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OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO 
DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO. 

• O candidato receberá do fiscal:
Um Caderno de Questões contendo  70 (setenta) questões objetivas de múltipla escolha.
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
• Ao ser autorizado o início da prova, verifique se o Caderno de Questões corresponde ao cargo em que está inscrito, se a numeração das 
questões e a paginação estão corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal 
outro caderno ou outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
• A totalidade da Prova terá a duração de 4h (quatro horas), incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da Prova 
Objetiva.
• Iniciadas as Provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida 01h30min (uma hora e trinta minutos) de prova, 
devendo, ao sair,  entregar ao fiscal de sala, obrigatoriamente,  a Folha de Respostas, que será o único documento válido para correção, e 
o Caderno de Questões da Prova Objetiva.
• O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões quando faltarem 30 (trinta) minutos para o término do horário estabelecido 
para o fim da prova, desde que o candidato permaneça em sala até este momento, deixando com o fiscal da sala a sua Folha de Respostas 
da Prova Objetiva.
• Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
• Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal volante 
para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário e depois 
da utilização deste, ser submetido à revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o candidato está portando 
qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.
• O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento de ensino, não podendo permanecer nas 
dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários.
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O gabarito da Prova Objetiva estará disponível no sit ursos.org.br) a partir do dia 15 de Junho de 2015.

• Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas, se esta corresponde ao cargo em que está inscrito e se a totalidade da 
quantidade de questões sobre as quais será avaliado está correta.
• A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às 
respostas.
• Use caneta transparente de tinta azul ou preta.
• Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas.
• Para cada questão, existe apenas 1 (uma) resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de 
uma resposta, emendas ou rasuras.
• O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:

• Todas as questões deverão ser respondidas.

      MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME

     PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 01/2015
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

Leia o texto I para responder às questões de 1 a 4. 
 

A tentativa de implantação da cultura europeia em extenso 

território, dotado de condições naturais, se não adversas, 

largamente estranhas à sua tradição milenar, é, nas origens da 

sociedade brasileira, o fato dominante e mais rico em 

consequências. Trazendo de países distantes nossas formas de 

convívio, nossas instituições, nossas ideias, e timbrando em 

manter tudo isso em ambiente muitas vezes desfavorável e 

hostil, somos ainda hoje uns desterrados em nossa terra. 

Podemos construir obras excelentes, enriquecer nossa 

humanidade de aspectos novos e imprevistos, elevar à 

perfeição o tipo de civilização que representamos: o certo é que 

todo o fruto de nosso trabalho ou de nossa preguiça parece 

participar de um sistema de evolução próprio de outro clima e 

de outra paisagem.  

Assim, antes de perguntar até que ponto poderá alcançar 

bom êxito a tentativa, caberia averiguar até onde temos podido 

representar aquelas formas de convívio, instituições e ideias de 

que somos herdeiros.  

É relevante, em primeiro lugar, a circunstância de termos 

recebido a herança através de uma nação ibérica. A Espanha e 

Portugal são, com a Rússia e os países balcânicos (e em certo 

sentido também a Inglaterra), um dos territórios-ponte pelos 

quais a Europa se comunica com os outros mundos. Assim, 

eles constituem uma zona fronteiriça, de transição, menos 

carregada, em alguns casos, desse europeísmo que, não 

obstante, mantêm como um patrimônio necessário.  

Foi a partir da época dos grandes descobrimentos 

marítimos que os dois países entraram mais decididamente no 

coro europeu. Esse ingresso tardio deveria repercutir 

intensamente em seus destinos, determinando muitos aspectos 

peculiares de sua história e de sua formação espiritual. Surgiu, 

assim, um tipo de sociedade que se desenvolveria, em alguns 

sentidos, quase à margem das congêneres europeias, e sem 

delas receber qualquer incitamento que já não trouxesse em 

germe. 

 
HOLANDA, S.B. de. Raízes do Brasil. Texto com adaptação. 

12ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1978. 
 
 
 
 
 
 

1. Analise as assertivas abaixo sobre o texto. 
 

I. O trecho “o certo é que [...] outra paisagem.”, no final 
do primeiro parágrafo, constitui uma reafirmação da 
ideia de que somos “uns desterrados em nossa 
terra”. 

II. Está de acordo com as ideias do quarto parágrafo do 
texto a seguinte paráfrase: “A carga mais flexível de 
europeísmo de Portugal e Espanha – em que pese o 
fato de conservarem uma necessária parte de tal 
carga – coloca-os como território responsável pela 
comunicação do continente europeu com outros 
mundos”. 

III. Apreende-se do último período do texto a ideia de 
que não houve efetiva influência das demais 
sociedades europeias no desenvolvimento da 
sociedade ibérica surgida com a extemporânea 
entrada de Portugal e Espanha no “coro europeu”. 

 
É correto o que se afirma em 

 
(A) I e II, apenas. 

(B) I, II e III. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I e III, apenas. 

(E) I, apenas. 

 
 

2. Considerando a leitura do primeiro parágrafo do texto, 
bem como as orientações da prescrição gramatical no que 
se refere a textos escritos na modalidade padrão da 
Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta. 

 
(A) O pronome destacado em “sua tradição milenar” 

refere-se ao substantivo “território”. 

(B) Os dois-pontos presentes no último período do 
parágrafo introduzem uma ideia de valor 
adversativo. 

(C) Como ocorre com outras expressões do primeiro 
período, poder-se-ia intercalar por vírgulas a 
expressão “em extenso território”. 

(D) A expressão “manter tudo isso” pode ser substituída 
por “manter estas”, sem prejuízo para a correção ou 
para o sentido do trecho. 

(E) Na última frase do parágrafo, a expressão “próprio 
de” equivale semanticamente a “apropriado a”, pela 
qual pode ser trocada, portanto. 
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3. Considerando a leitura do segundo e do terceiro 
parágrafos do texto, bem como as orientações da 
prescrição gramatical no que se refere a textos escritos na 
modalidade padrão da Língua Portuguesa, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) No segundo parágrafo, a utilização do pretérito 

perfeito composto “temos podido” em lugar da forma 
simples “pudemos” é necessária para a intenção do 
autor de mostrar a finitude de nossa representação 
daquelas “formas de convívio”. 

(B) No final do segundo parágrafo, a substituição de 
“somos herdeiros” por “herdamos” faz-se possível, 
sem que isso prejudique a correção gramatical ou o 
sentido do fragmento. 

(C) No início do terceiro parágrafo, “relevante” é 
sinônimo de “significativo”, de modo que esta 
palavra pode substituir aquela, sem que isso 
represente prejuízo para a correção gramatical ou 
para o sentido. 

(D) No terceiro parágrafo, a substituição do conectivo 
“pelos quais” por “nos quais” não implica prejuízo 
para a correção gramatical do trecho, mas altera o 
sentido do fragmento original. 

(E) Na última linha do parágrafo, a expressão “não 
obstante” equivale semanticamente à expressão 
“não por acaso”, pela qual pode ser substituída sem 
prejuízo para o sentido do fragmento. 

 
 

4. Considerando a leitura do quarto parágrafo do texto, bem 
como as orientações da prescrição gramatical no que se 
refere a textos escritos na modalidade padrão da Língua 
Portuguesa, analise as assertivas abaixo. 

 
I. Em “que já não trouxesse”, na frase final do 

parágrafo, é possível a inserção do pronome “o” 
entre as palavras destacadas, sem prejuízo para o 
sentido ou para a correção gramatical.  

II. O primeiro “que” do parágrafo pode ser trocado por 
“nos quais”, o que implica pequena alteração nas 
relações sintáticas do trecho, mas não prejudica sua 
correção gramatical. 

III. O trecho “deveria repercutir intensamente em seus 
destinos” equivale a “deveria promover intensa 
repercursão”, que não apresenta desvio quanto à 
correção gramatical. 

IV. Passar para o plural o termo “incitamento”, no final 
do parágrafo, implicará a flexão de somente mais 
uma palavra do texto, a fim de que se mantenha a 
correção gramatical quanto à concordância. 

 
É correto o que se afirma em 

 
(A) I, II, III e IV. 

(B) I, II e IV, apenas. 

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II e IV, apenas. 

(E) IV, apenas. 

 
 
 
 

Leia o texto II para responder às questões de 5 a 8. 
 
 
 

Nos últimos doze anos, o Brasil venceu desafios que 

antes eram vistos como fatalidades com as quais estávamos 

condenados a conviver para sempre. Superamos a extrema 

pobreza e a fome. Por outro lado, tem sido utilizada a imagem 

de que a vida melhorou significativamente da porta de casa 

para dentro, enquanto do lado de fora, seja nas ruas ou nos 

campos, persiste grande precariedade dos serviços e bens 

públicos ofertados, acarretando enormes dificuldades ao dia a 

dia da população – principalmente das camadas mais pobres. 

