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VERIFIQUE SE A PROVA QUE RECEBEU CORRESPONDE AO CARGO PARA O QUAL SE INSCREVEU
LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES: 

1. Para  fazer  sua  prova,  você  está  recebendo  um 
caderno contendo 60 (sessenta) questões de múltipla 
escolha, numeradas de 01 a 60.

2. Cada  uma  das  questões  apresenta  um  enunciado 
seguido de 5 (cinco) alternativas, das quais somente 
uma é a correta. Assinale-a.

3. Examine se a prova está completa, com a sequência 
numérica das questões, se há falhas ou imperfeições 
gráficas  que  causem  dúvidas.  Qualquer  reclamação 
deverá ser feita durante os 15 minutos iniciais. Após 
esse  tempo,  qualquer  reclamação  será 
desconsiderada. 

4. Após decorridos 90 minutos do início da prova, será 
distribuído  o  Cartão-Resposta,  o  qual  será  o  único 
documento  válido  para  a  correção  da  prova.  Ao 
recebê-lo,  verifique  se  o  seu  nome  e  número  de 
inscrição  estão  corretos.  Reclame imediatamente  se 
houver discrepância.

5. O cartão-resposta não pode ser dobrado, amassado, 
rasurado  ou  manchado.  Exceto  sua  assinatura  e 
inscrição, nada deve ser escrito ou registrado fora dos 
locais destinados às respostas. Tenha muita atenção 
ao  marcar  seu  cartão-resposta,  pois  não  haverá 
substituição  por  erro  do  candidato.  Marque  sua 
resposta  pintando  completamente  o  espaço 
correspondente à alternativa de sua opção.

Ex.: A C D E

6. A leitora  de marcas  não  registrará  as respostas  em 
que houver falta de nitidez, uso de corretivo, marcação 
a lápis ou marcação de mais de uma letra. Não serão 
computadas questões não assinaladas. 

7. Durante  a  prova,  é  proibido  o  intercâmbio  e  o 
empréstimo de material de qualquer natureza entre os 
candidatos.  A tentativa  de  fraude,  a  indisciplina  e  o 
desrespeito  às  autoridades  encarregadas  dos 
trabalhos são faltas que implicarão na desclassificação 
do candidato(a). 

8. Qualquer  forma  de  comunicação  entre  candidatos 

implicará na eliminação de ambos do certame.

9. Não será permitido ao candidato, durante a realização 
das  provas,  portar:  armas;  aparelhos  eletrônicos  de 
qualquer natureza; bolsas; livros; jornais ou impressos 
em geral; bonés, chapéus, lenço de cabelo, bandanas 
etc.

10. É vedado o uso  de  telefone  celular  ou  de  qualquer 
outro  meio  de  comunicação.  O  candidato  que  for 
flagrado portando aparelho celular, durante o período 
de realização da prova, ou,  ainda,  aquele candidato 
cujo  aparelho  celular  tocar  será  sumariamente 
eliminado do certame.

11. Em caso de dúvida, durante a prova, levante o braço 
para  solicitar  atendimento  da  fiscalização.  Jamais 
pergunte em voz alta. 

12. O Candidato que permanecer na sala de provas, por 
mais  de  3h45min,  poderá  levar  consigo  a  cópia  do 
gabarito, em formulário específico, que acompanha o 
caderno de provas, localizada no rodapé da Folha de 
Rascunho. 

13. Ao terminar a resolução da prova, entregue-a ao fiscal 
de  sala  juntamente  com  o  Cartão-Resposta, 
devidamente  assinado.  Não  esqueça,  também,  de 
assinar a folha de freqüência. 

14. Esta prova terá duração de 4 horas, com início às 08h 
e término às  12h. Entretanto, o candidato só poderá 
ausentar-se da sala,  após decorridas duas horas do 
início da prova.  

15. Na última folha do caderno de questões, há a folha de 
rascunho  para  redação.  Utilize-a  para  escrever  a 
proposta que escolheu. Quando concluí-la, passe para 
a folha definitiva, que receberá, após 90 minutos do 
início da prova. Nesta folha, não escreva nada além 
de seu número de inscrição – no campo próprio – e 
sua  produção,  pois  qualquer  registro,  como  oração, 
nomes etc, anula a redação.

