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REDAÇÃO

CONHECIMENTOS GERAIS

O homem sempre se preocupou com o
futuro, ora de forma prática, querendo
saber como sobreviverá com o que poderá
ganhar, e planejam; outros, porém, tentam
prever o futuro, para que estejam
preparados para possíveis surpresas.
Apelam, para isso, a astrólogos, leitores
de cartas ou adivinhos de diversos tipos.
Muita gente não sai de casa sem ler o
horóscopo...
O historiador grego Heródoto dizia que
“Dentre as penas humanas, a mais
dolorosa é a de prever muitas coisas e
não poder fazer nada” e o escritor
romano Cícero declarou que “Nem mesmo
é útil saber o que acontecerá: é muito triste
angustiar-se por aquilo que não se pode
remediar”.
Por outro lado, um cientista disse que a
“toda ciência deve prever para poder
prover”.

LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
Uma solução biode(sa)gradável
JB, 9/11/2008

Alguns produtos que usamos para manter a
higiene podem poluir e causar danos à nossa
saúde. A degradação de seus componentes em
substâncias tóxicas pode contaminar, por exemplo,
o leite de mulheres, o que representa um risco para
recém-nascidos. Embora sejam proibidos ou
limitados em outros países, no Brasil, a legislação
ainda permite o uso de tais compostos. Estar atento
à sua presença nos produtos comprados talvez
seja, hoje, a única forma de o consumidor garantir
a proteção do ambiente.
Acredita-se que o sabão comum foi
descoberto acidentalmente a partir da fervura de
gordura animal contendo cinzas. O fato de esse
tipo de sabão reagir com a água que contém muito
cálcio e magnésio, de forma prejudicial à sua ação
de limpeza levou à criação de detergentes
sintéticos. No entanto, logo após o início de seu
uso, na década de 1940, percebeu-se que esses
detergentes causavam poluição ambiental, o que
acarretou a proibição ou restrição de alguns de
seus componentes poluentes e não
biodegradáveis e o desenvolvimento de produtos
biodegradáveis.
Contudo, mesmo alguns desses compostos
biodegradáveis geram substâncias tóxicas. Além
disso, o baixo custo e a falta de legislação
específica fazem com que países como o Brasil
ainda usem produtos já restritos em outras regiões
do mundo...

Faça uma dissertação de aproximadamente vinte linhas,
em norma culta, em que você fale da importância das
previsões, apoiando suas opiniões em argumentos
consistentes.

1 - Entre as frases abaixo, aquela que está de acordo com o
que está expresso no texto é:
(A) um componente de detergentes nunca poderia dar
origem a substâncias tóxicas;
(B) a nossa saúde pode ser afetada por produtos que
empregamos para reduzir a higiene;
(C) a legislação no Brasil ainda permite o uso de produtos
para manter a higiene, ao contrário de outros países;
(D) os recém-nascidos podem ser contaminados por
substâncias tóxicas, por meio da ingestão do leite
materno;
(E) o fabricante pode prejudicar a proteção ao meio
ambiente, ficando atento à composição dos seus
produtos de higiene.
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2 - No texto aparecem informações que estão relacionadas
por causa/efeito; a alternativa em que essa relação é
verdadeira é:

5 - “A degradação de seus componentes em substâncias
tóxicas pode contaminar, por exemplo, o leite de mulheres...”;
o vocábulo “degradação”, nesse contexto, tem como
significado mais adequado: (as definições foram retiradas
do Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa)

(A) alguns componentes de produtos de higiene causam a
sua degradação em substâncias tóxicas;
(B) a poluição ambiental provocada por alguns detergentes
causou o aparecimento de produtos biodegradáveis;
(C) como a produção do sabão comum tornou-se muito cara,
em função da presença de cálcio e magnésio, criaramse os detergentes sintéticos;
(D) a poluição causada pelos detergentes sintéticos, por
ser constatada em muito pouco tempo, causou a
proibição da fabricação desses detergentes;
(E) as substâncias tóxicas presentes entre os componentes
dos produtos de higiene causaram muitos prejuízos aos
usuários.