Se o governo reeleito declara que o Brasil sem Miséria se 

encerra tendo cumprido sua missão, baseado na superação da 

extrema pobreza pelo critério da renda, não há dúvida sobre a 

necessidade de continuar avançando, abrindo um novo ciclo de 

enfrentamento da pobreza e da desigualdade. 

Nesse novo ciclo, os esforços devem se voltar 

prioritariamente para melhorar a qualidade de vida de grande 

parte da população. E isso não se faz com megaprojetos ou 

megaeventos, mas com um modelo de desenvolvimento que 

priorize a cidadania e o direito ao acesso a serviços públicos de 

qualidade e a cidades sustentáveis, com foco especial na 

inclusão daqueles que vivem em situação de pobreza. 

Não se trata de contrapor universalização e focalização. 

Trata-se de realizar ações afirmativas porque a universalização 

não se confirma na prática justamente pelas dificuldades de 

acesso daqueles que são socialmente mais vulneráveis. Apesar 

dos preconceitos que a prioridade sobre a correção de injustiças 

pode gerar – vide reações a cotas e ao Bolsa Família –, o 

reconhecimento de que os mais pobres são aqueles que, 

tradicionalmente, ficam por último faz que se imponha aqui o 

preceito da equidade, uma vez que atender igualmente os 

desiguais poderia resultar na manutenção de desigualdades, 

pondo em xeque o objetivo maior da universalização de direitos. 

Mesmo com os avanços na última década, o déficit ainda 

é de grande monta, e a população mais pobre continua a sofrer 

duramente o alijamento ou o reduzido acesso a serviços 

essenciais e, quando deles dispõe, na maior parte das vezes a 

qualidade oferecida é extremamente deficiente. Por exemplo, 

um trabalhador que more na Baixada Fluminense e trabalhe no 

centro do Rio de Janeiro pode ter sua jornada para o trabalho 

acrescida de seis horas, pela precariedade dos transportes. A 

crise hídrica do estado de São Paulo, por sua vez, está 

castigando mais severamente os bairros pobres da capital. E os 
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homicídios em todo o país vitimam majoritariamente jovens 

negros e pobres. 

SIMPSON, M.D. e MENEZES, F. Serviços públicos para redução da 
pobreza e da desigualdade. In: Le Monde Diplomatique Brasil, Edição 

90, janeiro de 2015. Disponível em: 
<http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1484>. Acesso em 

02/06/2015. 
 
5. Assinale a alternativa correta sobre o texto. 
 

I. O raciocínio do parágrafo inicial do texto torna 
perceptível o tom pejorativo do autor no fragmento 
“E isso não se faz com megaprojetos ou 
megaeventos [...]” (segundo parágrafo). 

II. Para o autor, não é efetiva uma política que busque 
universalizar o acesso a serviços públicos de 
qualidade, se isso não for acompanhado de uma 
atenção especial a grupos em situação de 
vulnerabilidade social. 

III. As cotas e o Bolsa Família, mencionados pelo autor 
no terceiro parágrafo, coincidem com o que ele 
chama de focalização, no primeiro período desse 
mesmo parágrafo. 

 
É correto o que se afirma em 

 
(A) I, II e III. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I e II, apenas. 

(E) II, apenas. 
 

 
6. Considerando a leitura do primeiro parágrafo do texto, 

bem como as orientações da prescrição gramatical no que 
se refere a textos escritos na modalidade padrão da 
Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta. 

 
(A) No primeiro período, o fragmento iniciado por “com 

as quais” pode ser substituído por “cujo estávamos 
condenados a conviver para sempre”. 

(B) Em “acarretando enormes dificuldades”, o verbo 
destacado pode ser substituído por “implicando em”, 
sem prejuízo para o sentido ou para a correção 
gramatical. 

(C) Sem prejuízo para o sentido, o fragmento após o 
travessão pode ter o seguinte acréscimo: 
“principalmente à das camadas mais pobres”. 

(D) O último período do parágrafo pode ter o conectivo 
inicial “Se” substituído por “Caso”, que possui igual 
valor semântico. 

(E) No último período, o trecho “baseado na superação 
da extrema pobreza pelo critério da renda” pode ser 
intercalado logo após o termo “governo reeleito”, 
sem prejuízo para o sentido do fragmento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Considerando a leitura do segundo e do terceiro 
parágrafos do texto, bem como as orientações da 
prescrição gramatical no que se refere a textos escritos na 
modalidade padrão da Língua Portuguesa, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) No segundo parágrafo, o conectivo “e” usado após 

“cidadania” pode ser substituído por uma vírgula, 
visto que já existe esse conectivo antecedendo o 
último termo da enumeração, “a cidades 
sustentáveis”. 

(B) O conectivo “mas”, utilizado no segundo período do 
segundo parágrafo, pode ser substituído, nesse 
contexto, tanto por “e sim” quanto por “se não”, sem 
prejuízo para o sentido ou para a correção 
gramatical. 

(C) O conectivo “e” utilizado na primeira frase do terceiro 
parágrafo pode ser substituído pela preposição “a”, 
sem prejuízo para o sentido ou para a correção 
gramatical do fragmento. 

(D) É opcional, no terceiro parágrafo, a utilização da 
vírgula após o trecho “ficam por último”. 

(E) No terceiro parágrafo, a estrutura “faz que se 
imponha” pode ser substituída por “fez que se 
impôsse”, sem prejuízo para a correção gramatical 
do texto. 

 
 

8. Considerando a leitura do quarto parágrafo do texto, bem 
como as orientações da prescrição gramatical no que se 
refere a textos escritos na modalidade padrão da Língua 
Portuguesa, analise as assertivas abaixo. 

 
I. A troca de “a população” por “as populações” exigirá 

a flexão em número de somente mais dois termos da 
frase, a fim de manter a correção gramatical quanto 
à concordância. 

II. A estrutura “Por exemplo” pode ser deslocada para 
diferentes lugares da frase, como após os verbos 
“more” ou “trabalhe”, sem que isso prejudique a 
organização das ideias do parágrafo. 

III. É essencial à organização adequada das ideias do 
parágrafo o uso do ponto-final antes de “E os 
homicídios em todo o país [...]”. 

IV. Na última frase do parágrafo, a expressão “todo o 
país” não pode ter o artigo “o” suprimido, pois isso 
representará prejuízo ao sentido original do 
fragmento. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) III e IV, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e IV, apenas. 

(E) I e IV, apenas. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
 
9. Felipe separou algumas peças fabricadas na indústria 

onde trabalha para mostrar a um revendedor. As peças 
escolhidas foram: 1 de cobre, 2 de ferro e 3 de alumínio. 
Minutos antes que ele mostrasse as peças, ele separou 
mais uma, que pode ser de cobre, de ferro ou de alumínio, 
e colocou junto das outras. Durante a demonstração, ele 
apresentou apenas 5 das peças escolhidas. Sabe-se que 
apenas 2 das peças que ele apresentou eram de ferro e 
que não deixou de apresentar nenhuma peça de cobre. 
Com relação às peças que ele não mostrou, é correto 
afirmar que  

 
(A) necessariamente 1 é de ferro. 

(B) ao menos 1 é de alumínio. 

(C) ao menos 1 é de ferro. 

(D) 2 são de ferro. 

(E) exatamente 1 é de alumínio. 

 
 

10. Observe a afirmação X: “A ou B”. Sabe-se que ela é falsa 
e que A e B, por sua vez, são as seguintes afirmações: 

 
A: “Tereza tem olhos azuis”. 

B: “Se Sonia tem olhos verdes, então, Neuza tem olhos 

 castanhos”. 

 
 Diante do exposto, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Tereza não tem olhos azuis; Sonia tem olhos verdes; 
Neuza tem olhos castanhos. 

(B) Tereza não tem olhos azuis; Sonia tem olhos verdes; 
Neuza não tem olhos castanhos.  

(C) Tereza tem olhos azuis; Sonia tem olhos verdes; 
Neuza não tem olhos castanhos. 

(D) Tereza tem olhos azuis; Sonia não tem olhos verdes; 
Neuza não tem olhos castanhos. 

(E) Tereza tem olhos azuis; Sonia não tem olhos verdes; 
Neuza tem olhos castanhos. 