16. A divulgação  do  gabarito  preliminar  será  dia  09  de 
FEVEREIRO de 2010, a partir das 16h.
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CONHECIMENTOS GERAIS

Leia o texto e responda as questões de 01 a 04.

LICENÇA-MATERNIDADE DE 6 MESES COMEÇA NA SEGUNDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

A partir  de segunda-feira, as empresas poderão aderir ao programa que permite a ampliação da licença-
maternidade de 4 para 6 meses. A concessão do benefício é uma opção da empresa, que poderá abater a despesa do 
Imposto de Renda. 

Depois da adesão, a funcionária tem um prazo de 30 dias após o nascimento da criança para requerer a 
ampliação. Ela tem direito ao salário integral. A medida também vale para casos de adoção. O objetivo é garantir o 
aleitamento e o bom desenvolvimento do bebê. 

A regulamentação do benefício foi  publicada ontem no Diário  Oficial  da União,  mais de um ano após o 
Congresso aprovar a lei que criou o programa Empresa Cidadã, ampliando o prazo para seis meses. As vantagens 
fiscais, no entanto, estão limitadas às empresas que fazem a declaração do Imposto de Renda pelo sistema de lucro 
real, o que reduz o alcance da medida. 

No Brasil,  cerca  de  150  mil  empresas  se  enquadram nessa  categoria,  a  maioria  é  grande  corporação. 
Segundo o coordenador de cobrança da Receita, João Paulo Martins, elas empregam cerca de 40% da mão de obra 
feminina do País.  As empresas incluídas no Simples ou no sistema de lucro presumido não têm como abater a 
despesa. 

Durante os quatro primeiros meses da licença, o salário é pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) e os outros dois pela empresa. A despesa que a empresa tiver com a licença-maternidade nos dois últimos 
meses poderá ser descontada na hora da declaração anual do IR. Segundo a Receita, a medida representará redução 
de R$ 414 milhões na arrecadação em 2010. Para aderir ao programa, a empresa precisa se cadastrar no site da 
Receita na internet. A funcionária deve pedir o benefício diretamente à empresa.

Fonte: TOLEDO, Adriana Fernandes e Karina. Licença-maternidade de 6 meses começa na segunda. Isto É Online, 23 jan. 2010. Disponível 

em: < http://www.istoe.com.br/noticias/data/44939_LICENCA+MATERNIDADE+DE+6+MESES+COMECA+NA+SEGUNDA?

pathImagens=&path=&actualArea=internalPage>.

1. De  acordo  com  o  texto  acima,  o  processo 
comunicacional  desenvolvido  é  caracterizado 
por:

I. Ter uma linguagem verbal clara e objetiva.
II. Tratar-se de um artigo informativo.
III. Usar uma comunicação não verbal,  caracterizada 

por sinais.
IV. Ser um texto ambíguo em seu sentido.
V. Utilizar-se da ironia para demonstrar a realidade.

Estão CORRETAS as afirmativas:
a) I e II.
b) I, II e V.
c) I, II, IV e V.
d) IV e V.
e) I, II e III.

2. A notícia apresenta argumentos favoráveis:
a) À gestante.
b) Ao INSS.
c) Às crianças recém-nacidas.
d) Ao respeito à maternidade.
e) À redução de impostos.

3. Nas linhas 7, 8, 9 e 10 apresenta-se:
a) A demora na aprovação da Lei.
b) A limitação das vantagens para as empresas.
c) O prazo para aplicação da Lei.
d) Orientações para requerimento do benefício.
e) Penalidades para quem não aplicar o benefício.

4. As  orientações  sobre  a  ampliação  de  licença-
maternidade  ampliada  para  a  gestante  são 
apresentadas nas linhas:

a) 4, 5 e 6.
b) 2 e 3.
c) 4, 5 e 6.
d) 9 e 10.
e) 7 e 8.
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5. Na linha 2 do texto, a palavra “concessão” tem o 
mesmo sentido em:

a) O rapaz pediu licença ao ir para casa.
b) A autorização dos pais foi relevante para que o filho 

pudesse  viajar  e  conhecer  a  Europa,  pois  ele  é 
menor de idade.

c) Ele ficou solicitando uma carona para ir ao parque 
de diversões.

d) A  concretização de  seu  sonho  foi  a  licença  de 
férias.

e) Foi real e convincente o atestado apresentado.