(A) “esgotamento ou inutilização de um recurso renovável”;
(B) “destituição desonrante de grau, dignidade, cargo etc.”;
(C) “degeneração moral, aviltamento, depravação, corrupção”
(D) “processo natural de desgaste ou decomposição”;
(E) “transformação, alteração gradativa”.
6 - “...o que acarretou a proibição ou restrição de alguns de seus
componentes poluentes...” a relação de sentido entre “proibição”
e “restrição” corresponde à oposição, respectivamente, entre:
(A) total/parcial;
(B) geral/específico;
(C) positivo/negativo;
(D) certo/errado;
(E) legal/ilegal.

3 - O texto contém informações, mas grande parte das
afirmações feitas estão colocadas no terreno das
possibilidades e não no da certeza. A afirmativa feita no
terreno da certeza é:

7 - “Embora sejam proibidos ou limitados em outros países,
no Brasil, a legislação ainda permite o uso de tais compostos”;
a forma correta de reescrever-se esse mesmo segmento do
texto de forma a manter o seu sentido original, é:

(A) “Alguns produtos que usamos para manter a higiene
podem poluir e causar danos à nossa saúde”;
(B) “A degradação de seus componentes em substâncias
tóxicas pode contaminar, por exemplo, o leite de
mulheres...”;
(C) “Acredita-se que o sabão comum foi descoberto
acidentalmente a partir da fervura de gordura animal
contendo cinzas”;
(D) “Embora sejam proibidos ou limitados em outros países,
no Brasil, a legislação ainda permite o uso de tais
compostos”;
(E) “Estar atento à sua presença nos produtos comprados
talvez seja, hoje, a única forma de o consumidor garantir
a proteção do ambiente”.

(A) Apesar de serem, em outros países, limitados ou
proibidos, no Brasil, o uso de tais compostos ainda é
permitido pela legislação;
(B) Embora a legislação brasileira ainda permita o uso de
tais compostos, no entanto, em outros países, seu uso
é proibido ou limitado;
(C) Ainda que sejam proibidos ou limitados em outros
países, no Brasil, o uso de tais compostos ainda são
permitidos pela legislação;
(D) Mesmo que proibidos ou limitados pela legislação de outros
países, no Brasil, o uso de tais compostos ainda é permitido;
(E) Enquanto a legislação brasileira permite o uso de tais
compostos, a de outros países proíbe seu uso, limitando-o.

4 - “Alguns produtos que usamos para manter a higiene podem
poluir e causar danos à nossa saúde”; a afirmação que pode
ser feita a partir dos significados contidos nessa primeira frase
do texto que está de acordo com o que nela é veiculado é:

8 - A alternativa em que o referente do possessivo sublinhado
está identificado de forma adequada é:

(A) a poluição ambiental é a grande responsável pelos danos
causados à nossa saúde;
(B) nem todos os produtos empregados na manutenção da
higiene poluem e causam danos à nossa saúde;
(C) o prejuízo citado pode ser provocado por alguns dos
produtos que empregamos na manutenção da higiene;
(D) de forma irônica, nossa saúde pode ser afetada por
produtos fabricados exatamente para combater a
higiene;
(E) ao empregar a forma verbal “usamos”, o texto aponta
como agente da ação de usar os usuários dos produtos
prejudiciais.

(A) “A degradação de seus componentes em substâncias
tóxicas pode contaminar, por exemplo, o leite de
mulheres...” = substâncias;
(B) “Estar atento à sua presença nos produtos comprados
é, hoje, a única forma de o consumidor garantir a
proteção do ambiente” = consumidor;
(C) “...de forma prejudicial à sua ação de limpeza...” = produtos;
(D) “No entanto, logo após o início de seu uso,...” =
substâncias tóxicas;
(E) “...o que acarretou a proibição ou restrição de alguns de
seus componentes poluentes...” = produtos de higiene..
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9 - “...podem poluir e causar danos à nossa saúde”; o
emprego do acento grave indicativo da crase, nesse caso,
se deve à mesma razão que o motiva na seguinte frase:

13 - Pela leitura do texto, pode-se notar, em seu autor, uma
série de preocupações; a preocupação que está
exemplificada de forma adequada é:

(A) Devemos estar atentos à composição dos produtos;
(B) A poluição causa danos à humanidade;
(C) Os detergentes são indispensáveis à higiene;
(D) Cada um precisa dar atenção à sua proteção;
(E) Em relação à higiene, todo cuidado é pouco.