 
 

11. Se não corro, pulo. Se estou tranquilo, corro. Se corro, 
não estou tranquilo. Se não estou tranquilo, não pulo. 
Logo, é correto afirmar que  

 
(A) não corro, não estou tranquilo e pulo. 

(B) corro, não estou tranquilo e não pulo. 

(C) não corro, estou tranquilo e não pulo. 

(D) corro, estou tranquilo e não pulo. 

(E) corro, estou tranquilo e pulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Durante a realização de um Congresso, foram 
distribuídos, aleatoriamente, 15 envelopes, sendo que, em 
apenas 3 deles, havia uma mensagem informando que o 
portador do envelope receberia um prêmio no término do 
Congresso. Ao escolher 3 pessoas quaisquer que 
receberam o envelope, é correto afirmar que a 
probabilidade de que, pelo menos, 1 seja premiado é 
igual a  

 

(A) .
5

4  

(B) .
20

17  

(C) .
91

44  

(D) .
91

47  

(E) .
97

51  

 
 

13. Em uma loja de materiais para construção, são vendidas 
latas de tinta das marcas X e Y. A loja oferece 20 cores 
diferentes, sendo que 10 são de tinta a óleo e 17 de tinta 
acrílica. Sabendo que apenas a marca X oferece tinta dos 
dois tipos, assinale a alternativa que apresenta a 
quantidade de cores diferentes das tintas de marca Y. 

 
(A) 9. 

(B) 11. 

(C) 13. 

(D) 15. 

(E) 17.  

 
 

14. Foi realizada uma pesquisa com os 500 funcionários de 
uma empresa e constatou-se que 200 deles falam e 
escrevem, no mínimo, 2 idiomas e o restante apenas 1 
idioma. A probabilidade de um dos funcionários que falam, 
no mínimo, 2 idiomas ter mais de 30 anos é de 0,15, e dos 
que falam só um idioma ter mais de 30 anos é de 0,2. 
Com base nestas informações, é correto afirmar que a 
probabilidade de um destes funcionários ter mais de 30 
anos é de 

 
(A) 22%. 

(B) 21%. 

(C) 20%. 

(D) 19%. 

(E) 18%. 
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LÍNGUA INGLESA 
 
 

Read the text below to answer questions 15-20. 

 
What causes hunger? 

 
The world produces enough to feed the entire global 

population of 7 billion people. And yet, one person in eight on 

the planet goes to bed hungry each night. In some countries, 

one child in three is underweight. Why does hunger exist? There 

are many reasons for the presence of hunger in the world and 

they are often interconnected. Here are six that we think are 

important. 

 
Poverty trap 

People living in poverty cannot afford nutritious food for 

themselves and their families. This makes them weaker and less 

able to earn the money that would help them escape poverty 

and hunger. This is not just a day-to-day problem: when children 

are chronically malnourished, or ‘stunted’, it can affect their 

future income, condemning them to a life of poverty and hunger. 

In developing countries, farmers often cannot afford seeds, so 

they cannot plant the crops that would provide for their families. 

They may have to cultivate crops without the tools and fertilizers 

they need. Others have no land or water or education. In short, 

the poor are hungry and their hunger traps them in poverty. 

 
Lack of investment in agriculture 

Too many developing countries lack key agricultural 

infrastructure, such as enough roads, warehouses and irrigation. 

The results are high transport costs, lack of storage facilities and 

unreliable water supplies. All conspire to limit agricultural yields 

and access to food. Investments in improving land management, 

using water more efficiently and making more resistant seed 

types available can bring big improvements. Research by the 

UN Food and Agriculture Organization shows that investment in 

agriculture is five times more effective in reducing poverty and 

hunger than investment in any other sector. 

 
Climate and weather 

Natural disasters such as floods, tropical storms and long 

periods of drought are on the increase – with calamitous 

consequences for the hungry poor in developing countries. 

Drought is one of the most common causes of food shortages in 

the world. In 2011, recurrent drought caused crop failures and 

heavy livestock losses in parts of Ethiopia, Somalia and Kenya. 

In 2012 there was a similar situation in the Sahel region of West 

Africa. In many countries, climate change is exacerbating 

already adverse natural conditions. Increasingly, the world’s 

fertile farmland is under threat from erosion, salination and 

desertification. Deforestation by human hands accelerates the 

erosion of land which could be used for growing food. 

 

War and displacement 

Across the globe, conflicts consistently disrupt farming and 

food production. Fighting also forces millions of people to flee 

their homes, leading to hunger emergencies as the displaced 

find themselves without the means to feed themselves. The 

conflict in Syria is a recent example. In war, food sometimes 

becomes a weapon. Soldiers will starve opponents into 

submission by seizing or destroying food and livestock and 

systematically wrecking local markets. Fields are often mined 

and water wells contaminated, forcing farmers to abandon their 

land. Ongoing conflict in Somalia and the has contributed 

significantly to the level of hunger in the two countries. By 

comparison, hunger is on the retreat in more peaceful parts of 

Africa such as Ghana and Rwanda. 

 

Unstable markets 

In recent years, the price of food products has been very 

unstable. Roller-coaster food prices make it difficult for the 

poorest people to access nutritious food consistently. The poor 

need access to adequate food all year round. Price spikes may 

temporarily put food out of reach, which can have lasting 

consequences for small children. When prices rise, consumers 

often shift to cheaper, less-nutritious foods, heightening the risks 

of micronutrient deficiencies and other forms of malnutrition. 

 
Food wastage 

One third of all food produced (1.3 billion tons) is never 

consumed. This food wastage represents a missed opportunity 

to improve global food security in a world where one in 8 is 

hungry. Producing this food also uses up precious natural 

resources that we need to feed the planet. Each year, food that 

is produced but not eaten guzzles up a volume of water 

equivalent to the annual flow of Russia’s Volga River. Producing 

this food also adds 3.3 billion tons of greenhouse gases to the 

atmosphere, with consequences for the climate and, ultimately, 

for food production. 

 

15. According to the text, hunger is caused by things such as 
 

(A) the rich countries. 

(B) the undeveloped countries. 

(C) droughts. 

(D) investment in agriculture. 

(E) the countries of Africa and Syria. 
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16. Choose the alternative that presents what valuable natural 
resource is affected by agricultural activities, according to 
the text. 

 
(A) Droughts. 

(B) Water. 

(C) The Volga River. 

(D) Waste. 

(E) Prices. 

 
 

17. Choose the alternative in which the word is from the same 
category of the word “consistently”. 

 
(A) Slowly. 

(B) Inconsistent. 

(C) Frequency. 

(D) Incompatible. 

(E) Systematic. 

 
 

18. Choose the alternative that presents a possible correct 
interrogative form of the sentence below. 

 
“In recent years, the price of food products has been very 

unstable.” 

 
(A) Does the price of food products has been very 

unstable in recent years? 

(B) Is the price of food products has been very unstable 
in recent years? 

(C) In recent years, did the price of food products has 
been very unstable? 

(D) In recent years, has the price of food products been 
very unstable? 

(E) Have the price of food, in recent years, been very 
unstable? 

 
 

19. Choose the alternative that presents the phrasal verb that, 
once conjugated, can properly replace “on the retreat” in 
the sentence below. 

 
“[a] hunger is on the retreat in more peaceful parts of 

Africa such as Ghana and Rwanda.” 

 
(A) Hang up. 

(B) Find out. 

(C) Call off. 

(D) Use up. 

(E) Back of. 

 
 
 
 
 
 
 
 

20. Choose the alternative that presents the present 
progressive form of the sentence below. 

 
“Deforestation by human hands accelerates the erosion of 

land which could be used for growing food.” 

 
(A) Deforestation by human hands accelerated the 

erosion of land which could be used for growing 
food. 

(B) Deforestation by human hands didn’t accelerate the 
erosion of land which could be used for growing 
food. 

(C) Deforestation by human hands is accelerating the 
erosion of land which could be used for growing 
food. 

(D) Deforestation by human hands has accelerated the 
erosion of land which could be used for growing 
food. 

(E) Deforestation by human hands was accelerated the 
erosion of land which could be used for growing 
food. 

 
 

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E 
ADMINISTRATIVO 

 
 
21. Sobre o que dispõe a Constituição Federal de 1988 (artigo 

8º e seu parágrafo único) a respeito da associação 
profissional ou sindical, analise as assertivas abaixo. 

 
I. O aposentado filiado tem direito de votar, mas não 

mais ser votado, nas organizações sindicais. 

II. Os dispositivos referentes à associação profissional 
ou sindical não se aplicam à organização de 
sindicatos rurais e de colônias de pescadores, dada 
a singularidade desses últimos. 