6. Marque a alternativa em que, a exemplo do verbo 
“ter”,  como  na  linha  16,  está  empregado 
corretamente:

a) O  aeroporto  de  Fortaleza  tem  infraestrutura 
compatível com o Galeão.

b) Eles tem grandes chances de serem campeões de 
vendas no próximo mês.

c) O  italiano  tem  uma  caratcterística  marcante  e 
simillar aos brasileiros: a alegria.

d) A  grande  maioria  possui  habilidade  para  estudar 
teatro.

e) Vocês obtiveram êxito no planejamento.

7. De  acordo  com  a  concordância  verbal,  está 
CORRETA a frase:

a) André e Victor permaneceram calados.
b) Ainda restava 20 centavos.
c) A  grande  maioria  dizem  que  café  é  bom  para 

“passar” o sono.
d) Hoje em dia são muita gente que andam de metrô.
e) Vende-se sorvetes!

8. Analise a redação das frases abaixo e escreva 
(C) se for CORRETA e (E) se for ERRADA:

(      ) O  monopólio  exclusivo  é  daquela  empresa.  Esta 
frase trata-se de um pleonasmo vicioso.

(      ) “Partiu  desta  para  uma  melhor”.  Adágio  popular 
que caracteriza uma hipérbole.

(      ) As lágrimas de alegria formaram um rio. Frase que 
se caracteriza por ser um eufemismo.

(      ) O arrulhar dos pombos invadia todo o bairro. Frase 
que constitui uma onomatopeia.

Marque  a  alternativa  que  contém  a  sequência 
CORRETA:

a) E – C – E – C.
b) C – C – E – C.
c) C – C – C – C.
d) C – E – E – C.
e) E – E – E – C.

9. Analise as afirmativas a seguir:
I. A palavra  “manga”  pode  ter  vários  sentidos,  isto 

significa dizer que é polissêmica.
II. Bicicleta é uma palavra híbrida.
III. Beija-flor é uma palavra formada por justaposição.
IV. Pernalta é uma palavra composta por aglutinação.

Estão CORRETAS as afirmações:
a) I, II e III.
b) I e II.
c) I e III.
d) II e IIII.
e) I, II, III e IV.

10. O sentido do prefixo ultra é:
a) Movimento para além de.
b) Movimento de baixo para cima.
c) Ação ou movimento inverso.
d) Posição além do limite.
e) Superioridade.

11. Quando  em  uma  publicação  há  uma  citação 
literal de autor, chama-se:

a) Texto.
b) Contexto.
c) Epígrafe.
d) Artigo.
e) Abreviatura.

12. Complete as  lacunas com os verbos indicados 
nos parênteses:
Durante  os  processos,  o  juiz  __________ 
(intervir/pretérito  perfeito),  para  que  seus 
auxiliares __________ (fazer/pretérito imperfeito) 
uma nova organização nas pastas impressas e 
no computador.
Assinale  a  única  alternativa  que  completa 
CORRETAMENTE as lacunas:

a) Interveio -- fizesse.
b) Interviu -- fizesse.
c) Interviu -- fizessem.
d) Interveio -- fizessem.
e) Intervem -- fizessem.

13. Qual  o  tipo  de  comunicação  oficial  que  é 
expedido  para  público  externo  nas  opções 
abaixo:

a) Ofício.
b) Memorando.
c) Ata.
d) Monografia.
e) Telegrama.
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14. Marque  a  afirmação  cuja  redação  está 
INCORRETA:

a) A  farmácia  faz  entrega  de  medicamentos  em 
domicílio.

b) A  nível  econômico,  temos  a  presença  de  um 
especialista na área.

c) Gostaria de falar em nível de Brasil.
d) O  cacófato  foi  tão  grande  que,  o  maestro  não 

conseguiu reger o restante das músicas.
e) O que a francesa falou ninguém conseguia entender, 

era muito estrambótico.

