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2 CADEP-Primeira Parte1

PROVA 1 −−−− OBJETIVA −−−− 1a Parte

LÍNGUA PORTUGUESA

Atenção: As questões de números 1 a 10 baseiam-se no
texto a seguir.
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Por “imaginário” entendemos um conjunto de

imagens visuais e verbais gerado por uma sociedade (ou

parcela desta) na sua relação consigo mesma, com outros

grupos humanos e com o universo em geral. Todo

imaginário é, portanto, coletivo, não podendo ser

confundido com imaginação, atividade psíquica individual.

Tampouco se pode reduzir o imaginário à somatória de

imaginações. Obviamente estas também se manifestam em

quadros históricos, pois, mesmo ao imaginar, cada

indivíduo não deixa de ser membro de uma sociedade e de

seus valores objetivos e subjetivos. Porém, por englobar o

denominador comum das imaginações, o imaginário as

supera, interfere nos mecanismos da realidade palpável

(política, econômica, social, cultural) que alimenta a própria

imaginação.

Mais precisamente, o imaginário faz a intermediação

entre a realidade psíquica profunda da sociedade (aquilo

que os historiadores às vezes chamam de mentalidade) e a

realidade material externa. Desta, o imaginário leva para a

primeira os elementos que na longa duração histórica

podem transformá-la; daquela, leva para a segunda as

formas possíveis de leitura da sociedade sobre ela mesma.

Neste trânsito circular, os instintos, os sentimentos, as

sensações, traduzidos culturalmente, adaptam-se à

realidade objetiva, e assim formulados são reprocessados

pela realidade psíquica. Resultante do entrecruzamento de

um ritmo histórico muito lento (mentalidade), com outro bem

mais ágil (cultura), o imaginário estabelece pontes entre

tempos diferentes. A modalidade do imaginário que foca

sua atenção em um passado indefinido para explicar o

presente é o que chamamos mito. Aquela que projeta no

futuro as experiências históricas do grupo – concretas e

idealizadas, passadas e presentes – é ideologia. A terceira

modalidade, que parte do presente na tentativa de

antecipar ou preparar um futuro, que é recuperação de um

passado idealizado, é utopia.

Naturalmente os limites entre essas formas de

imaginário são movediços. Tais formas jamais existiriam

historicamente em estado puro, e com freqüência cada uma

delas acaba por assumir as funções das outras. Diante

disso, muitas vezes é preferível utilizar a denominação

genérica – imaginário – às particulares (mito, ideologia,

utopia), que encobrem recortes conceituais problemáticos.

O importante é que toda sociedade é, ao mesmo tempo,

produtora e produto de seus imaginários. Logo, a

verdadeira história, aquela que considera o homem na sua

complexidade e totalidade, encontra-se na articulação entre

a realidade vivida externamente e a realidade vivida

oniricamente. (...)

(FRANCO JÚNIOR, Hilário. Cocanha. A história de um
país imaginário. São Paulo: Companhia das Letras, 1998,
p. 16-17).

1. No fragmento citado, Franco Júnior

(A) alude à transformação das noções de mito, ideologia
e utopia, destacando o paulatino processo de
baralhamento por que elas passam no campo dos
estudos históricos.

(B) aponta os movimentos relevantes no processo de
emergência do conceito contemporâneo de
imaginário, realçando sua especificidade em face de
conceitos mais genéricos.

(C) concebe as questões terminológicas como
secundárias em sua área de estudos, pois os
conceitos com que nela se opera são movediços e
impedem qualquer tentativa de especificação
vocabular.

(D) estabelece fronteiras e intersecções entre palavras
do vocabulário corrente, deslocando-as para um
específico quadro de reflexões — o da história.

(E) propõe que sempre se observem as divergências
assinaladas pelos termos mito, ideologia e utopia, a
fim de preservar o rigor com que a história deve
abordar a complexidade do homem.

_________________________________________________________

2. De acordo com o texto,

(A) as atividades psíquicas individuais estão
desvinculadas do imaginário, na medida em que elas
são o lugar de plena independência do sujeito, o
autônomo domínio de vivências oníricas pessoais.

(B) a realidade palpável, em suas diferentes
manifestações, existe apenas em função do
processo de interferência recíproca que se verifica
entre imaginário e imaginação.

(C) a realidade externa ao indivíduo é combustível das
atividades psíquicas, e estas, por sua vez,
colaboram para a conformação dos conjuntos de
imagens compartilhados pelos diferentes grupos.

(D) o termo imaginário é impreciso, pois não permite
estabelecer hierarquias entre a realidade por ele
nomeada e os outros modos de ordenação onírica
do mundo, como aquele que recebe o rótulo de mito.

(E) a verdadeira história leva em conta, mais do que os
fatos objetivos, livres da interferência do imaginário,
a dimensão dos sonhos individuais e coletivos que
constituem a essência do ser humano.

_________________________________________________________

3. No segundo parágrafo, o autor

(A) defende que o imaginário, ao coordenar durações
históricas longas e breves, costura, na dimensão
onírica, cronologias que, na realidade palpável,
seriam independentes.