III. É obrigatória a participação dos sindicatos nas 
negociações coletivas de trabalho. 

IV. Uma organização sindical, em qualquer grau, 
representativa de categoria profissional ou 
econômica, não pode ter base territorial inferior à 
área de um Município. 

 
 É correto o que se afirma em  
 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) II e IV, apenas. 

(E) III e IV, apenas. 
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22. Tito, ao verificar a ocorrência de uma situação lesiva à 
moralidade administrativa, busca, no artigo 5º da 
Constituição Federal de 1988, a ação judicial adequada a 
ser proposta com o objetivo de anular o ato lesivo. 
Assinale a alternativa que apresenta o nome do remédio 
constitucional cabível para a situação retratada. 

 
(A) Ação Popular. 

(B) Mandado de Segurança. 

(C) Habeas Corpus. 

(D) Habeas Data. 

(E) Mandado de Injunção. 
 

 
23. Sobre a possibilidade de uma entidade da Administração 

Pública indireta ampliar a sua autonomia para com o 
poder público, nos moldes previstos no § 8º do artigo 37 
da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) Apenas a autonomia gerencial pode ser ampliada via 

contrato entre seus administradores e o poder 
público, sem necessidade de fixação de metas de 
desempenho.  

(B) A autonomia gerencial, orçamentária e financeira 
pode ser ampliada via contrato entre seus 
administradores e o poder público, tendo por objeto 
a fixação de metas de desempenho. 

(C) A autonomia orçamentária somente poderá ser 
ampliada por meio de lei. 

(D) A autonomia gerencial e orçamentária pode ser 
ampliada via contrato entre seus administradores e o 
poder público, no entanto, a autonomia financeira 
somente poderá ser ampliada por meio de lei. 

(E) Apenas a autonomia financeira pode ser ampliada 
via contrato entre os seus administradores e o poder 
público, tendo por objeto a fixação de metas a serem 
atingidas. 

 
 

24. Ainda sobre as Comissões de Ética referidas no Decreto 
Presidencial nº 1.171/1994, assinale a alternativa correta. 

 
(A) Estão encarregadas de orientar e aconselhar sobre 

a ética profissional do servidor somente diante de 
imputação concreta. 

(B) Estão encarregadas de orientar e aconselhar sobre 
a ética profissional do servidor somente diante de 
imputação hipotética. 

(C) Estão encarregadas de orientar e aconselhar sobre 
a ética profissional do servidor diante de caso de 
imputação concreta ou hipotética. 

(D) Caso haja retardo no trâmite dos procedimentos 
éticos, haverá comprometimento ético da própria 
Comissão de Ética. 

(E) Diante de casos de reincidência da conduta antiética 
do servidor, encaminhará o caso para a instância 
administrativa superior, qual seja, a Comissão 
Permanente de Processo Disciplinar.  

 
 
 
 

25. Sobre as Comissões de Ética mencionadas no Código de 
Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal (Decreto nº 1.171/1994), assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) As Comissões de Ética são obrigatórias para os 

órgãos e as entidades da Administração Federal 
direta, sendo facultativas para os órgãos e as 
entidades da Administração Pública indireta, 
autárquica e fundacional, ou órgãos ou entidades 
que exerçam atribuições delegadas pelo poder 
público. 

(B) Para fins de apuração do comprometimento ético, 
entende-se, também, por servidor público aquele 
que, por contrato, presta serviço de natureza 
temporária ou excepcional, ainda que sem 
retribuição, ligado a uma sociedade de economia 
mista. 

(C) É vedado às Comissões de Ética fornecer registros 
sobre conduta ética para efeito de instruir e 
fundamentar promoções da carreira do servidor 
público. 

(D) Às Comissões de Ética cabe aplicar ao servidor 
público faltoso pena de censura e de advertência. 

(E) A Comissão de Ética, por sua conveniência, pode se 
eximir de fundamentar o julgamento de falta de ética 
de um servidor público, mediante aceite do faltoso. 

 
 

26. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº 
1.171/1994), são deveres fundamentais do servidor 
público, exceto:  

 
(A) jamais retardar qualquer prestação de contas, 

condição essencial da gestão dos bens, direitos e 
serviços da coletividade a seu cargo. 

(B) exercer as suas atribuições de modo perfeito, sem, 
necessariamente, atentar-se à rapidez e ao 
rendimento, bem como beneficiar a especialidade 
técnica, encaminhando situações de complexa 
resolução para aqueles colegas mais capacitados 
para tanto. 

(C) zelar, no exercício do direito de greve, pelas 
exigências específicas da defesa da vida e da 
segurança coletiva. 

(D) apresentar-se ao trabalho com vestimentas 
adequadas ao exercício da função. 

(E) facilitar a fiscalização de todos atos ou serviços por 
quem de direito. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ATIVIDADES 
TÉCNICAS DE COMPLEXIDADE GERENCIAL – 

NÍVEL V) 
 

FUNDAMENTOS LEGAIS DE ACORDOS DE 
EMPRÉSTIMO COM RECURSOS EXTERNOS E 

COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL 
 
 
27. O Decreto nº 3.502/2000, dentre outras disposições 

envolvendo a Comissão de Financiamentos Externos 
(COFIEX), trata de proposta de projetos do setor público 
com apoio de natureza financeira de fontes externas. 
Sobre este ponto, assinale a alternativa correta. 

 
(A) A avaliação do desempenho da carteira de projetos 

em execução do proponente mutuário e do executor 
deve ser avaliada quando da análise da proposta, 
mas não pode condicionar as recomendações dadas 
pela COFIEX. 

(B) As operações de cunho comercial destinadas ao 
financiamento de aquisições de bens e serviços para 
projetos públicos, por não deterem natureza de 
apoio de natureza financeira, não podem ser objeto 
de projetos com recursos financeiros externos.  

(C) Ao avaliar pleito de financiamento externo de 
natureza financeira não reembolsável, as 
recomendações a serem apresentadas devem 
indicar as fontes de financiamento e as modalidades 
de apoio aplicáveis. 

(D) A autorização para preparar projetos do setor 
público com recursos financeiros externos pela 
COFIEX somente ocorre mediante prévia 
manifestação do Ministro de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão. 

(E) A análise de uma proposta de projeto apresentada 
por um proponente mutuário deve, obrigatoriamente, 
atender a apenas dois requisitos mínimos, quais 
sejam, compatibilidade do projeto com as 
prioridades do Governo Federal e compatibilidade do 
financiamento externo com as políticas do Governo 
Federal.  

 
 

28. Sobre os membros e o capital do BIRD, analise as 
assertivas abaixo. 

 
I. O capital do BIRD é constituído por ações detidas 

por países membros, bem como entidades privadas 
interessadas em promover o desenvolvimento de 
países que enfrentam dificuldades socioeconômicas. 

II. Os membros fundadores do BIRD são países 
membros do Fundo Monetário Internacional (FMI) 
quando de sua constituição do banco. 

III. Para que um país queira se tornar membro da MIGA 
e do IFC, por exemplo, este não necessita se 
relacionar com o BIRD. 

IV. Em caso de aumento do capital do Banco, aos 
membros será dada a oportunidade de subscrever 
as novas ações na proporção daquelas ações que já 
detêm.  

 
 
 

 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) II e IV, apenas. 

(E) III e IV, apenas. 
 

 

29. Sobre a chamada Carta-Consulta, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) A Carta-Consulta é um pleito de financiamento ou 

doação referente a um projeto que conta com 
recursos externos, devendo conter os componentes, 
produtos e custos previstos no projeto, bem como o 
objetivo e outras informações necessárias à 
avaliação do pleito.  

(B) A Carta-Consulta é um pleito de financiamento 
referente a um projeto que conta com recursos 
externos, devendo conter os componentes, produtos 
e custos previstos no projeto, bem como o objetivo e 
outras informações necessárias à avaliação do 
pleito; não podendo, no entanto, ser utilizado para 
casos de doação. 

(C) A Carta-Consulta é um pleito de doação, e não de 
financiamento, para projeto que conta com recursos 
externos, devendo conter os componentes, produtos 
e custos previstos no projeto, bem como o objetivo e 
outras informações necessárias à avaliação do 
pleito. 

(D) A Carta-Consulta é um pleito de financiamento ou 
doação referente a um projeto que conta com 
recursos exclusivamente internos, devendo conter 
os componentes, produtos e custos previstos no 
projeto, bem como o objetivo e outras informações 
necessárias à avaliação do pleito. 