15. Assinale  a  sentença em que a  pontuação  está 
INCORRETAMENTE empregada:

a) José,  o  dono  da  sorveteria,  inovara  produzindo 
sorvetes de frutas raras.

b) A  cultura  é  importante  para  o  entretenimento 
humano,  tornando,  assim,  as  pessoas  mais 
sensíveis.

c) Carlos, traga meus documentos!
d) Ela  prefere  filmes  de  comédia;  o  namorado,  de 

aventura.
e) Irei para São Paulo, melhor dizendo: São Bernardo 

do Campo.

16. Das 100 pessoas que estão em uma sala,  99% 
são homens. Quantos homens devem sair para 
que a porcentagem de homens na sala passe a 
ser 98%?

a) 1
b) 2
c) 20
d) 49
e) 50

17. Um lojista,  na tentativa de iludir sua freguesia, 
deu  aumento  de  25% nas  suas  mercadorias  e 
depois  anunciou  20%  de  desconto.  Podemos 
disso concluir que:

a) A mercadoria subiu 5%.                 
b) A mercadoria diminuiu 5%.
c) Aumentou em média 2,5%.
d) Diminuiu em média 2,5%.
e) A mercadoria manteve o preço.

18. Em relação a um código de 5 letras, sabe-se que 
o código:
- CLAVE não possui letras em comum; 
- LUVRA possui uma letra em comum, que está 
na posição correta; 
- TUVCA possui duas letras em comum, uma na 

posição correta e a outra não; 
- LUTRE possui duas letras em comum, ambas 
na posição correta. 
Numerando, da esquerda para a direita, as letras 
do  código  com 1,  2,  3,  4  e  5,  as  informações 
dadas  são  suficientes  para  determinar,  no 
máximo, as letras em:

a) 1 e 2.
b) 2 e 3.
c) 1, 2 e 3.
d) 1, 3 e 4.
e) 2, 3 e 4.

19. Raquel,  Júlia,  Rita,  Carolina,  Fernando,  Paulo, 
Gustavo  e  Antônio  divertem-se  em  uma  festa.
Sabe-se que:
- Essas pessoas formam quatro casais; e 
- Carolina não é esposa de Paulo.
Em um dado momento, observa-se que a mulher 
de  Fernando  está  dançando  com  o  marido  de 
Raquel,  enquanto  Fernando,  Carolina,  Antônio, 
Paulo e Rita estão sentados, conversando.
Então,  é  CORRETO  afirmar  que  a  esposa  de 
Antônio é:

a) Carolina.
b) Júlia.
c) Raquel.
d) Rita 
e) Não é possível determinar.

20. João e  Pedro são dois operários  que recebem 
diárias diferentes e trabalham vários dias juntos. 
João,  ao  faltar  2  dias ao  trabalho,  recebem ao 
todo  R$  160,00  e  Pedro,  que  faltou  6  dias, 
recebeu R$ 60,00. Se João tivesse faltado 6 dias 
e  Pedro,  2  dias,  João  teria  recebido  R$  40,00 
menos  que  Pedro.  Nessas  condições,  pode-se 
afirmar que:

a) A diária de João é R$ 22,00.
b) O trabalho durou 25 dias.
c) As  diárias  de  Pedro  e  João,  juntas,  somam  R$ 

36,00.
d) O trabalho durou 10 dias.
e) A diária de Pedro é R$ 18,00.

21. O valor da soma 1 1
2  1

3  1
6 é:

a) 5.
b) 4.
c) 3.
d) 2.
e) 1.
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22. Sabe-se  que  para  se  escreverem  os  números 
naturais de 1 até 11, são necessários 13 dígitos 
e para se escreverem os números naturais de 1 
até o número natural “n”, são necessários 1341 
dígitos. 
Assim  sendo,  é  CORRETO  afirmar  que  “n” é 
igual a:

a) 448.
b) 483.
c) 484.
d) 447.
e) 456.

23. No  sítio  de  Paulo,  a  colheita  de  laranjas  ficou 
entre  500  e  1500  unidades.  Se  essas  laranjas 
fossem  colocadas  em  sacos  com  50  unidades 
cada  um,  sobrariam  12  laranjas;  e,  se  fossem 
colocadas em sacos com 36 unidades cada um, 
também  sobrariam  12  laranjas.  Assim  sendo, 
quantas  laranjas  sobrariam  se  elas  fossem 
colocadas em sacos com 35 unidades cada um?

a) 4.
b) 6.
c) 7.
d) 2.
e) 3.