(A) com a saúde: “Alguns produtos que usamos para manter
a higiene podem poluir e causar danos à nossa saúde”;
(B) com a ecologia; “ “Além disso, o baixo custo e a falta de
legislação específica fazem com que países como o
Brasil ainda usem produtos já restritos...”
(C) com a economia: : “Estar atento à sua presença nos
produtos comprados é, hoje, a única forma de o
consumidor garantir a proteção do ambiente;
(D) com a legalidade: “A degradação...pode contaminar, por
exemplo, o leite de mulheres, o que representa um risco
para os recém-nascidos”;
(E) com o futuro das gerações: “Embora sejam proibidos ou
limitados em outros países, no Brasil, a legislação ainda
permite o uso de tais compostos”.

10 - Em todos os segmentos abaixo, retirados do texto, a
preposição sublinhada tem seu emprego devido à presença
do vocábulo anterior, que a solicita; a alternativa em que a
preposição tem motivação diferente é:
(A) proteção do ambiente;
(B) criação de detergentes sintéticos;
(C) desenvolvimento de produtos biodegradáveis;
(D) degradação de seus componentes;
(E) leite de mulheres.

14 - Se o texto fosse motivo de um ofício, no termo “assunto”,
que traz o resumo do teor do documento, as melhores
palavras para identificá-lo seriam:

11- O segmento abaixo que mostra um erro, por ausência,
no emprego de vírgulas é:

(A) produtos de higiene;
(B) componentes tóxicos;
(C) aleitamento materno;
(D) legislação brasileira;
(E) sabão e detergentes.

(A) “Acredita-se que o sabão comum foi descoberto
acidentalmente a partir da fervura de gordura animal
contendo cinzas”;
(B) “O fato de esse tipo de sabão reagir com a água que
contém muito cálcio e magnésio, de forma prejudicial à
sua ação de limpeza levou à criação de detergentes
sintéticos”;
(C) “No entanto, logo após o início de seu uso, na década
de 1940, percebeu-se que esses detergentes causavam
poluição ambiental, o que acarretou a proibição ou
restrição de alguns de seus componentes poluentes e
não biodegradáveis e o desenvolvimento de produtos
biodegradáveis”;
(D) “Alguns produtos que usamos para manter a higiene
podem poluir e causar danos à nossa saúde”;
(E) “A degradação de seus componentes em substâncias
tóxicas pode contaminar, por exemplo, o leite de
mulheres, o que representa um risco para recémnascidos”.

15 - A alternativa que mostra uma afirmação adequada ao
que se denomina “redação oficial” é:
(A) A redação oficial deve caracterizar-se pela
impessoalidade, ou seja, pela ausência do emissor no
enunciado;
(B) A redação oficial deve empregar o padrão coloquial da
linguagem, clareza, concisão, formalidade e
uniformidade;
(C) Uma das características imprescindíveis da redação
oficial é a sua falta de inteligibilidade;
(D) As características específicas da redação oficial devem
ensejar o entendimento de uma forma de linguagem
especificamente administrativa;
(E) Redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público
redige comunicações particulares entre as autoridades.

12 - Considerando que o título dado ao texto é “Uma solução
biode(sa)gradável”, pode-se identificar como essa
“solução” a que alude o título:
(A) a criação acidental do sabão;
(B) a existência de biodegradáveis com substâncias tóxicas;
(C) a criação dos detergentes sintéticos para combater a
poluição;
(D) a mudança urgente da legislação brasileira;
(E) a proibição ou restrição de poluentes.
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(9) Mr Obama harshly attacked Mr Bush and his “failed”
policies throughout the campaign, but the president has
shown no signs of taking the criticism to heart.

LÍNGUA INGLESA
Text One

FT .com
FINANCIAL TIMES

(10) In his statement after the election, Mr Bush lauded Mr
Obama’s win as “a triumph of the American story, a testament
to hard work, optimism and faith in the enduring promise of
our nation”.

US & Canada

Obama gets first taste of Oval Office
By Andrew Ward in Washington
Published: November 10 2008 18:29 | Last updated:
November 10 2008 18:29

(11) Mr Obama has visited the White House in the past, but
on Monday marked his first time inside the oval-shaped
office that he will inherit in just over two months.

(1) Barack Obama stepped inside the Oval Office for the first
time on Monday during a visit to the White House for talks
with George W. Bush, outgoing president. It has long been a
tradition for the president to invite his successor to the White
House before leaving office, but this year’s meeting promised
to be more substantive than usual given the urgent economic
challenges awaiting the new administration.