(E) A Carta-Consulta é um pleito de financiamento 
referente a um projeto que conta com recursos 
exclusivamente internos, devendo conter os 
componentes, produtos e custos previstos no 
projeto, bem como o objetivo e outras informações 
necessárias à avaliação do pleito; não podendo, no 
entanto, ser utilizado para casos de doação. 
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30. Sobre o disposto na Instrução Normativa STN/MF nº 06, 
de 27 de outubro de 2004, que dispõe sobre os 
procedimentos de movimentação de recursos externos e 
de contrapartida nacional, em moeda ou bens e/ou 
serviços, decorrentes dos acordos de empréstimos e 
contribuições financeiras não reembolsáveis (doações), 
firmados pela União Federal junto a organismos 
multilaterais de crédito e agências governamentais 
estrangeiras e transferência de recursos no âmbito de 
acordos de cooperação técnica com organismos 
internacionais, assinale a alternativa correta. 

 
(A) Os recursos oriundos dos acordos de empréstimo ou 

contribuições financeiras não reembolsáveis 
firmados entre a União Federal perante organismos 
multilaterais serão depositados e movimentados 
exclusivamente por intermédio do Sistema de 
Contas Especiais em Moeda Nacional. 

(B) Os recursos oriundos dos acordos de empréstimo ou 
contribuições financeiras não reembolsáveis 
firmados entre a União Federal perante organismos 
multilaterais serão depositados e movimentados 
exclusivamente por intermédio do Sistema de 
Contas Especiais em Moeda Estrangeira. 

(C) A movimentação dos recursos somente pode se dar 
na modalidade ingresso dos recursos do empréstimo 
ou contribuição financeira não reembolsável quando 
admitido adiantamento por parte do agente 
financeiro. 

(D) A movimentação dos recursos somente pode se dar 
por meio da modalidade denominada “adiantamento 
de recursos do Tesouro Nacional quando exigida 
comprovação de gastos”. 

(E) O reembolso de recursos na modalidade 
“adiantamento de recursos do Tesouro Nacional 
quando exigida comprovação de gastos” será 
realizado por meio de cheque nominal, não podendo 
ser utilizada conta bancária ou a Conta Única do 
STN. 

 
 

31. Acerca da chamada Conta Especial, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) A Conta Especial, devido a sua peculiaridade, não 

só é administrada pelo Banco Central do Brasil 
(Bacen), como a abertura e movimentação desse 
tipo de conta também fica sob responsabilidade do 
Bacen. 

(B) A Conta Especial é conta em moeda estrangeira, 
aberta e movimentada apenas no exterior, destinada 
a controlar a utilização dos empréstimos ou doações 
tomados pela União, tão somente, perante Estados 
estrangeiros ou organismos internacionais. 

(C) A Conta Especial deve ser aberta a cada vez que o 
cliente tomar um empréstimo, dado que ela está 
vinculada ao projeto e não ao cliente. 

(D) Cabe ao cliente escolher em que instituição 
financeira, brasileira ou estrangeira, lhe é mais 
conveniente para abrir uma Conta Especial. 

(E) Para um Município abrir uma Conta Especial, faz-se 
necessária a apresentação de contrato de abertura 
de Conta Especial, proposta de abertura de 
subconta e autorização emitida pelo Bacen. 

 

32. Acerca dos relatórios financeiros anuais realizados nos 
projetos que recebem empréstimo externo do Banco 
Mundial, assinale a alternativa correta. 

 
(A) Os relatórios financeiros anuais não podem ser 

realizados com base em normas contábeis nacionais 
para evitar eventuais divergências destas para com 
as normas internacionais. 

(B) A estratégia de auditoria de um projeto não inclui 
promoção da harmonização através do 
estabelecimento da postura para auditorias comuns 
com outros doadores ativos no país porque cada 
instituição tem a sua metodologia de trabalho. 

(C) Os recursos oriundos do empréstimo realizado pelo 
Banco Mundial, a pedido do mutuário, podem ser 
usados também para financiar custos razoáveis das 
auditorias exigidas pelo Banco. 

(D) Carta de Representação da Gerência do projeto 
informando que os recursos emprestados pelo 
Banco foram despendidos de acordo com os seus 
propósitos é integrante opcional das Demonstrações 
Financeiras, sendo apresentado, apenas, em 
situações específicas. 

(E) O formato das demonstrações financeiras anuais 
segue o formato padrão imposto pelo Banco 
Mundial, qual seja, pelo regime de base de caixa. 

 
 

33. Sobre a abordagem dos objetivos, componentes e 
subcomponentes da elaboração do Plano Operativo Anual 
(POA), analise as assertivas abaixo. 

 
I. Os objetivos gerais e específicos indicados no POA 

devem responder ao estabelecido para cada 
componente e subcomponente do Contrato de 
Empréstimo. 

II. Se as atividades tiverem objetivos jurídicos, não há a 
necessidade de se indicar se os objetivos do projeto 
foram alcançados, bastando mencionar o pé em que 
se encontra. 

III. Os resultados apresentados no POA devem ser 
consistentes com os objetivos gerais e específicos 
do projeto, assim como as atividades estabelecidas 
para com os componentes e subcomponentes do 
projeto objeto do Contrato de Empréstimo. 

IV. Para as metas anuais, a indicação de resultados 
referentes aos subcomponentes é facultativa, sendo, 
no entanto, obrigatória para os componentes. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) II e IV, apenas. 

(E) III e IV, apenas. 
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34. Da leitura conjunta do Decreto Federal nº 5.151/2004 com 
a Portaria MRE nº 717/2006, os quais tratam de 
procedimentos a serem observados pelos órgãos e pelas 
entidades da Administração Pública Federal direta e 
indireta, para fins de celebração de atos complementares 
de cooperação técnica recebida de organismos 
internacionais e da aprovação e gestão de projetos 
vinculados aos referidos instrumentos, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) Na cooperação técnica prestada pelo Brasil a países 

em desenvolvimento, também se aplica a 
modalidade de Execução Nacional, não havendo a 
necessidade de ser adotada outra modalidade de 
execução de projeto. 

(B) Na cooperação técnica prestada pelo Brasil a países 
em desenvolvimento, não se aplica a modalidade de 
Execução Nacional, devendo ser adotada outra 
modalidade de execução de projeto a ser ajustada 
com o organismo internacional cooperante ou outra 
instituição parceira. 

(C) Na cooperação técnica prestada pelo Brasil a países 
em desenvolvimento, aplica-se a modalidade de 
Execução Nacional, desde que não haja outra 
modalidade de execução indicada pelo Governo 
Federal. 

(D) Na cooperação técnica prestada pelo Brasil a países 
em desenvolvimento, não se aplica a modalidade de 
Execução Nacional, detendo o Governo Federal 
discricionariedade para determinar outra 
modalidade. 

(E) Na cooperação técnica prestada pelo Brasil a países 
em desenvolvimento, se este último quiser, aplica-se 
a modalidade de Execução Nacional, mediante 
anuência do organismo internacional cooperante. 

 
 

LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
 
 
35. A Lei nº 8.666/1993 estabelece as normas gerais sobre 

contratos administrativos e licitações para todas as 
esferas de governo. Acerca da inexigibilidade de licitação, 
assinale a alternativa incorreta.  

 
(A) É inexigível a licitação quando houver a inviabilidade 

de competição. 

(B) É inexigível a licitação quando para a contratação de 
serviço técnico especializado, tal como a 
restauração de obras de arte de valor histórico, 
desde que executado por profissionais de notória 
especialização. 

(C) Serviços de publicidade e divulgação somente 
podem ser contratados por inexigibilidade depois de 
demonstrada a necessidade e a urgência da ação 
publicitária. 

(D) É permitida a inexigibilidade para a contratação de 
profissional do setor artístico, desde que 
reconhecido pela crítica especializada e pela opinião 
pública. 

(E) Cabe a inexigibilidade de licitação quando para a 
aquisição de materiais e equipamentos que só 
possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivo, vedada a 
preferência de marca. 

36. Acerca das documentações exigidas no processo de 
habilitação nas licitações, assinale a alternativa correta. 

 
(A) Para a habilitação nas licitações, exigir-se-á dos 

interessados, exclusivamente, documentação 
relativa à habilitação jurídica, qualificação técnica, 
qualificação econômico-financeira, regularidade 
fiscal e trabalhista, além do cumprimento do disposto 
no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 

(B) A habilitação jurídica consiste na comprovação da 
regularidade fiscal da empresa. 

(C) Constitui documentação para a habilitação jurídica o 
registro no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). 

(D) A qualificação técnica consiste na comprovação da 
regularidade da empresa com o órgão fiscalizador 
do exercício da função contratada. 