24. Um conjunto de dados numéricos tem variância 
igual a zero. Podemos concluir que:

a) A média também vale zero.
b) A mediana também vale zero.
c) A moda também vale zero.
d) O desvio padrão também vale zero.
e) Todos os valores desse conjunto são iguais a zero.

25. As  10  medidas colhidas  por  um cientista  num 
determinado  experimento,  todas  na  mesma 
unidade,  foram as seguintes:  1,2;  1,2;  1,4;  1,5; 
1,5; 2,0; 2,0; 2,0; 2,0; 2,2.
Ao trabalhar na análise estatística dos dados, o 
cientista  esqueceu-se,  por  descuido,  de 
considerar  uma dessas  medidas.  Dessa  forma, 
comparando os resultados obtidos pelo cientista 
em  sua  analise  estatística  com  os  resultados 
corretos  para  esta  amostra,  podemos  afirmar 
que:

a) A moda e a média foram afetadas.
b) A moda não foi afetada, mas a média foi.
c) A moda foi afetada, mas a média não foi
d) A moda e a média não foram afetadas.
e) Não tem como determinar que foi afetada ou não.

26. Ao  Efetuar  a  seguinte  transformação,  6m³ em 
dm³ obtemos:

a) 6.000 dm³
b) 600 dm³
c) 60 dm³
d) 6 dm³
e) 0,6 dm³

27. Uma família de 6 pessoas consome, em 2 dias, 
3kg de  pão.  Quantos quilos  serão  necessários 
para  alimentá-los  durante  5  dias,  estando 
ausentes 2 pessoas? 

a) 3 quilos.
b) 4 quilos.
c) 5 quilos.
d) 6 quilos.
e) 7 quilos.

28. O valor de 0,230,162 é: 
a) 0,0264
b) 0,0336
c) 0,1056
d) 0,2568
e) 0,6256

29. O resultado de 23
3 é: 

a) 2263
3

b) 526
3

c) 26
6

d) 36
3

e) 63
6

30. João aplicou R$ 13.000,00 pelo tempo de um ano 
e três meses à taxa de 36% ao ano. O valor total 
recebido  por  João,  após  o  vencimento  da 
aplicação, foi de:

a) R$ 5.860,00
b) R$ 18.850,00
c) R$ 15.000,00
d) R$ 26.000,00
e) R$ 13.869,00
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31. A bandeira de Caucaia apresenta no centro um 
círculo branco com o mapa de Caucaia e ao lado 
esquerdo  o  Monumento  do  Cruzeiro.  O 
monumento do Cruzeiro é alusão:

a) À religiosidade dos Indígenas.
b) Ao primeiro Vigário Paroquial Padre Ciscinato.
c) Aos  Jesuítas  que  fizeram  de  Caucaia  um  dos 

principais núcleos da Colonização do Ceará. 
d) À nossa Senhora dos Prazeres.
e) À crucificação de Cristo.

32. As  nações  indígenas  que  habitavam na  região 
que hoje é o Município de Caucaia eram:

a) Potiguares, Tremembés, Cariris e Anacés.
b) Tapebas, Cariris, e Anacés.
c) Tapúias, Tremembés, Tupis e Kanindés.
d) Potiguares e Anacés.
e) Tapuias, Cariris e Kanindés..

33. A  Assembleia  Estadual  dos  Povos  Indígenas 
acontece  há  15  anos,  reunindo  as  etnias 
indígenas  que  existem  em  18  municípios  do 
Ceará.  Sobre  assa  reunião,  são  corretas  as 
afirmações, EXCETO:

a) Aconteceu  em  2010,  no  território  da  etnia  Anacé, 
que  trava  uma  luta  judicial  contra  o  avanço  das 
obras no complexo Portuário do Pecém.

b) Com o tema “Progresso e Respeito aos Povos”, a 
assembleia  continuou  discutindo  os  entraves  de 
reconhecimento que existem índios no Ceará.

c) São  pelo  menos  14  etnias  espalhadas  em  18 
municípios do Ceará.

d) A assembleia saiu vitoriosa, pois o Ministério Público 
se  fez  presente  reconhecendo  judicialmente  a 
presença dos Anacés.

e) De acordo com a FUNAI, será concluído até o final 
de fevereiro o levantamento, inclusive antropológico 
sobre  as áreas do  Pecém em que existem povos 
indígenas.