(12) The two men were expected to meet alone, allowing a candid
discussion about the demands of the job and the pressing issues
Mr Obama will face when he takes office on January 20.
(13) The meeting came as aides to Mr Obama made clear the
president-elect was planning to move swiftly to revoke a
series of Bush administration policies once in office.

(2) Dana Perino, White House press secretary, refused to be
drawn on the agenda, but it was widely assumed the financial
crisis and broader economic malaise would be a central focus.

(14) “There’s a lot that the president can do using his executive
authority without waiting for congressional action,” said John
Podesta, co-chair of the Obama transition team. “I think he
feels like he has a real mandate for change. We need to get off
the course that the Bush administration has set.”

(3) The topics One likely issue for discussion are likely to include
the terms for a proposed second economic stimulus package that
Mr Obama has urged Congress to pass before he takes office.
(4) Mr Bush has signalled his willingness to consider
another stimulus – on top of the $150bn (•118bn, £96bn) of
tax relief earlier this year – to shore up the economy.

16 - The main purpose of the text is to:
(A) discuss the economic difficulties Obama will face when
he takes office in 2009.
(B) analyse Obama’s attitude during his first visit to the
White House.
(C) consolidate Obama’s campaign slogan “We can change”.
(D) report Obama’s visit to the White House as well as
mention some of his possible future measures.
(E) praise Bush and Obama’s willingness to avoid conflict
of Ideas and interests.

(5) But Bush officials say the president wants the
Democratic-controlled Congress to drop its opposition to
the proposed US free trade deal with Colombia in return for
him approving further stimulus measures.
Rahm Emanuel, appointed last week as Mr Obama’s chief of
staff, indicated on Sunday that his new boss would resist
any attempt by Mr Bush to force through the Colombia deal.
(6) In another potential flashpoint between the president and
president-elect, Mr Emanuel also voiced support for
Democratic efforts to extend government support to the ailing
US car industry in spite of resistance from the White House.

17 - One inference that can be made from reading the first
half of the text is that:

(7) Despite the potential for conflict, both Mr Bush and Mr Obama
have stressed their willingness to work together in a bipartisan
fashion during the transition phase since the latter beat John
McCain, the Republican candidate, in last week’s election.

(A) the American financial crisis is directly connected with
the Colombia deal.
(B) the Colombia free trade deal is a point of conflict between
Bush and Obama.
(C) the Obama transition team is working hard on free trade
deals with Latin American countries.
(D) a second economic stimulus is totally disconnected from
trade deals with foreign countries.
(E) Obama will definitely get off the course set by Bush as
soon as he takes office.

(8) Looking ahead to yesterday’s meeting, Mr Obama said:
“I’m going to go in there with a spirit of bipartisanship, and
a sense that both the president and various leaders of
Congress all recognise the severity of the situation right
now and want to get stuff done.”
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18 - One of the ideas expressed by the author of the text is:

(A) contrast;
(B) alternative;
(C) reason;
(D) consequence;
(E) condition.

(A) Obama’s criticism of the Bush administration has been
felt deeply by the outgoing president.
(B) the Bush administration has been attacked by both
Barack Obama and John McCain.
(C) Obama and McCain have always shared the same
opinion about Bush.
(D) Obama counts on both parties as well as on the outgoing
president to work on the financial crisis.
(E) Obama won’t wait for congressional support to face the
economic challenges awaiting the new administration.

22 - Choose the option that contains a correct correspondence:
(A) “malaise” (p. 2) and “wholeness” are synonymous.
(B) “likely” (p. 3) is an antonym for “probably”.
(C) “in spite of”(p. 6) and “despite” express different ideas.
(D) “lauded” (p. 10) can be replaced with “praised”.
(E) “swiftly” (p. 13) and “slowly” have similar meanings.