(B) retifica as informações contidas na abertura do texto,
pois se dá conta da inadequação de tudo o que
afirmou até ali.

(C) estabelece uma tipologia para a realidade, ao cindi-la
em universo psicológico interior e condições físicas de
existência do indivíduo.

(D) propõe que instintos, sentimentos e sensações
sejam manifestações culturais, isto é, ocorrências
adaptáveis à realidade psíquica e não à objetiva.

(E) afirma que o trânsito entre a mente humana e a
realidade, propiciado pelo imaginário, impede que se
distingam as características de uma e outra.
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CADEP-Primeira Parte1 3

4. Considerado o contexto, afirma-se corretamente que

(A) a preposição por (linhas 1 e 2) equivale, nas duas
ocorrências consideradas, a “como”.

(B) as expressões às vezes (linha 18) e muitas vezes
(linha 41), embora semelhantes, traduzem noções
distintas, correspondendo, respectivamente, a
“quase sempre” e “recorrentemente”.

(C) Tampouco (linha 7) introduz informação que reforça
a conclusão anteriormente apresentada, e pode, por
isso, ser substituído, sem prejuízo do sentido
original, por “Nem mesmo”.

(D) a estrutura comparativa bem mais ágil (linhas 27
e 28), por conter advérbio de intensidade, anula a
característica anteriormente atribuída ao ritmo
histórico da mentalidade (muito lento).

(E) a forma pronominal la (linha 21) faz,
inequivocamente, referência à expressão realidade
material externa (linha 19).

_________________________________________________________

5. Acerca dos recursos de pontuação empregados no texto,
está correto o que se afirma em:

(A) O uso de aspas (linha 1) indica que foi feita uma
escolha lexical imprecisa, atenuada, em seguida, por
meio de uma contextualização do uso.

(B) Na linha 21, substituindo-se o ponto-e-vírgula por
ponto, a correção e a clareza do período ficariam
comprometidas.

(C) Na linha 23, a vírgula que separa sentimentos de as
poderia ser substituída por “e”, mantendo a mesma
idéia de que a lista não termina no último termo
apresentado.

(D) Em A modalidade do imaginário que foca sua
atenção... (linhas 29 e 30), o sentido original estaria
preservado se fosse acrescentada vírgula entre as
palavras destacadas.

(E) Nas linhas 27 e 28, os parênteses contêm sínteses
das expressões anteriores, assim como os
travessões no trecho: a denominação genérica –
imaginário – às...  (linhas 41 e 42)

_________________________________________________________

6. Considerado o contexto, afirma-se corretamente que

(A) o advérbio assim (linha 25) equivale, em função e
sentido, à expressão “uma vez”.

(B) o segmento O importante é que (linha 44) privilegia,
em relação a outras possíveis, a afirmação que
introduz.

(C) o segmento faz a intermediação (linha 16) pode ser
substituído por esta forma: “intermedia”.

(D) o advérbio Naturalmente (linha 37) tem o sentido de
“de modo natural”, "de acordo com a natureza”.

(E) a forma verbal destacada em que considera o
homem na sua complexidade e totalidade (linha 46
e 47), vertida a frase para a voz passiva,
corresponderá a “são consideradas”.

7. Atentando-se ao contexto, é correto o que se afirma em:

(A) Em que é recuperação... (linha 35), o pronome
relativo tem referência ambígua, podendo reportar-se
a A terceira modalidade (linhas 33 e 34) ou a um
futuro (linha 35).

(B) O segmento não podendo (linha 5) equivale a “pois
não pode”, já que o gerúndio expressa a razão do
impedimento relatado.

(C) O fragmento traduzidos culturalmente (linha 24)
exprime noção de causa e, por isso, pode ser
expandido assim: “por serem traduzidos
culturalmente”.

(D) O segmento Resultante do entrecruzamento
(linha 26) é compreendido corretamente como “ao
resultar do entrecruzamento”.

(E) Em concretas e idealizadas, passadas e presentes
(linhas 32 e 33), os segmentos separados por
vírgula funcionam como alternativas excludentes.

_________________________________________________________

8. Quanto às relações semânticas estabelecidas no texto, é
correto afirmar que

(A) a palavra “artísticas” pode substituir, como síntese
perfeitamente adequada, os adjetivos do segmento
imagens visuais e verbais (linha 2).

(B) o segmento valores objetivos e subjetivos (linha 11)
foi empregado com o mesmo sentido manifesto pelo
fragmento realidade psíquica profunda da sociedade
(linha 17).

(C) as expressões somatória de imaginações (linhas 7
e 8) e denominador comum das imaginações
(linha 12), tal como no uso corrente da língua
portuguesa, têm igual sentido.

(D) há um conjunto de palavras e expressões (faz
intermediação, leva, trânsito, entrecruzamento,
estabelece pontes) que reforça a idéia de que o
imaginário perpassa por diferentes esferas da
vivência humana.

(E) limites... movediços (linhas 37 e 38) e recortes
conceituais problemáticos (linha 43) são expressões
que se opõem.