34. A  campanha  da  Fraternidade  2010  apresenta 
como tema:

a) Política e vida.
b) O lucro e a vida.
c) Deus ou o dinheiro.
d) Economia e vida.
e) Economia solidária.

35. O  reajuste  no  IPTU  de  Fortaleza  continua 
gerando  questionamento  quanto  a  sua 
legalidade porque:

a) A  FECOMÉRCIO  e  o  SINDILOJAS  apoiam  o 

imposto,  mas  discordam  da  taxa  de  juros  do 
parcelamento.

b) A FECOMÉRCIO e o SINDILOJAS ajuizaram ação 
pedindo  declaração de  inconstitucionalidade da  lei 
complementar que estabelece o aumento do tributo.

c) A ação dos representantes do comércio é o décimo 
questionamento jurídico que a lei do IPTU sofre.

d) No dia 25 de janeiro, a OAB pronunciou-se a favor 
do tributo, mas não conseguiu acalmar os ânimos de 
outras representações.

e) As ações que estão no TJCE devem ser  julgadas 
somente a partir de abril quando já estão vencidas 
algumas das parcelas do tributo.

36. O Estado de São Paulo sofreu,  nesse mês de 
janeiro,  transtornos,mortes,  prejuízos  de  toda 
ordem pela intensidade das chuvas registradas. 
Segundo  os  meteorologistas  do  INMET,  o 
excesso de chuva é causado:

a) Exclusivamente pela área de instabilidade na região 
Norte do Brasil.

b) Pela  fatalidade  do  aumento  de  temperatura  da 
região.

c) Pelo fenômeno El Niño.
d) Pelo regime de chuvas intensas da região Sudeste.
e) Pelo aquecimento da água no oceano Atlântico.

37. Pesquisa  da  Confederação  Nacional  de 
Municípios apontam o Ceará como:

a) 2º (segundo) estado do Nordeste com a maior taxa 
de mortes por acidente de trânsito, tendo como base 
os anos de 2005 a 2007.

b) O  Piauí  foi  considerado  o  estado  com  o  menor 
índice.

c) Pernambuco lidera a pesquisa com 5075 mortos ao 
longo desses três anos.

d) A média anual de óbitos no nosso Estado é de 692 
vítimas.

e) As causas mais comuns nesse tipo de acidente é 
desatenção  do  pedestre  e  falta  de  estrutura  nas 
estradas.

38. O governo do Presidente Lula foi  marcado por 
ações  sociais  assistencialistas  como  os 
programas de “Bolsas”.
Recentemente  dois  novos  programas  foram 
criados, são eles:

a) Bolsa Copa e Bolsa Olimpíada.
b) Bolsa Inverno e Bolsa Seca.
c) Bolsa Família e Bolsa Escola.
d) Bolsa Emergência e Bolsa Danos.
e) Bolsa Ajuda e Bolsa Socorro.
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39. O Ministro da Saúde pretende vacinar 62 milhões 
de  pessoas  contra  a  Influenza  A  (H1N1).  As 
vacinas  serão  distribuídas  segundo  os  grupos 
de  risco.  Em  primeiro  e  segundo  lugar  estão 
respectivamente:

a) Idosos (com mais de 60 anos) e população de 20 a 
29 anos.

b) Crianças (6 meses a 2 anos) e Indígenas.
c) Gestantes e Crianças (2 a 6 anos).
d) Trabalhadores  da  rede  de  atenção  à  saúde  e  à 

pandemia e Indígenas.
e) Gestantes e Idosos.