(E) Nas licitações para fornecimento de bens, a 
comprovação de aptidão deverá ser realizada por 
meio de atestado fornecido por pessoa jurídica de 
direito público exclusivamente. 

 
 

37. Para efeito da Lei nº 8.666/1993, constituem tipos de 
licitação, exceto: 

 
(A) melhor técnica. 

(B) menor preço. 

(C) melhor técnica e preço. 

(D) maior lance ou oferta. 

(E) concorrência, tomada de preços, convite e leilão. 
 

 

38. A Lei nº 10.520/2002 institui, no âmbito da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a 
modalidade de licitação chamada de pregão. Sobre este 
assunto, assinale a alternativa incorreta. 

 
(A) Para efeito da supracitada lei, consideram-se bens e 

serviços comuns aqueles cujos padrões de 
desempenho e qualidade possam ser objetivamente 
definidos pelo edital, por meio de especificações 
usuais no mercado. 

(B) Na fase preparatória do pregão, a definição do 
objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, mesmo 
que, quando irrelevante e desnecessária, limite a 
competição, uma vez que essa precisa definição tem 
como objetivo garantir a qualidade da aquisição. 

(C) A fase externa do pregão se inicia com a 
convocação dos interessados. 

(D) No pregão, é vedada a exigência de garantia 
proposta. 

(E) Aplica-se subsidiariamente às normas do pregão a 
Lei nº 8.666/1993. 
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39. O Decreto nº 5.450/2005 regulamenta o pregão na forma 
eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns. 
Sobre o pregão eletrônico, marque V para verdadeiro ou F 
para falso e, em seguida, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

 
(   ) As normas disciplinadoras da licitação serão sempre 

interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, desde que não comprometam 
o interesse da administração, o princípio da 
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

(   ) Nas licitações para aquisição de bens comuns, será 
obrigatória a modalidade pregão, sendo preferencial 
a utilização de sua forma eletrônica. 

(   ) Cabe ao pregoeiro, dentre outras atribuições, 
verificar a conformidade da proposta com os 
requisitos estabelecidos no instrumento 
convocatório. 

 
(A) F/ V/ F 

(B) V/ V/ F 

(C) V/ F/ V 

(D) F/ F/ V 

(E) V/ V/ V 
 

 
40. Quanto aos procedimentos a serem observados pelos 

órgãos e pelas entidades da Administração Pública 
Federal direta e indireta, para fins de celebração de atos 
complementares de cooperação técnica recebida, 
decorrentes de Acordos Básicos firmados entre o Governo 
Brasileiro e organismos internacionais cooperantes, 
analise as assertivas abaixo. 

 
I. A taxa de administração a ser fixada junto aos 

organismos internacionais cooperantes fica limitada 
em até cinco por cento dos recursos aportados pelos 
projetos a serem implementados sob a modalidade 
de Execução Nacional. 

II. No caso de o projeto de cooperação técnica 
internacional ser custeado totalmente com recursos 
orçamentários da União, a participação do 
organismo ou da agência internacional deverá se dar 
mediante prestação de assessoria técnica ou 
transferência. de conhecimentos. 

III. A Execução Nacional consiste na modalidade de 
gestão de projetos de cooperação técnica 
internacional acordados com organismos ou 
agências multilaterais pela qual a condução e 
direção de suas atividades estão a cargo de 
instituições estrangeiras ainda que a parcela de 
recursos orçamentários de contrapartida da União 
esteja sob a guarda de organismo ou agência 
internacional cooperante. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, II e III. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I, apenas. 

(D) I e II, apenas. 

(E) I e III, apenas. 

NOÇÕES DE POLÍTICAS SOCIAIS 
 
 
41. Sobre a relação entre o Estado e a chamada Sociedade 

Civil na Constituição da Política Social Brasileira nas 
últimas décadas, assinale a alternativa correta. 

 
(A) Os chamados movimentos sociais da década de 

1980 caracterizam-se pelo seu caráter meramente 
sugestivo, sem intenção de efetiva reivindicação.  

(B) Somente na década de 1990 que os chamados 
movimentos sociais passam a deter caráter 
reivindicatório, podendo-se destacar o movimento de 
impeachment do então Presidente da República. 

(C) Na década de 1990, a ideia de participação social 
passa a ser vista como sendo “solidária” por meio de 
trabalho de voluntariado e concepção de 
responsabilidade social de indivíduos e empresas. 

(D) Com a politização da participação da sociedade civil 
na década de 1990, focada em valores morais e 
conectada com o coletivo, constatam-se um 
desenvolvimento e amadurecimento na ocupação de 
espaços públicos participativos. 

(E) Na década de 1980, por opressão do regime da 
época, há uma clara despolitização do significado de 
participação social, havendo uma ênfase à 
participação individualista, ligada a valores morais 
por meio de ações de responsabilidade social de 
indivíduos, empresas e movimentos ligados a 
instituições religiosas. 

 
 

42. Na compreensão da chamada questão social no mundo 
hodierno, faz-se necessário apontar qual seria o seu 
principal motivador na atualidade. Sobre isso, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) Política governamental fundiária. 

(B) Políticas governamentais favorecedoras de 
instituições dos chamados mercados financeiros e o 
grande capital produtivo entendido como sendo 
empresas transnacionais. 

(C) Política governamental de ajuste fiscal. 

(D) Política governamental favorecedora da indústria 
nacional. 

(E) Política governamental de estímulo ao consumo. 

 
 

43. A análise da recente Política Social Brasileira passa pelo 
entendimento do que se chama política setorial e política 
transversal. Diante desses conceitos, assinale a 
alternativa que apresenta apenas tipos de política 
transversal. 

 
(A) Igualdade de Gênero/ Igualdade Racial/ Idosos. 

(B) Juventude/ Idosos/ Cultura. 

(C) Desenvolvimento Agrário/ Educação/ Assistência 
Social. 

(D) Assistência Social/ Igualdade Racial/ Juventude. 

(E) Educação/ Juventude/ Igualdade de Gênero. 
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44. Acerca do modelo de proteção social não contributivo, 
assinale a alternativa correta. 

 
(A) O sentido de não contributivo é estritamente social, 

não podendo ser confundido com o conceito 
econômico de acesso a algo fora das relações de 
mercado. 

(B) A assistência social somente se transferiu para a 
prática estatal com o advento dos regimes 
socialistas na Europa. 

(C) O sentido de proteção social não contributivo é 
destinado apenas aos filiados da previdência social. 

(D) O sentido de proteção social não contributivo se 
distingue de proteção social contributivo porque está 
fundada em um modelo pré-pago enquanto que o 
contributivo é pós-pago. 

(E) A proteção não contributiva não se restringe ao 
combate à pobreza, sendo o direito à inclusão social 
um direito humano inalienável e protegido pela 
Constituição Federal de 1988. 

 
 

45. Sobre um dos pilares do sistema contributivo 
previdenciário brasileiro, o regime de Previdência 
Complementar, analise as assertivas abaixo. 

 
I. A chamada entidade aberta de previdência 

complementar, segundo a legislação atual, somente 
pode ser organizada sob a forma de sociedade civil 
ou fundação sem finalidade lucrativa. 

II. O plano mais comumente oferecido por uma 
entidade aberta de previdência complementar é 
aquele chamado de “contribuição definida”. 

III. A entidade fechada de previdência complementar 
somente ainda é acessível aos empregados de uma 
empresa ou grupo de empresas, sendo, ainda, 
objeto de estudo a possibilidade de estender essa 
possibilidade a servidores de entes governamentais 
e associados ou membros de pessoas jurídicas de 
caráter profissional, classista ou setorial. 

IV. Por um plano de previdência complementar de uma 
entidade fechada, é assegurado ao participante: a) 
possibilidade do benefício proporcional diferido (ou 
vesting); b) autopatrocínio; c) portabilidade; d) 
resgate nos casos de rompimento de vínculo 
empregatício com o patrocinador ou associativo com 
o instituidor, antes mesmo de se tornarem elegíveis 
para o recebimento da aposentadoria. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) II e IV, apenas. 

(E) III e IV, apenas. 
 
 
 
 
 
 
 

46. Acerca do Programa Bolsa Família e a Inclusão 
Financeira, analise as assertivas abaixo. 

 
I. A avaliação da possibilidade de uma pessoa, 

beneficiário do Programa Bolsa Família, ter conta 
bancária passa necessariamente pela análise 
desses três elementos: escolaridade, renda e 
patrimônio. 

II. O efeito colateral do formato e controle dos moldes 
realizados para o Programa Bolsa Família por meio 
do cadastramento realizado e recebimento por meio 
da Caixa Econômica Federal é o aumento de acesso 
dos beneficiários do mencionado programa a outros 
serviços financeiros. 