_________________________________________________________

9. A norma culta da Língua Portuguesa está plenamente
respeitada em:

(A) Ao divulgar os resultados, eles cometeram um
grande deslise: deixaram de dar os créditos e
agradecerem aos historiadores que acessoraram na
busca dos dados contextuais da pesquisa.

(B) A idéia de diferençar ideologia de utopia,
estabelecendo que uma e outra promovem
conjunções específicas das instâncias temporais, é o
principal mérito do texto.

(C) Visto as circunstâncias em que os termos devem ser
compreendidos, precavejam-se empregando o mais
abrangente.

(D) Muitos não interviram na discussão por acreditar que
dela não se tiraria resultados proveitosos para a
atuação prática na área de historiografia.

(E) Aquelas discussões filosóficas nos entreteram por
horas a fio, ainda que não tivessem haver com
nossas pesquisas específicas.
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4 CADEP-Primeira Parte1

10. O texto está clara e corretamente redigido em:

(A) O imaginário é inseparável do homem e lhe segue
em todos os seus atos; é o instrumento graças o
qual o indivíduo modela o seu pensamento, seus
sentimentos, emoções, esforços e vontades, o
instrumento onde ele influencia e é influenciado, a
base última e mais profunda da sociedade.

(B) Antes de o primeiro despertar de nossa conciência,
o imaginário já ressoava, a volta de nós, pronto para
envolver os primeiros germes frágeis de nosso
pensamento e a nos acompanhar inseparavelmente
através do nosso existir. Ele está conosco desde às
mais humildes ocupações da vida cotidiana até aos
momentos mais sublimes.

(C) Sem dúvida, acredita-se, quando trata-se da técnica
interna de comparação de imaginários, estar
lidando-se com o mesmo, mas isso é ilusão. Não é o
próprio imaginário, mas seus disiecta membra, as
imaginações, que impedem apreender a totalidade
transcendental que é o primeiro.

(D) O imaginário não poderia ser descrito como simples
sistema de imagens, posto que a finalidade que o
atribuímos, por suposição, faz dele, antes de mais
nada, um sistema de representação, que diferencia,
conforme a estrutura interna, dos demais.

(E) Percebe-se que o imaginário deve ser analisado de
um modo particular em cada uma das comunidades
consideradas, o que só se pode compreender da
seguinte forma: ele é ordenado, articulado, formado
de modos diferentes segundo as diferenças
culturais.

_________________________________________________________

LÍNGUA INGLESA

Instruções: Para responder às questões de números 11 a 14
considere o texto abaixo.

States Push Online Fitness Programs
By RICK CALLAHAN

With obesity ……11  across the nation, a growing number

of states like Indiana are launching online initiatives to combat

residents’ expanding waistlines. One such initiative is Indiana’s

“10 in 10 Challenge,” an online program that commits

participants to lose 10 pounds in 10 weeks. Proponents say

online programs reach a vast audience, are relatively cheap and

a quick way to let people know about upcoming fitness events

and local resources.

Action to curtail obesity is badly needed for Indiana,

which consistently ranks among the top 10 most obese states,

and is second, behind Kentucky, in the percentage of adults who

smoke, said Eric Neuburger, executive director of the

Governor’s Council on Physical Fitness and Sports.

Indiana is far from alone – it’s one of 17 states where at

least 25 percent of the population is obese, according to 2005

data from the Centers for Disease Control and Prevention.

In a report released in August by the Trust for America’s

Health, the public health advocacy group said research suggests

the nation would save $5.6 billion a year in costs associated with

treating heart disease if just one-tenth of Americans began

walking regularly.

Walking is one of the ideas behind Lighten Up Iowa, a

Web-based four-month program that’s driven by teams who

either track their minutes of activity, their weight-loss, or both.

Now in its sixth year, the Iowa program has been so successful

that 17 other states have modeled their own programs after it,

capitalizing on the Internet’s vast reach and ability to connect

people, helping them stay motivated, said the program’s

coordinator, Deborah Martinez. Its sponsor, the nonprofit Iowa

Sports Foundation, recently launched a national version, Lighten

Up America.

The federal health agency is trying to combat obesity

more broadly with programs in 28 states that encourage fitness

through efforts that include building sidewalks and walking trails,

said Robin Hamre, team leader of a national nutrition and

obesity prevention program at the CDC.

Hamre hopes Congress will fund the program for all 50

states. With obesity striking Americans of all backgrounds, and

surging in children, she said action is needed now.

“We’re seeing the same thing in all age groups and all

races. This is an equal opportunity epidemic,” she said.

(Adapted from
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2007/03/19/AR2007031900335.html)
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11. A palavra que preenche corretamente a lacuna indicada
no texto é

(A) stable.

(B) declining.

(C) worsening.

(D) improving.

(E) dropping.
_________________________________________________________

12. Um sinônimo para badly, no texto, é

(A) hardly.

(B) very much.

(C) not at all.

(D) slightly.

(E) even.
_________________________________________________________

13. Segundo o texto,

(A) Indiana é um dos poucos estados em que o índice
de obesidade é inferior a 25%.