40. A  Prefeitura  de  Caucaia  proibiu  a  prática  de 
locação  de animais  e  quadriciclos  na  praia  do 
Cumbuco.  Sobre  esse  acontecimento  é 
INCORRETO afirmar:

a) A medida pretende evitar acidentes com banhistas.
b) A  preocupação  de  cerca  de  200  cavaleiros  e 

locadores  de  quadriciclos  é  que  poderão  ficar 
desempregados.

c) Com  relação  ao  desemprego,  a  Prefeitura  está 
estudando possibilidades para resolver o problema.

d) O DETRAN-CE afirmou que a Prefeitura de Caucaia 
não poderá fazer tal proibição.

e) O quadriciclo é proibido por ser um veículo de zona 
rural.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41. A gestão estratégica requer que a organização:
a) Crie órgãos específicos voltados para a definição de 

estratégias.
b) Dissemine os fundamentos dessa gestão por todos 

os níveis hierárquicos.
c) Elimine  postos  de  trabalho  voltados  para  as 

atividades-meio.
d) Envolva  o  conselho  de  administração  e  a 

assembléia no processo.
e) Elimine  postos  de  trabalho  voltados  para  as 

atividades fins.

42. O  princípio  da  eficiência,  acrescentado  aos 
princípios  constitucionais  da  Administração 
Pública  pela  Emenda  Constitucional  nº  19,  de 
1998,  é  composto  de  algumas  características 
básicas, entre as quais NÃO SE INCLUI:

a) Desburocratização.
b) Liberdade de ação para o servidor.
c) Imparcialidade.
d) Direcionamento da atividade e dos serviços públicos 

à efetividade do bem comum.

e) Participação e aproximação dos serviços públicos da 
população.

43. Assinale  a  opção  que  apresenta  um  princípio 
que  não  está  relacionado  com  programa  de 
qualidade.

a) Eliminar desperdícios.
b) Fazer produtos sem defeito de fabricação.
c) Atender às necessidades específicas do cliente
d) Planejar  e manter um processo de aprimoramento 

contínuo e gradual.
e) Redesenhar de forma radical os processos.

44. Produtividade, na gestão da qualidade, significa:
a) Produzir  produtos  e  serviços  dentro  das 

especificações,  em  atendimento  aos  requisitos  do 
cliente.

b) Exercer as funções PDCA de Deming.
c) Concentrar  esforços  às  funções  de  valor 

agregado,terceirizando as acessórias.
d) Agir em desacordo com o que está estabelecido em 

lei  e  também,  com  os  valores  de  justiça  e 
honestidade.

e) Fazer mais, melhor e com o menor custo.

45. O  princípio  que  fundamenta  a  exigência 
constitucional  do  provimento  por  Concurso 
Público dos cargos efetivos é o da:

a) Legalidade.
b) Finalidade.
c) Isonomia.
d) Razoabilidade.
e) Publicidade.

46. Assinale o princípio que se vincula à limitação 
da discricionariedade administrativa.

a) Segurança jurídica.
b) Hierarquia.
c) Presunção de legitimidade.
d) Razoabilidade.
e) Impessoalidade.

47. A  modalidade  de  licitação,  adequada  para  a 
aquisição de bens e serviços, cujos padrões de 
desempenho  e  qualidade  podem  ser, 
objetivamente, definidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais no mercado, é:

a) A tomada de preços.
b) O leilão.
c) O pregão
d) A concorrência.
e) A carta convite.
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48. A venda de produtos legalmente apreendidos ou 
penhorados  deve  ser  feita  por  licitação,  na 
modalidade de:

a) Concurso.
b) Concorrência.
c) Leilão.
d) Convite.
e) Tomada de preços.

49. A  concessão  de  serviço  público  se  formaliza 
mediante:

a) Ato unilateral discricionário.
b) Ato concessivo unilateral vinculado.
c) Contrato  bilateral,  oneroso,  comutativo  e realizado 

intuitu personae.
d) Ato unilateral precário.
e) Ato discricionário e precário.

50. Observe os dados abaixo:
Bens R$ 35.000,00

Direitos R$ 20.000,00

Capital Próprio R$ 15.000,00

Marque o valor do Ativo:
a) R$ 15.000,00
b) R$ 30.000,00
c) R$ 40.000,00
d) R$ 25.000,00
e) R$ 55.000,00

51. Podemos encontrar o Patrimônio Líquido de uma 
entidade, fazendo a diferença entre:

a) O Ativo Circulante e o Ativo Permanente.
b) O Ativo e o Passivo.
c) O Passivo e o Ativo Circulante.
d) Bens e Direitos.
e) Lucro e Prejuízo.