19 - False cognates are usually found in the English
language. The following sentences were taken from the text.
The one that contains a false cognate is:

23 - The suffix “-ship” appears in “bipartisanship” (p. 8).
The only word that also forms a noun ending in “-ship” is:

(A) Dana Perino, White House press secretary, refused to
be drawn on the agenda, but it was widely assumed the
financial crisis and broader economic malaise would be
a central focus.
(B) The topics One likely issue for discussion are likely to
include the terms for a proposed second economic
stimulus package that Mr Obama has urged Congress
to pass before he takes office.
(C) In another potential flashpoint between the president
and president-elect, Mr Emanuel also voiced support
for Democratic efforts to extend government support
to the ailing US car industry in spite of resistance from
the White House.
(D) In his statement after the election, Mr Bush lauded Mr
Obama’s win as “a triumph of the American story, a
testament to hard work, optimism and faith in the
enduring promise of our nation”.
(E) The two men were expected to meet alone, allowing a
candid discussion about the demands of the job and
the pressing issues Mr Obama will face when he takes
office on January 20.

(A) potential;
(B) leader;
(C) inherit;
(D) recognise;
(E) refuse.
24 - In paragraph 9, the idiom “take something to heart”
means:
(A) consider something very seriously;
(B) think about something repeatedly;
(C) criticise someone angrily;
(D) make someone feel less determined;
(E) regard something thoughtfully.
25 - The following sentence was extracted from the text.
“I think he feels like he has a real mandate for
change. We need to get off the course that the Bush
administration has set.”
The best paraphrase of the excerpt above is:

20 - In paragraph 4, “to shore up the economy” means:
(A) He thinks he feels like he has a real mandate for change.
We need to get off the course that the Bush
administration has set.
(B) He thought he felt like he had a real mandate for change.
They needed to get off the course that the Bush
administration had set.
(C) He thinks he feels like he had a real mandate for change.
They need to get off the course that the Bush
administration has set.
(D) He thinks he felt like he had a real mandate for change.
They need getting off the course that the Bush
administration has set.
(E) He thought he felt like he has had a real mandate for
change. They needed and got off the course that the
Bush administration had set.

(A) discourage strongly;
(B) ruin for good;
(C) support solidly;
(D) find a solution;
(E) attack fiercely.
21 - Linking words are used to provide different semantic
ideas. In the sentence below, the word “despite” carries in
itself an idea of:
Despite the potential for conflict, both Mr Bush
and Mr Obama have stressed their willingness to
work together in a bipartisan fashion during the
transition phase since the latter beat John McCain,
the Republican candidate, in last week’s election.

6

Concurso Público/2008
(A) a jurisdição não é a emanação de atos de produção
jurídica subsidiários dos atos primários; nela também o
órgão estatal permanece acima e à margem das relações
a que os próprios atos se referem;
(B) a jurisdição é a emanação de atos de produção jurídica
subsidiários dos atos primários; nela também o órgão
estatal permanece acima e à margem das relações a que
os próprios atos se referem;
(C) a jurisdição é ato de produção jurídico complementar,
porque fundado única e diretamente no poder soberano,
do qual constitui exercício não direto e primário;
(D) a legislação é a emanação de atos de produção jurídica
subsidiários dos atos primários; em que o órgão estatal
permanece acima e à margem das relações a que os
próprios atos se referem;
(E) a legislação é ato de produção jurídico complementar,
porque mediante a lei, o Estado regula relações,
permanecendo acima e à margem das mesmas.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
26 - Meirelles afirma que a organização da Administração é
posterior à instituição dos poderes que compõem o Governo
e a divisão política do território nacional. Ela é feita por lei e
excepcionalmente por decretos e normas inferiores, quando
não exige a criação de cargos nem aumenta a despesa
pública. Nesse campo estrutural e funcional do Estado
também atua o Direito Administrativo organizatório,
auxiliado pelas técnicas de administração. Cabe às técnicas
de administração:
(A) a estruturação legal das entidades e órgãos que irão
desempenhar funções, através de agentes públicos
(pessoas físicas);
(B) o ordenamento jurídico dos órgãos, das funções e dos
agentes que irão desempenhar a administração;
(C) a imposição de regras jurídicas de organização e
funcionamento do complexo estatal;
D) a informação sobre o modo mais eficiente e econômico
de realizar o ordenamento jurídico dos órgãos;
(E) a indicação dos instrumentos e a conduta mais adequada
ao pleno desempenho das atribuições do Direito
Administrativo.