(B) o programa de redução da obesidade, em Iowa,
destaca-se por não incluir caminhadas.

(C) o Congresso americano já está financiando a
construção de calçadas, em todo o país, para
facilitar as caminhadas de cidadãos obesos.

(D) o governo americano vai investir US$5,6 bilhões em
campanhas contra a obesidade.

(E) o estado do Kentucky tem o maior índice de adultos
fumantes.

_________________________________________________________

14. Segundo o texto,

(A) uma das razões de sucesso dos programas online
de combate à obesidade é o fato de manterem as
pessoas motivadas.

(B) nos Estados Unidos, a obesidade manifesta-se
principalmente em crianças, embora ocorra em
todas as faixas etárias.

(C) o programa Lighten Up Iowa tem duração mais longa
do que o de Indiana por não ser online.

(D) a obesidade é a maior preocupação do governo dos
Estados Unidos devido aos custos que acarreta na
área da saúde pública.

(E) a obesidade é uma epidemia que atinge
determinados grupos sociais mais do que outros.

LÍNGUA ESPANHOLA

Atenção: As questões de números 15 a 18 referem-se ao
texto abaixo.

Europeana, prototipo de la contribución francesa a la

futura Biblioteca Digital Europea, ha sido presentado esta

semana al presidente galo, Jacques Chirac, en vísperas de que

sea accesible al público con motivo del Salón del Libro de París.

Según el proyecto, lanzado en marzo de 2005, la Biblioteca

Digital Europea (BNUE, según sus siglas en francés) contará en

2010 con más de seis millones de libros, películas, fotografías y

otros documentos de países de la Unión Europea accesibles a

través de un único portal en Internet.

Chirac instó a la Biblioteca Nacional de Francia a

acelerar el ritmo de digitalización de sus fondos patrimoniales

con el objetivo de integrar, aún este año, 100.000 volúmenes en

la BNUE.

Tras su lanzamiento por Francia en marzo de 2005, el

proyecto de biblioteca digital europea obtuvo el apoyo de

Alemania, España, Hungría, Italia y Polonia antes de ser

respaldado por la Comisión Europea.

(Texto adaptado de
http://www.elmundo.es/navegante/2007/03/22/tecnologia/1174556455.html)

15. O fragmento “ha sido presentado”, sublinhado no primeiro
parágrafo do texto, está corretamente traduzido para a
língua portuguesa em:

(A) tem sido apresentado.

(B) foi apresentado.

(C) será apresentado.

(D) havia sido apresentado.

(E) há de ser apresentado.
_________________________________________________________

16. Según el proyecto, lanzado en marzo de 2005, la

Biblioteca Digital Europea (BNUE, según sus siglas en

francés) contará en 2010 con más de seis millones de

libros, películas, fotografías y otros documentos de países

de la Unión Europea accesibles a través de un único portal

en Internet.

Considerado o contexto, uma interpretação correta para o
trecho do texto destacado acima ocorre em:

(A) De acordo com seu projeto, em 2010, o BNUE
contará com mais de seis milhões de livros
franceses em seu acervo.

(B) Segundo o projeto da BNUE, a partir de março de
2005, o acervo estará disponível em um portal na
Internet.

(C) BNUE é a sigla, em francês, que será usada para o
projeto da Biblioteca Digital Européia a partir de
2010.

(D) O acervo da BNUE está disponível, desde março de
2005, em um único portal na Internet.

(E) O projeto da Biblioteca Digital Européia foi lançado
em março de 2005.
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6 CADEP-Primeira Parte1

17. Chirac instó a la Biblioteca Nacional de Francia a acelerar

el ritmo de digitalización de sus fondos patrimoniales con

el objetivo de integrar, aún este año, 100.000 volúmenes

en la BNUE.

Considerado o contexto, uma interpretação correta para o
trecho do texto destacado acima ocorre em:

(A) O presidente francês insistiu no pedido de que a
Biblioteca Nacional da França digitalize 100.000
volumes de seus fundos patrimoniais para que
sejam integrados à BNUE ainda este ano.

(B) Chirac instou a Biblioteca Nacional da França a ace-
lerar o ritmo de suas digitalizações, mesmo que
neste ano não alcancem os 100.000 volumes
desejados.

(C) O presidente Chirac exigiu que a Biblioteca Nacional
da França acelere o ritmo das digitalizações de seus
fundos patrimoniais, para chegar a mais de 100.000
volumes na BNUE neste ano.

(D) O presidente francês obrigará a BNUE a acelerar o
ritmo de digitalização dos fundos patrimoniais da
Biblioteca Nacional da França com o objetivo de
integrar, ainda que seja neste ano, 100.000 volumes.

(E) Chirac insistiu em afirmar que a BNUE deve acelerar
o ritmo de suas digitalizações para que, ainda neste
ano, 100.000 volumes sejam integrados ao seu
banco de dados.

_________________________________________________________

18. Corresponde à correta interpretação, em português, do
sentido do fragmento “Tras su lanzamiento”, sublinhado no
último parágrafo do texto:

(A) Após o lançamento do Europeana.