III. A intersecção das famílias pelo Programa Bolsa 
Família com o sistema de microcrédito na linha do 
Grameen Bank ainda não é uma realidade, apesar 
dos recentes estudos.  

IV. Os estudos mais recentes têm revelado que as 
famílias mais pobres, em particular aquelas em que 
os filhos tiveram mais acesso ao estudo, tendem a 
poupar (e não consumir) a maior parte da renda, o 
que contribuiu para que a renda da metade mais 
pobre da população crescesse 588% mais que a dos 
10% mais ricos. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) II e IV, apenas. 

(E) III e IV, apenas. 

 
 

NOÇÕES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
 
 
47. Os projetos podem apresentar ciclo de vida diferente 

quanto ao tempo e à forma. Considerando as teorias 
clássicas sobre projetos, assinale a alternativa que 
apresenta apenas exemplos de tipos de ciclos de 
projetos. 

 
(A) Predeteminado; haplobionte e incremental. 

(B) Predeterminado, iterativo e adaptativo. 

(C) Iterativo, regenerativo e antecipativo. 

(D) Adaptativo, incremental e haplobionte. 

(E) Regenerativo, antecipativo e adaptativo. 

 
 

48. Existem diversos métodos para serem utilizados em 
cronogramas. Assinale a alternativa que apresenta um 
método que se caracteriza pela inclusão de buffers ou 
reservas. 

 
(A) Corrente crítica. 

(B) Caminho crítico. 

(C) Otimização de recursos. 

(D) Paramétrico. 

(E) Pentagonal. 
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49. No processo de gerenciamento de projetos, a duração 
esperada pode ser estimada considerando diferentes tipos 
de distribuições. Uma das distribuições mais comuns é a 
Beta, que utiliza os parâmetros: mais provável (tM), 
otimista (tO) e pessimista (tP). Considerando isso, 
assinale a alternativa que apresenta os valores tM, tO e 
tP, respectivamente, que resultam no prazo estimado de 
10 dias. 

 
(A) 9, 6 e 18 dias. 

(B) 12, 7 e 14 dias. 

(C) 8, 5 e 12 dias. 

(D) 10, 8 e 11 dias. 

(E) 10, 7 e 11 dias. 

 
 

50. Um projeto apresenta Custo Real (CR) de R$100.000,00, 
Orçamento no Término (ONT) de R$20.000,00, Valor 
Agregado (VA) de R$15.000,00 e Índice de Desempenho 
nos Prazos (IDP) de 1,25. Assinale a alternativa que 
apresenta o Índice de Desempenho de Custos (IDC) que 
resulta na Previsão de Custos no Término (ENT) 2,5% 
maior que o Custo Real (CR).  

 
(A) 1,2. 

(B) 1,3. 

(C) 1,4. 

(D) 1,5. 

(E) 1,6. 
 

 
51. Considerando os preceitos básicos de gestão de projetos, 

analise as assertivas abaixo. 
 

I. Qualidade e grau são conceitos similares e possuem 
aplicação sinônima. 

II. Qualidade é o grau em que as características de um 
dado componente atendem aos requisitos. 

III. Grau é uma categoria atribuída a entregas que têm a 
mesma utilidade funcional, mas diferentes 
características técnicas.  

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, II e III. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) II, apenas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52. Para o gerenciamento dos projetos, existem inúmeras 
ferramentas que o gestor pode e deve utilizar. Entre elas, 
está o SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, Outputs, and 
Customers) ou FIPSC (Fornecedores, Insumos, Processo, 
Saídas e Consumidores). Esta ferramenta pode ser 
classificada como 

 
(A) diagrama de causa e efeito. 

(B) cronograma. 

(C) fluxograma. 

(D) folha de verificação. 

(E) gráfico de controle. 
 

 

53. O plano de melhorias no processo é um plano auxiliar ou 
componente do plano de gerenciamento do projeto. 
Considerando os objetivos e as características do plano 
de melhorias, analise as assertivas abaixo. 

 
I. O plano de melhorias no processo detalha as etapas 

de análise dos processos de gerenciamento de 
projetos e desenvolvimento de produtos. 

II. O plano de melhorias visa a identificar as atividades 
que aumentam o seu valor. 

III. O plano de melhorias deve considerar: limites do 
processo, configuração do processo, métricas do 
processo e metas para melhoria do desempenho. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, II e III. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) II, apenas. 
 

 

54. O gerenciamento de projetos pode ser dividido em cinco 
grandes grupos de processos. Assinale a alternativa que 
apresenta três destes grupos. 

 
(A) Iniciação, execução e escopo. 

(B) Execução, encerramento e follow-up. 

(C) Planejamento, execução e monitoramento. 

(D) Planejamento, escopo e follow-up. 

(E) Monitoramento, escopo e encerramento. 
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
 
 
55. A partir das ideias de John Maynard Keynes, há o 

entendimento de que os mecanismos da determinação 
dos níveis de produção e emprego envolvem a atividade 
governamental, notadamente aquelas relacionadas aos 
gastos públicos. Considerando esse assunto, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) O princípio da demanda efetiva não é representativo 

na análise de Keynes. 

(B) Se o governo desejar crescimento econômico diante 
de insuficiência de demanda, a política fiscal 
contracionista deve ser utilizada. 

(C) Na insuficiência de demanda, a ampliação de 
recursos para investimentos públicos via função 
estabilizadora é condição suficiente para a retomada 
dos níveis de emprego. 

(D) Quando os gastos privados não são suficientes para 
tirar a economia da recessão, os gastos públicos 
devem surgir como complementares. 

(E) Na interpretação keynesiana, os gastos públicos 
apresentam-se sempre mais importantes do que os 
investimentos privados. 

 
 

56. Sobre orçamento público, analise as assertivas abaixo. 
 

I. Uma das naturezas do orçamento governamental é 
a jurídica, que se manifesta como a lei que estima a 
receita e autoriza tetos de despesas. 

II. Uma vantagem do orçamento tradicional é que a 
verba destinada a cada órgão considera os objetivos 
a serem alcançados pelas ações tomadas em seus 
programas de trabalho. 

III. O princípio da universalidade é operacional. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) I e II, apenas. 

(E) I e III, apenas. 
 

 
57. Sobre restos a pagar, analise as assertivas abaixo. 
 

I. O conceito de restos a pagar refere-se somente ao 
estágio pagamento das despesas públicas. 

II. O processo de restos a pagar tem origem no 
empenho da despesa pública. 

III. A existência do empenho de uma despesa é o 
suficiente para que se permita diferenciar restos a 
pagar processado dos não processados. 

 
 
 
 
 
 

 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) I e III, apenas. 

(E) II e III, apenas. 
 

 

58. Acerca dos princípios orçamentários, leia o seguinte 
trecho: “Esse princípio define que nenhuma parcela de 
receita de impostos poderá ser posta em reserva para 
cobrir certos e específicos dispêndios. A ideia é garantir 
ao gestor público que os recursos ficarão livres de 
compromissos para que eles possam atender às despesas 
conforme as prioridades que as circunstâncias e a 
conjuntura econômico-financeira requerem”. 
(NASCIMENTO, Edson Ronaldo. Gestão pública. 3ªed. 
SP, Saraiva, 2014, p.95). Assinale a alternativa que 
apresenta o princípio orçamentário a que o trecho faz 
referência. 

 
(A) Princípio da universalidade. 

(B) Princípio da especificação. 

(C) Princípio da reserva legal. 

(D) Princípio da não afetação. 

(E) Princípio da exclusividade. 
 

 

59. Sobre restos a pagar e a legislação brasileira relacionada 
à matéria, analise as assertivas abaixo. 

 
I. O prazo de prescrição de restos a pagar é de cinco 

anos, contados a partir do empenho da despesa 
pública. 

II. São classificadas como processadas aquelas 
despesas que, no exercício corrente, não foram 
pagas, mas que foram empenhadas e não 
liquidadas. 

III. Empenhos para suprimento de fundos não são 
inscritos em restos a pagar não processados. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) I e II, apenas. 

(E) I, II e III. 
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60. Leia o que afirma Edson Ronaldo Nascimento (Gestão 
pública. 3ªed. SP, Saraiva, 2014, p. 111): “[...] é o 
instrumento que explicita a visão do governo quanto ao 
desenvolvimento do país. Nesse sentido, traduz, de um 
lado, o compromisso entre as estratégias e o projeto de 
futuro e, de outro, a alocação real e concreta dos recursos 
orçamentários nas funções, nas áreas e nos órgãos 
públicos. Esse instrumento tem por finalidade intermediar 
as ações de longo prazo e as necessidades imediatas”. É 
correto afirmar que o trecho acima se refere ao(à) 

 
(A) Lei do Orçamento Anual. 