29 - Conforme Pietro, princípios de uma ciência são as
proposições básicas, fundamentais, típicas que
condicionam todas as estruturações subseqüentes. O Direito
Administrativo está informado por determinados princípios,
alguns deles também próprios de outros ramos do direito
público e outros dele específicos e são enquadrados como:

27 - Numa visão global, a Administração Pública resume-se
a todo o aparelhamento do Estado preordenado à realização
de serviços, visando à satisfação das necessidades
coletivas. Ela é também:

(A) onivalentes ou universais, comuns a um grupo de ciências,
informando-as nos aspectos em que se interpenetram;
(B) plurivalentes, comuns a todos os ramos do saber, como
o da identidade e o da razão suficiente;
(C) regionais, comuns a um só campo do conhecimento,
como os princípios gerais de direito de que ninguém se
escusa alegando ignorar a lei;
(D) monovalentes, comuns às ciências naturais bem como
às ciências jurídicas;
(E) setoriais, comuns à ciência jurídica, informando os
diversos setores em que se divide determinada ciência.

• o conjunto de órgãos instituídos para consecução dos
objetivos do Governo;
• o conjunto das funções necessárias aos serviços
públicos em geral; e
• o desempenho perene e sistemático, legal e técnico,
dos serviços próprios do Estado ou por ele assumidos
em benefício da coletividade.

30 - A Administração Pública não é propriamente constituída
de serviços, mas sim de órgãos a serviço do Estado, na
gestão de bens e interesses qualificados da comunidade, o
que nos permite concluir que, no âmbito federal, a
Administração direta é o conjunto dos órgãos integrados
na estrutura administrativa da União e a Administração
indireta é o conjunto dos entes (personalizados) que são:

De acordo com a ordem das colocações enumeradas acima,
as acepções da Administração Pública são, respectivamente,
da seguinte natureza:
(A) formal, material, operacional;
(B) material, operacional, formal;
(C) formal, operacional, material;
(D) material, operacional, formal;
(E) operacional, formal, material.

(A) criados por leis, personalidade jurídica e normas de
interesse público;
(B) efetivados imediatamente pela União, através de seus
órgãos próprios;
(C) criados por leis específicas, personalidade jurídica e
patrimônio próprios;
(D) criados por atividades não típicas à Administração
Pública nem de interesse público;
(E) criados visando à exploração de atividades econômicas
de interesse privado.

28 - Muitos critérios têm sido apontados para distinguir as
três funções do Estado (a legislativa, a executiva e a
jurisdicional). A partir de Renato Alessi (1970), analisando
o tema sob o aspecto estritamente jurídico, ele diz que nas
três ocorre a emanação de atos de produção jurídica, ou
seja, atos que introduzem modificação em relação a uma
situação jurídica anterior, porém com as seguintes diferenças:
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31 - Profissionalidade e definitividade, de acordo com
Carvalho Filho, são características que delineiam o perfil da
categoria dos servidores públicos. A profissionalidade
denota que os servidores públicos devem:

34 - Segundo o Decreto nº. 1.171 de 22 de junho de 1994
toda ausência injustificada do servidor de seu local de
trabalho é um fator:
(A) suficiente para suspensão imediata por 30 dias e, na
reincidência, suspensão por 90 dias;
(B) preocupante, e a autoridade superior deve mostrar ao
servidor que tal não deve se repetir;
(C) relevante, mas que não conduz a desordens nas relações
humanas, devendo a autoridade superior fazer um
comunicado público, alertando para a infringência de
cunho legal;
(D) de desmoralização do serviço público e não ético que
deve resultar em inquérito administrativo;
(E) de desmoralização do serviço público, o que quase
sempre conduz à desordem nas relações humanas.

(A) exercer efetiva profissão quando no desempenho de
suas funções;
(B) formar uma categoria própria de especialistas e não
generalistas;
(C) permanecer no desempenho regular das funções préestabelecidas;
(D) exercer suas funções conforme determinação originada
de seu superior;
(E) desenvolver seus esforços com presença física plena.
32 - De acordo com a Lei nº. 8.112 de 11/12/1990, em
publicação consolidada determinada pelo art. 13 da lei nº.
9.527, de 10 de dezembro de 1997, em que o serviço noturno
pode ser prestado pelo servidor, diz em seu art. 75 que o
serviço noturno prestado em determinado horário terá o
valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento),
computando-se cada hora como cinqüenta e dois minutos
e trinta segundos. O serviço noturno será considerado se
prestado entre o seguinte horário:

35 - No Brasil, a Revolução de 30 acelerou a utilização da
modalidade de personificação administrativa autárquica,
muito em razão das vantagens que apresentam essas
entidades pela especialização, pela gestão financeira mais
flexível e pelos controles mais simples, se considerados em
relação aos muitos entraves burocráticos aplicados à
administração direta. É característica da autarquia a gestão:

(A) vinte e duas horas de um dia e cinco horas do dia seguinte;
(B) vinte e duas horas de um dia e seis horas do dia seguinte;
(C) vinte e três horas de um dia e seis horas do dia seguinte;
(D) vinte e três horas de um dia e cinco horas do dia seguinte;
(E) vinte e uma horas e trinta minutos de um dia e cinco
horas e trinta minutos do dia seguinte.