(B) Logo depois do lançamento da Biblioteca Nacional
da França.

(C) Por trás do lançamento da Biblioteca Digital Euro-
péia.

(D) Após o lançamento da BNUE.

(E) Depois do lançamento de seu portal na internet.
_________________________________________________________

CONHECIMENTOS BÁSICOS

19. Segundo a Lei no 4.320/64, art. 35, pertencem ao
exercício financeiro

(A) as despesas nele pagas.

(B) as receitas nele legalmente empenhadas.

(C) somente as despesas nele legalmente empenhadas
e liquidadas.

(D) somente as despesas nele legalmente liquidadas.

(E) as receitas nele arrecadadas.

20. A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita

(A) no Ministério Público da União.

(B) na Advocacia Geral da União.

(C) na Receita Federal do Brasil.

(D) na Procuradoria da Fazenda Nacional.

(E) na Secretaria do Tesouro Nacional.

_________________________________________________________

21. O ato emanado de autoridade competente que cria para o
Estado a obrigação de pagamento, pendente ou não de
implemento de condição, é

(A) a fixação da despesa no orçamento público.

(B) o empenho da despesa.

(C) a liquidação da despesa.

(D) o desembolso feito na conta única do Tesouro.

(E) a inscrição na dívida pública.
_________________________________________________________

22. A liquidação da despesa consiste em

(A) verificação do direito adquirido pelo credor.

(B) verificação da regularidade do empenho efetuado
pela autoridade competente.

(C) despacho exarado por autoridade competente,
determinando que a despesa seja paga.

(D) emissão da ordem de pagamento da despesa.

(E) verificação, efetuada por autoridade competente,
acerca da despesa ter sido corretamente consignada
no orçamento respectivo.

_________________________________________________________

23. Analise:

I. É de quinze dias o prazo para o servidor
empossado em cargo público entrar em exercício,
contados da data da posse.

II. Recondução é o deslocamento do servidor, a
pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro,
com ou sem mudança de sede.

III. O servidor habilitado em concurso público e
empossado em cargo de provimento efetivo
adquirirá estabilidade no serviço público ao
completar 4 (quatro) anos de efetivo exercício.

IV. Em regra, ter nacionalidade brasileira é um dos
requisitos básicos para investidura em cargo
público.

É correto o que consta APENAS em

(A) I e II.

(B) I e III.

(C) I e IV.

(D) II e III.

(E) III e IV.
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24. Analise as assertivas, relativas à aposentadoria do
servidor público:

I. O servidor será aposentado compulsoriamente aos
sessenta e cinco anos de idade, com proventos
proporcionais ao tempo de serviço.

II. O servidor aposentado com provento proporcional ao
tempo de serviço, se acometido de doenças graves,
contagiosas ou incuráveis previstas em legislação
específica, passará a perceber provento integral.

III. Quando proporcional ao tempo de serviço, o
provento não será inferior a 1/3 (um terço) da
remuneração da atividade.

IV. O servidor aposentado não faz jus à gratificação na-
talina, sendo que, no exercício em que se verificar a
sua aposentadoria, a gratificação será paga proporcio-
nalmente ao tempo trabalhado no ano-calendário.

É correto o que consta APENAS em

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

_________________________________________________________

INFORMÁTICA

Instruções: Para responder às questões de números 25 a 30,
considere os dados abaixo.

§1o − O funcionário do expediente (FE) pretende conversar, por

meio da internet, com o funcionário do departamento de cópias

reprográficas (FC), no modo de diálogo instantâneo.

§2o − Na conversa mencionada no §1o, FE solicita a FC que lhe

encaminhe dados de seu interesse, transferindo-lhe um arquivo

pela internet, com acesso dirigido e autorizado e também

porque, devido à grande quantidade de informações que possui,

esse arquivo não pode ser encaminhado como anexo de correio

eletrônico.

§3o − O encarregado do departamento em que trabalha FE

recomenda-lhe que, logo após receber o arquivo referido no

§2o, faça um backup usando uma ferramenta que produza um

arquivo com extensão zip.

§4o − Tanto com respeito ao arquivo recebido quanto em

relação ao backup (§3o), FE é orientado para gravar os arquivos

usando códigos de proteção contra acesso não autorizado.

§5o − A fim de evitar conseqüências desagradáveis, tanto FE

quanto FC tomam providências para evitar a ocorrência de

código de programa malicioso que eventualmente possa estar

inserido nos arquivos que manipulam.

§6o − FC costuma “navegar” pela internet buscando assuntos de

interesse do órgão em que trabalha e, em algumas ocasiões,

ele pede definições de termos usando a Pesquisa Google.

25. O §1o faz referência ao uso de uma ferramenta, comu-
mente usada, do tipo

(A) chat.
(B) search.
(C) email.
(D) append.
(E) file transfer.

26. A tecnologia mais adequada para atender à necessidade
especificada no §2o é a que usa

(A) XLS.
(B) FTP.
(C) Search.
(D) email.
(E) HTML.