(B) Lei das Diretrizes Orçamentárias. 

(C) Plano Plurianual. 

(D) Orçamento dos investimentos das empresas 
estatais. 

(E) Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 
 

61. Acerca de despesa pública, analise as assertivas abaixo. 
 

I. O empenho deve anteceder a data de aquisição do 
bem ou da prestação de serviço. 

II. Entende-se por empenho global aquele em que o 
valor exato da despesa é conhecido e cujo 
pagamento se dá de uma só vez. 

III. O atendimento, no exercício corrente, de despesas 
relativas a exercícios anteriores requer existência de 
crédito adicional. 

IV. Consideram-se restos a pagar as despesas não 
pagas no exercício em que foram legalmente 
empenhadas. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, III e IV, apenas. 

(B) I e IV, apenas. 

(C) I, II, III e IV. 

(D) II e IV, apenas. 

(E) I e III, apenas. 
 

 
62. Sobre execução orçamentária, analise as assertivas 

abaixo. 
 

I. Um dos objetivos do SIAFI é o de promover 
mecanismos ao controle da execução orçamentária, 
financeira e patrimonial aos órgãos da Administração 
Pública. 

II. Despesas com calamidade pública são classificadas, 
conforme a Lei nº 4.320/1964, como créditos 
especiais. 

III. Disponibilidade líquida de caixa pode ser utilizada 
para abertura de créditos adicionais. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) I e II, apenas. 

(E) I e III, apenas. 
 

 

63. Sobre acompanhamento da execução orçamentária, 
analise as assertivas abaixo. 

 
I. Com o advento da Lei Complementar nº 101/2000 é 

que surge, no Brasil, a necessidade de 
acompanhamento e controle da execução 
orçamentária. 

II. Conforme o Manual do SIAFI, caso se deseje obter 
saldos de empenhos já liquidados, a consulta deve 
se dar via Balancete e na conta 1.9.2.4.1.01.02. 

III. A dotação orçamentária é composta de dotação 
inicial devidamente registrada na LOA e da dotação 
adicional. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) III, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) I, apenas. 

(D) I e III, apenas. 

(E) I, II e III. 
 

 

64. Considerando o assunto procedimentos para 
acompanhamento do orçamento geral da União, leia o que 
segue: “permite consultas orçamentárias estruturadas a 
partir da combinação de parâmetros predefinidos”. 
(Manual do Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal – SIAFI, disponível em 
<http://manualsiafi.tesouro.fazenda.gov.br/pdf/020000/021
200/021210>. Acessado em 9 de junho de 2015). É 
correto afirmar que o trecho citado acima trata-se do 

 
(A) BALANCETE. 

(B) CONSULTORC. 

(C) CONORC. 

(D) CONOR. 

(E) CONRAZÃO. 
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NOÇÕES DE GESTÃO DE PESSOAS 
 
 
65. Conforme Fábio Câmara Araújo de Carvalho (Gestão do 

conhecimento. SP. Pearson, 2012, p. 10-11), “a natureza 
do conhecimento não é estática [...]; ao contrário, ela é 
dinâmica e fluida. O conhecimento pode transformar 
nossa visão sobre a realidade tanto quanto pode 
transformar nossa visão sobre ele mesmo, dependendo do 
contexto em que estamos inseridos, das escolhas que 
fazemos e das informações que temos à mão. [...] O 
conhecimento é formado por uma estrutura ambígua, ou 
paradoxal, na qual podemos identificar dois componentes 
aparentemente opostos: o conhecimento tácito e o 
conhecimento explícito”. Considerando os dois tipos de 
conhecimento mencionados no trecho, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) O conhecimento tácito é o que se considera como 

conhecimento tangível. 

(B) O conhecimento explícito é composto de 
racionalidade e objetividade. 

(C) O conhecimento explícito é predominantemente 
sensitivo. 

(D) O conhecimento explícito apresenta-se como mais 
complexo do que o conhecimento tácito. 

(E) O conhecimento tácito é mais intelectual e teórico do 
que empírico e prático. 

 
 

66. Considerando os métodos de avaliação de desempenho, 
leia o trecho que segue: “[...] consiste em avaliar o 
desempenho das pessoas por intermédio de frases 
descritivas de alternativas de tipos de desempenho 
individual. Em cada bloco, ou conjunto composto de duas, 
quatro ou mais frases, o avaliador deve escolher [...] pelo 
menos uma ou duas que mais se aplicam ao desempenho 
do empregado avaliado”. (CHIAVENATO, Idalberto. 
Desempenho humano nas empresas. 6ª ed. SP, Manole, 
2009, p. 133). É correto afirmar que o trecho faz referência 
ao método 

 
(A) das escalas gráficas. 

(B) da pesquisa de campo. 

(C) misto. 

(D) da escolha forçada. 

(E) dos incidentes críticos. 
 

 
67. Leia o trecho abaixo. 

 
“A década de 1950 foi um período fértil no 

desenvolvimento de conceitos sobre motivação. Três teorias 

específicas foram formuladas nessa época e, embora 

atualmente muito questionadas no que se refere à sua validade, 

é provável que sejam as explicações mais conhecidas sobre a 

motivação dos trabalhadores. São elas: a hierarquia das 

necessidades, as Teorias X e Y e a teoria dos dois fatores”. 

 (ROBBINS, Stephen P.. Fundamentos do comportamento 
organizacional. 8ª ed. SP, Pearson, 2009, p.48). 

  

 Considerando o assunto, analise as assertivas abaixo. 
 

I. A teoria da hierarquia das necessidades foi 
desenvolvida por Abraham Maslow. 

II. Uma das premissas da Teoria X de McGregor é a de 
que os indivíduos, por natureza, não gostam de 
trabalhar e, sempre que possível, tentam evitar o 
trabalho. 

III. Para a teoria dos dois fatores, reconhecimento e 
responsabilidade são fatores higiênicos que afetam 
a satisfação com o trabalho. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) I e II, apenas. 

(E) I, II e III. 
 

 

68. Conforme Chiavenato (Desempenho humano nas 
empresas. 6ª ed. SP, Manole, 2009, p. 156), “a 
comunicação dos resultados da avaliação ao subordinado 
é ponto fundamental de todos os sistemas de avaliação de 
desempenho. De nada adianta a avaliação sem que o 
maior interessado – o próprio empregado – tome 
conhecimento dela. É necessário dar-lhe conhecimento 
das informações relevantes e significativas de seu 
desempenho, a fim de que os objetivos possam ser 
plenamente alcançados”. Considerando o assunto, uma 
das formas de comunicar ao avaliado os resultados de sua 
avaliação é a entrevista de avaliação de desempenho. 
Neste momento, é correto afirmar que não se deve 

 
(A) oferecer ao avaliado condições para melhorar seu 

trabalho. 

(B) salientar no avaliado apenas seus pontos fracos 
comparativamente aos pontos fortes dos demais 
avaliados. 

(C) abrir discussão entre avaliado e avaliador sobre as 
providências que devem ser tomadas para que 
sejam ressaltadas as aptidões do avaliado, no 
sentido de melhoria do desempenho futuro. 

(D) tornar a comunicação entre superior e subordinado 
mais aberta, mais franca.  

(E) diminuir a ansiedade e incerteza impostas pelo 
processo de avaliação de desempenho. 

 
 

69. Sobre cultura organizacional, analise as assertivas abaixo. 
 

I. A cultura organizacional pode ser construída a partir 
das crenças e valores dos fundadores da 
organização. 

II. O desenvolvimento de uma boa cultura 
organizacional pode permitir aos funcionários maior 
integração e sentimento de trabalho em equipe. 

III. A cultura organizacional tem, dentre outras funções, 
a de oferecer um conjunto de normas reconhecidas 
e aceitas e que favorecem a tomada de decisão. 
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 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) I, II e III. 

(E) II e III, apenas. 
 

 
70. Sobre gestão de conflitos, analise as assertivas abaixo. 
 

I. Conflitos pessoais no ambiente organizacional 
apresentam somente conotação negativa. 

II. Denomina-se conflito horizontal aquele existente 
entre pessoas ou grupos do mesmo nível 
hierárquico.  

III. O mediador de um conflito tem por finalidade o 
estabelecimento de regras e soluções que resolvem 
a questão envolvida no conflito. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) I, II e III. 

(E) I e II, apenas. 
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