52. A  Situação  Patrimonial  Líquida  em  que  a 
empresa encontra-se bem é quando:

a) Ativo igual ao Passivo.
b) Ativo menor que o Passivo.
c) Ativo igual ao Exigível.
d) Ativo maior que o Passivo.
e) Ativo igual ao Passivo a Descoberto.

53. Haverá  Passivo  a  Descoberto,  se  o  Passivo 
Exigível for:

a) Menor que o Patrimônio Líquido.
b) Maior que o Patrimônio Líquido.
c) Menor do que o Ativo.

d) Maior do que o Ativo.
e) Maior do que o Ativo Circulante

54. Numere a  coluna “B” de acordo com a coluna 
“A”, identificando o tipo de Capital:

COLUNA (A) COLUNA (B)

( 1 ) Capital Social (     ) Patrimônio Bruto.

( 2 ) Capital Próprio (     ) Capital Registrado.

( 3 ) Capital Alheio (     ) Patrimônio Líquido.

( 4 ) Capital Aplicado (     ) Ativo Permanente.

( 5 ) Capital de Giro (     ) Passivo Exigível.

( 6 ) Capital a Realizar

( 7 ) Capital Fixo

Assinale  a  opção  que  contém  a  seqüência 
numérica CORRETA coluna “B”:

a) 2 – 6 – 4 – 7 – 5.
b) 4 – 1 – 2 – 7 – 3.
c) 4 – 2 – 5 – 7 – 3.
d) 5 – 1 – 2 – 7 – 3.
e) 7 – 2 – 5 – 4 – 3.

55. As dívidas de uma empresa, para pagamento no 
próximo  exercício  social,  serão  classificadas 
como:

a) Ativo circulante.
b) Despesas do exercício seguinte.
c) Passivo circulante.
d) Passivo exigível a longo prazo.
e) Passivo a Descoberto.

56. O Passivo possui o seguinte grupo de contas:
a) Circulante.
b) Investimentos.
c) Realizável a Longo Prazo.
d) Permanente.
e) .Patrimônio Líquido.

57. A alternativa que apresenta apenas Despesas é:
a) Comissão de Vendedores, Propaganda, Aluguel de 

Escritório, Imposto Predial de Escritório.
b) Encargos Sociais, Embalagem, Imposto de Renda, 

Desfalque no Caixa.
c) Juros, Mão de Obra, Duplicatas a Receber.
d) Salários,  Matéria  Prima,  Estoque,  Material 

Secundário.
e) Estoque, Embalagem, Imposto Predial, Duplicatas a 

Pagar.
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58. Apurando o Resultado, o Lucro (Saldo Positivo) 
será incorporado à conta de:

a) Lucro Suspenso.
b) Lucros Acumulados.
c) Lucro a Distribuir.
d) Lucro Líquido.
e) Dividendos.

59. Debitamos todas as despesas pois:
a) Aumenta o Passivo.
b) Aumenta o Ativo.
c) Diminui o Patrimônio Líquido.
d) Diminui o Passivo.
e) Aumenta o Patrimônio Líquido.

60. O Ativo Circulante tem como sinônimo:
a) Capital Permanente.
b) Capital Próprio.
c) Capital de Giro.
d) Capital de Terceiros.
e) Capital a Realizar.
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PRODUÇÃO TEXTUAL

Produza um ARTIGO DE OPINIÃO, defendendo o seu ponto de vista sobre um dos temas abaixo:
 
TEMA 1: OS IMPACTOS GLOBAIS SOBRE O MEIO AMBIENTE

TEMA 2: A POLÍTICA E A SUA INFLUÊNCIA REFLETIDA NA VIDA DOS CIDADÃOS

TEMA 3: A SOLIDARIEDADE HUMANA FRENTE ÀS CATÁSTROFES OCORRIDAS NO PLANETA TERRA
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PROVA DISCURSIVA / PRODUÇÃO TEXTUAL
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