_________________________________________________________

27. A especificação zip do §3o diz respeito ao uso de uma
ferramenta de

(A) backup apenas dos registros alterados.
(B) proteção contra invasão.
(C) duplicação de registros no mesmo arquivo.
(D) compactação de arquivo.
(E) proteção contra gravação.

_________________________________________________________

28. A orientação dada no §4o refere-se ao uso de

(A) firewall.
(B) anti adware.
(C) password.
(D) anti spyware.
(E) filtro de phishing.

_________________________________________________________

29. As providências tomadas no §5o referem-se ao uso de

(A) spamming.
(B) mailing.
(C) games.
(D) antivírus.
(E) browsers.

_________________________________________________________

30. Uma forma de obter as definições mencionadas no §6o é
usar o termo desejado na busca após a expressão:

(A) obtenha:
(B) traga:
(C) pesquise:
(D) busque:
(E) define:

_________________________________________________________

Instruções: Para responder às questões de números 31 e 32,
considere as ferramentas MS-Office 2007 e
BrOffice.org 2, respectivamente, em suas versões
originais e padrão.

31. No Word, antes de compartilhar um documento com
outras pessoas, é recomendável verificar metadados
ocultos, informações pessoais ou conteúdo armazenado
no documento, e removê-los por meio

(A) do Removedor de Conteúdos.
(B) do Inspetor de Documentos.
(C) da Ferramenta Ortográfica.
(D) da Ferramenta Removedora de dados Ocultos.
(E) do Removedor de Metadados.

_________________________________________________________

32. No Writer, a opção Alterar capitalização do menu Formatar
é usada para

(A) converter minúsculas em maiúsculas, apenas.

(B) alterar valores calculados em células de tabelas.

(C) converter maiúsculas em minúsculas, apenas.

(D) converter maiúsculas em minúsculas e vice-e-versa.

(E) alterar e vincular a ordem dos capítulos aos índices
já criados.
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RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO

33. Carol recebeu uma promoção na Repartição Pública onde
trabalha e Sueli, sua colega de trabalho, foi incumbida de
fazer um discurso no dia de sua posse. Para tal, Sueli
anotou alguns dados que serviriam de base para redigir o
discurso:

a) Carol começou a trabalhar enquanto cursava o Ensino Médio,
aos 16 anos de idade;

b) Carol ingressou no Serviço Público após ter cursado a pós-
graduação em Direito;

c) seus pais mudaram-se para o Rio de Janeiro, onde Carol
cursou o Ensino Básico;

d) quando cursávamos o 4o ano da Faculdade, Carol
apresentou-me seu marido Gastão, uma semana após ter
começado a namorá-lo;

e) eu fui escolhida para elaborar o discurso em sua homenagem;
f) conheci Carol na Universidade, em que ambas ingressamos

no curso de Direito;
g) Carol nasceu em São Paulo no dia 18 de maio de 1975;
h) Carol concluiu o curso de bacharelado em Direito, em 1999;
i) seu primeiro emprego foi como auxiliar em um escritório de

advocacia;

j) Carol casou-se com Gastão 6 meses após o início do namoro.

Para que todos esses dados sejam incluídos no discurso
na ordem cronológica em que ocorreram, a ordem de
inserção deverá ser:

(A) g  −  c  –  a  −  d  −   f  −  j   −  h  −   i   −   b  −  e
(B) g  −  a  −  c  −   i  −   f  − d   −  h  −   j   −   b  −  e
(C) g  −  c  −  a  −   i  −   f  − d   −   j   −  h  −   b  −  e
(D) e  −  g  −  c  −   a  −  i  −  f   −  d  −   j   −  h  −  b
(E) e  −  a  −   i   −   c  −   f  −  h   −  g  −  b   −  d  −   j

_________________________________________________________

34. Uma aranha demorou 20 dias para cobrir com sua teia a
superfície total de uma janela. Ao acompanhar o seu
trabalho, curiosamente, observou-se que a área da região
coberta pela teia duplicava a cada dia. Se desde o início ela
tivesse contado com a ajuda de outra aranha de mesma
capacidade operacional, então, nas mesmas condições,
quantos dias seriam necessários para que, juntas, as duas
revestissem toda a superfície de tal janela?

(A) 10
(B) 12
(C) 15
(D) 18
(E) 19

_________________________________________________________

35. Relativamente a uma mesma prova de um concurso a que
se submeteram, três amigos fizeram as seguintes
declarações:

Ariovaldo: Benício foi reprovado no concurso e Corifeu foi
aprovado.
Benício: Se Ariovaldo foi reprovado no concurso, então Corifeu
também o foi.
Corifeu: Eu fui aprovado no concurso, mas pelo menos um dos
outros dois não o foi.

Admitindo-se que as três declarações são verdadeiras,
então

(A) Ariovaldo foi o único dos três que foi aprovado no
concurso.

(B) Benício foi o único dos três que foi aprovado no
concurso.

(C) Corifeu foi o único dos três que foi aprovado no
concurso.

