, agregam credibilidade e transparência aos
produtos asseguradas pela certificação realizada por uma terceira parte envolvida no processo. (DIAS, 2009,
p.129).
Sobre a rotulagem ambiental, analise as assertivas e identifique com V as alternativas verdadeiras e com F as
falsas.
( )

( )
( )
( )

Os alimentos orgânicos podem ser identificados através da certificação realizada pelo Instituto
biodinâmico (IBD) e pelo CERFLOR.
A certificação Forest Stewardship Council (FSC) certifica produtos que utilizam matéria-prima oriunda de
florestas manejadas de forma sustentável.
O selo PROCEL certifica que a madeira utilizada na produção do papel foi manejada adequadamente e
que os trabalhadores tiveram seus direitos assegurados.
A certificação ISO 14001 assegura que a empresa tem um sistema de produção sustentável, ou seja, que
adota as melhores alternativas para reduzir os custos ambientais e sociais.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VVFF
VFVF
VFFV
FFVV
FVFF
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Processo Seletivo para o Programa de Formação de Desenvolvimento de Trainees – 2015
EDITAL N° 001/2015
Analista Técnico I – TRAINEE – (Código 001)
QUESTÃO DISSERTATIVA (PESO 2)
INSTRUÇÕES
 A Folha de Questão Dissertativa é identificada através do seu número de inscrição. Confira-o com cuidado.
Essa conferência é de sua inteira responsabilidade.
 EM NENHUMA HIPÓTESE, a Folha de Questão Dissertativa SERÁ SUBSTITUÍDA.
 Preferencialmente, não utilize letra de fôrma. Caso o faça, destaque as iniciais maiúsculas.
 Sua produção textual, deverá ter o mínimo de 20 e o máximo de 30 linhas. Não será considerado o texto escrito
fora desse limite.
 Desenvolva sua dissertação no Caderno de Questões, no espaço reservado ao Rascunho e, depois, transcrevaa na Folha de Questão Dissertativa, usando caneta esferográfica de tinta azul-escura ou preta.
A Questão Dissertativa será avaliada com base nos seguintes critérios:
Conteúdo:

Tratamento do tema de forma impessoal.
Posicionamento analítico-crítico.
Coerência das ideias.

Estrutura:

Sequência lógica, estrutura de parágrafos, períodos e orações; concisão e clareza; adequação da
linguagem; ortografia; pontuação; concordância; regência e colocação.

Será atribuída nota zero à Questão Dissertativa que






fugir à proposta;
estiver assinada;
não estiver articulada verbalmente;
estiver escrita a lápis ou de forma ilegível;
for apresentada em forma de verso ou tópicos.

Tema da Questão Dissertativa
Para promover o desenvolvimento sustentável são necessárias mudanças, muitas vezes radicais, na forma de
produzir e consumir. Os negócios sustentáveis surgem com essa promessa de mudança. Os produtos orgânicos
possuem essa proposta. Inicialmente, esse mercado se resumia a frutas, legumes e verduras e agora surgem na
forma de carnes, cosméticos, vinhos e até xaropes. A tendência é de crescimento. Espera-se, em 2015, que o
mercado brasileiro de produtos orgânicos, que já possui 11 mil unidades de produção orgânica certificadas, fature
R$ 2 bilhões. Destaca-se, no entanto que 95% dessa produção é realizada por pequenos e médios produtores e que
60% do faturamento corresponde a exportações. O fato é que, apesar do bom desempenho no mercado externo, a
maioria da população brasileira ainda vê os produtos orgânicos com desconfiança, certamente porque não conhece
seu reais benefícios.
BENSCH, Fabrizio. Mercado de orgânicos espera faturar R$ 1 bilhão em 2014. Exame.com. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/economia
/noticias/mercado-de-organicos-espera-faturar-r-1-bilhao-em-2014>. Acesso em: 19 maio 2015.

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo com no mínimo 20 e
no máximo 30 linhas, sobre a contribuição da produção orgânica para o desenvolvimento sustentável contemplando
os seguintes aspectos:





as principais diferenças entre a agricultura convencional e a produção orgânica; (3,0)
o conceito de desenvolvimento sustentável; (2,0)
características dos produtos orgânicos; (2,0)
as oportunidades e desafios que surgem para o produtor de produtos orgânicos. (3,0)
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