(A) financeira inflexível;
(B) baseada na ausência de controles;
(C) especializada de certos órgãos e funções;
(D) autônoma no atendimento a interesses privados;
(E) centralizada funcional.

RACIOCÍNIO
LÓGICO-QUANTITATIVO

33 - As Receitas de Capital, provenientes da realização de
recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas,
são constituídas da:

36 - Paulo foi ao supermercado e comparou o preço de
cinco marcas de azeite. Querendo confundir sua esposa,
Paulo escreveu num papel: “Se a marca X é mais cara do
que a marca Y, então as marcas Z e W têm o mesmo preço.
Se as marcas Z e W têm o mesmo preço, então a marca V é
mais barata do que a marca Y. Se a marca V é mais barata do
que a marca Y, então a marca X é mais cara do que a marca Z.
Porém, a marca X não é mais cara do que a marca Z.”

(A) conversão, em espécie, de bens e direitos e dos recursos
recebidos de outras pessoas de direito público ou
privado, destinados a atender despesas classificáveis
em Despesas de Capital;
(B) conversão, em espécie, de bens e direitos e dos recursos
recebidos de outras pessoas de direito público ou privado,
destinados a atender despesas classificáveis em Despesas
de Capital e, ainda, o superavit do Orçamento Corrente;
(C) conversão, em espécie, de bens e direitos e dos recursos
recebidos de outras pessoas de direito público, destinados
a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital;
(D) conversão, em espécie, de bens e dos recursos recebidos
de outras pessoas de direito público ou privado,
destinados a atender despesas classificáveis em Despesas
de Capital e, ainda, o superavit do Orçamento Corrente;
(E) conversão dos recursos recebidos de outras pessoas
de direito público ou privado, destinados a atender
despesas classificáveis em Despesas de Capital e,
ainda, do superavit do Orçamento Corrente.

Analisando o que Paulo escreveu, sua esposa concluiu
corretamente que:
(A) As marcas X e V são mais baratas do que a marca Y.
(B) A marca X não é mais cara do que a marca W, e a marca
V é mais barata do que a marca Y.
(C) A marca X é mais cara do que a marca Y, e a marca V é
mais barata do que a marca Y.
(D) A marca X não é mais cara do que a marca Y, e as marcas
Z e W não têm o mesmo preço.
(E) A marca X é mais cara do que a marca Y, e as marcas Z e
W têm o mesmo preço.
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37 - Se x é um ângulo do quarto quadrante e seno x = -3/5,
então o valor da cotangente de x é:

As cores e as lojas em que foram comprados os ternos de
Marcos, Pedro e Lucas, são respectivamente:

(A) 3/4
(B) -3/4
(C) 4/3
(D) 4/5
(E) -4/3

(A) Azul - loja B; cinza - loja A; preto - loja C.
(B) Azul - loja B; cinza - loja C; preto - loja B.
(C) Cinza - loja B; azul - loja A; preto - loja C.
(D) Cinza - loja B; azul - loja C; preto - loja A.
(E) Preto - loja B; cinza - loja A; azul - loja C.

38 - Três amigos - Hélio, Diogo e Henrique - inscreveram-se
para fazer o concurso da CVM. Cada um optou por um cargo:
um por Analista, outro por Inspetor e o outro por Agente
Executivo. Sabe-se que:

41 - Em uma academia de judô existem 12 faixas-pretas na
categoria meio-médios, 9 na categoria meio-pesados e 6 na
categoria pesados. O professor gostaria de inscrever a
academia em um campeonato por equipes no qual cada
equipe é formada por três lutadores de cada categoria. O
número de equipes diferentes que pode ser formado é:

- ou Diogo ou Henrique optou por Analista.
- ou Hélio optou por Agente Executivo ou Diogo optou
por Analista.
- ou Henrique ou Diogo optou por Agente Executivo
- ou Hélio ou Henrique optou por Inspetor.