(D) Benício foi o único dos três que foi reprovado no
concurso.

(E) Ariovaldo foi o único dos três que foi reprovado no
concurso.

36. Indagado sobre a quantidade de projetos desenvolvidos
nos últimos 10 anos em sua área de trabalho, um Analista
Legislativo que era aficionado em matemática respondeu
o seguinte: “O total de projetos é igual ao número que, no
criptograma matemático abaixo, corresponde à palavra
ESSO”.

(SO)2 = ESSO

Considerando que, nesse criptograma, letras distintas
equivalem a algarismos distintos escolhidos de 1 a 9,
então, ao decifrar corretamente esse enigma, conclui-se
que a quantidade de projetos à qual ele se refere é um
número

(A) menor que 5 000.

(B) compreendido entre 5 000 e 6 000.

(C) compreendido entre 6 000 e 7 000.

(D) compreendido entre 7 000 e 8 000.

(E) maior que 8 000.
_________________________________________________________

37. Se  a  é  um  número   inteiro   positivo,  define-se  uma

operação  &  como  a& ==== 3a −−−− 2.  Considere  a  seqüência

(a1, a2, a3, ..., an, ...)  cujo termo geral é  ( )&&
n n a = ,  para

todo n = 1, 2, 3, ... . A  soma  do  terceiro  e  quinto  termos

dessa seqüência é igual a

(A) 42

(B) 46

(C) 48

(D) 52

(E) 56
_________________________________________________________

38. Em um jantar em homenagem a um político se reúnem 16
pessoas, incluindo o homenageado. Todas essas pessoas
são deputados ou senadores, cada qual filiado ao partido
X ou ao partido Y. Com relação a esses comensais, sabe-
se que:

− há mais membros do partido X que do Y;

− o número de deputados filiados ao partido Y é maior
que o número de deputados filiados ao partido X;

− dos filiados ao partido X, o número de senadores é
menor que o número de deputados;

− apenas um dos membros do partido Y é senador.

Nessas condições, é correto afirmar que, nesse jantar, o
total de

(A) deputados é 11.

(B) senadores é 6.

(C) deputados filiados ao partido X é 4.

(D) senadores filiados ao partido X é 6.

(E) deputados filiados ao partido Y é 5.
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39. Segundo dados de uma pesquisa, em 2006 cinco
deputados − cujas letras iniciais dos nomes eram A, B, C,
D e E − encaminharam à Mesa da Câmara, 9, 12, 14, 15 e
18 projetos, não respectivamente. Constam também
nessa pesquisa as seguintes informações:

− tais deputados tinham 28, 36, 42, 45 e 56 anos de
idade e eram filiados ao PT, PSDB, PFL, PSOL e PTB,
não necessariamente nesta ordem;

− o deputado mais idoso era filiado ao PSDB;

− o deputado mais jovem era filiado ao PSOL e a letra
inicial do seu nome não é B;

− o deputado filiado ao PT tinha 42 anos e a letra inicial
do seu nome não é D e nem C;

− tanto o deputado cujo nome começa por E, que
apresentou 18 projetos, como o deputado cujo nome
começa por C, que apresentou 15 projetos, não eram
filiados ao PSDB e nem ao PFL;

− o deputado cujo nome começa por D apresentou 12
projetos: dois a menos que o filiado ao PTB, cuja letra
inicial do nome não é B;

− o deputado cuja letra inicial do nome é A não era filiado
ao PSDB;

− o deputado que tinha 36 anos não foi aquele que
apresentou 14 projetos;

− o deputado cuja letra inicial do nome é D não tinha 56
anos.

Com base nas afirmações dadas, é correto afirmar que o
deputado filiado ao

(A) PTB tinha 36 anos.

(B) PSDB apresentou 12 projetos.

(C) PSOL tem por inicial de seu nome a letra C.

(D) PFL tinha 45 anos.

(E) PT apresentou 15 projetos.
_________________________________________________________

CONHECIMENTOS GERAIS

40. No dia 7 de março deste ano, a imprensa francesa
lamentava a morte de um dos mais influentes filósofos de
nosso século, depois de uma longa enfermidade. Foi
crítico da mídia e da sociedade de consumo. Além de
produtivo escritor − são de sua autoria mais de 50 títulos −
foi renomado fotógrafo. Traduziu Marx e Brecht. Seu
último livro foi lançado em 2005: “Cool Memories 5”. O
nome desse pensador, que viveu 77 anos, era

(A) François Truffaut.

(B) Nicolas Negroponte.

(C) Jean Baudrillard.

(D) Jacques Derrida.

(E) Armand Cuvillier.

41. Parlamentares do Reino Unido aprovaram medidas para
reformar a Câmara dos Lordes, que tem 746 membros. Os
integrantes da Câmara dos Lordes tinham, quando a
reforma foi aprovada, 92 cadeiras ocupadas por direito
hereditário de descendentes dos nobres. Os demais
membros desse parlamento eram

(A) escolhidos entre ex-políticos e indicações partidárias.
(B) eleitos com mandato de 10 anos.
(C) cidadãos ingleses com mais de 65 anos.
(D) descendentes da família real.
(E) nomeados pela rainha entre políticos do Reino Unido.