(A) 648;
(B) 1296;
(C) 53856;
(D) 369600;
(E) 2217600.

Logo as opções de Hélio, Diogo e Henrique, foram,
respectivamente:
(A) Inspetor, Agente Executivo e Analista.
(B) Analista, Inspetor e Agente Executivo.
(C) Agente Executivo, Analista e Inspetor.
(D) Inspetor, Analista e Agente Executivo.
(E) Agente Executivo, Inspetor e Analista.

42 - O determinante da matriz resultante da multiplicação
⎡ 4 3 3⎤

⎡0 0 1 ⎤

⎢⎣1 1 0 ⎥⎦

⎢⎣4 2 2⎥⎦

das matrizes ⎢⎢2 1 2⎥⎥ e ⎢⎢1 2 2⎥⎥ vale:
A) -288;
B) -180;
C) -6;
D) 0;
E) 6.

39 - Um curso preparatório para concursos oferece aulas de
Português, Inglês, Informática, Raciocínio Lógico e
Contabilidade. Todos os professores de Informática também
são professores de Raciocínio Lógico, e alguns professores
de Raciocínio Lógico são professores de Contabilidade.
Todos os professores de Português são também professores
de Inglês, mas nenhum professor de Inglês é professor de
Contabilidade. Sabe-se que Contabilidade, Informática e
Raciocínio Lógico não têm nenhum professor em comum, e
nenhum professor de Raciocínio Lógico é professor de Inglês.

43 - Quatro amigos, Alexandre, João, Paulo e Ricardo
namoram quatro amigas chamadas Ana, Marisa, Júlia e Vera.
Entre as amigas existe uma loura, uma morena, uma ruiva e
uma mulata. As quatro amigas nasceram em anos
consecutivos, de 1982 a 1985. Sabe-se que:
• Paulo namora Ana
• Marisa é ruiva
• Júlia nasceu em 1984
• João namora a mais velha das amigas
• A namorada de Paulo é dois anos mais velha do que a
namorada de Rafael

De acordo com esses dados, é verdade que:
(A) Nenhum professor de Português é professor de Informática.
(B) Todos os professores de Inglês são professores de
Português.
(C) Pelo menos um professor de Contabilidade é professor
de Português.
(D) Nenhum professor de Contabilidade é professor de
Raciocínio Lógico.
(E) Pelo menos um professor de Informática è professor de
Contabilidade.

Nesse cenário, se a amiga loura é a mais velha de todas,
pode-se afirmar que a afirmação verdadeira é:
(A) A namorada de Alexandre nasceu em 1984;
(B) A namorada de João nasceu em 1985;
(C) A namorada de Paulo nasceu em 1984;
(D) A namorada de Rafael nasceu em 1984;
(E) A namorada de Paulo nasceu em 1985.

40 - Marcos, Pedro e Lucas foram classificados no concurso
da CVM e resolveram comprar ternos novos para o dia da
posse. Um deles comprou um terno cinza, outro comprou um
preto e o outro um azul. Cada um comprou num lugar: loja A,
loja B e loja C, não necessariamente nesta ordem. O terno de
Pedro não é azul nem foi comprado na loja C. Marcos comprou
o seu terno na loja B. O terno de Lucas não é cinza nem azul.
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44 - Observe as seguintes afirmações:
• Existem baianos preguiçosos
• Nenhuma mulher é preguiçosa
Exclusivamente com base nessas afirmações, a única
premissa correta é:
(A) Existem baianos que não são preguiçosos;
(B) Existem preguiçosos que não são baianos;
(C) Existem mulheres baianas;
(D) Existem baianos que não são mulheres;
(E) Existem mulheres que não são baianas.
45 - Um comerciante possui uma balança de dois pratos
usada para pesar produtos cujos pesos são sempre números
inteiros no intervalo [1 kg...15 kg]. O comerciante dispõe de
4 pesos no valor de 1 kg, 2 kg, 4 kg e 8 kg. O comerciante
desenvolveu um algoritmo que permite a ele determinar o
peso de qualquer produto em, no máximo, N tentativas. O
valor de N, é:
(A) 3;
(B) 4;
(C) 5;
(D) 6;
(E) 7.
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