_________________________________________________________

42. A Folha de S. Paulo anunciou, no dia 8 de janeiro deste
ano, que um grupo de cientistas norte-americanos havia
publicado na revista Nature Biotechnology o resultado de
pesquisas para a obtenção de células-tronco com
potencial terapêutico a partir do líquido amniótico

(A) da bexiga.
(B) dos intestinos.
(C) do pulmão.
(D) da placenta.
(E) do baço.

_________________________________________________________

43. A recente disputa pela presidência do PMDB foi
praticamente resolvida pela ação do governo federal. Um
dos candidatos, ao renunciar à disputa, emitiu a seguinte
nota: "Os acontecimentos das últimas horas enunciam
opção objetiva do governo quanto à disputa no PMDB.
Diante disso resta-me afastar-me em definitivo da
contenda". Disputavam a presidência da maior legenda
política brasileira os políticos

(A) Orestes Quércia e Michel Temer.
(B) Nelson Jobim e Orestes Quércia.
(C) Michel Temer e Ciro Gomes.
(D) Ciro Gomes e Nelson Jobim.
(E) Nelson Jobim e Michel Temer.

_________________________________________________________

44. A sigla Brics apareceu pela primeira vez em outubro de
2000, em um relatório do Goldman Sachs, para se referir
aos países emergentes que, segundo a projeção do
banco, em 2050 estarão entre as maiores economias do
mundo. Recentemente, surgiu uma forte dose de
ceticismo sobre a inclusão do Brasil nos Brics, já que a
sua taxa de crescimento tem sido muito inferior à dos três
outros integrantes do grupo. A queda da bolsa da China,
em março deste ano, repercutiu com grande baixa nas
bolsas dos países do Brics, formada originalmente pelo
Brasil e os países:

(A) Rússia, Índia e China.
(B) Rússia, China e África do Sul.
(C) México, Rússia e China.
(D) Índia, México e África do Sul.
(E) Índia, Rússia e México.

_________________________________________________________

45. Depois de adquirir as rádios AM, FM e TV Guaíba, de
Porto Alegre, uma grande organização, que é proprietária
de uma rede nacional de TV, adquiriu o jornal “Correio do
Povo” com sede na capital gaúcha. Esse jornal, fundado
em 1946, foi comprado

(A) pela Rede Bandeirantes de Televisão.
(B) pela Rede Record de Televisão.
(C) pelo SBT (Sistema Brasileiro de Televisão).
(D) pelo grupo Abril, proprietários da TVA.
(E) pela Rede Globo de Televisão.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

46. Segundo Ansoff, a direção de desenvolvimento estratégico
da empresa é  caracterizada pela estratégia de carteiras e
estratégia competitiva. Um dos componentes da estratégia
de carteiras é o vetor de crescimento que indica que, se o
produto e o mercado são existentes, o crescimento da
empresa tem como direção

(A) a penetração do mercado.
(B) o desenvolvimento de mercados.
(C) o desenvolvimento de produtos.
(D) a diversificação de mercados.
(E) a penetração e a diversificação de produtos.

_________________________________________________________

47. As estratégias genéricas definidas por Porter para que
uma empresa alcance a sua vantagem competitiva são

(A) diferenciação; liderança de custo; e novos
compradores.

(B) entrantes potenciais; produtos substitutos; e
concorrentes.

(C) liderança de custo; entrantes potenciais; e serviços
substitutos.

(D) liderança de custo; diferenciação; e enfoque.

(E) entrantes potenciais; enfoque; e liderança de custo.
_________________________________________________________

48. De acordo com Katz e Khan, equilibrar a necessária
adaptabilidade às mudanças ambientais com a
preservação de alguns condicionantes internos constantes
é uma característica  básica de uma organização
considerada como sistema aberto denominada

(A) eqüifinalidade.

(B) entropia negativa.

(C) homeostasia dinâmica.

(D) limites ou fronteiras.

(E) retroação negativa.
_________________________________________________________

49. O diagnóstico estratégico apresenta pontos fortes, pontos
fracos, oportunidades e ameaças. Considere:

I. Os pontos fortes são variáveis internas controláveis
que propiciam uma condição favorável para a
empresa.

II. Os pontos fracos são variáveis externas controlá-
veis que provocam uma situação desfavorável para
a empresa.

III. As oportunidades são variáveis externas não
controláveis que podem criar condições favoráveis
para a empresa.

IV. As ameaças são variáveis internas controláveis que
podem criar condições favoráveis ou desfavoráveis
para a empresa.

É correto o que consta APENAS em

(A) I e II.

(B) I e III.

(C) I e IV.

(D) II e III.

(E) III e IV.

50. Ackoff estabelece que a filosofia de planejamento baseia-se
na suposição de que o principal valor do planejamento não
está nos planos produzidos, mas no processo de produzi-lo;
que a maior parte da necessidade atual de planejamento
decorre da falta de eficácia administrativa e de controles; e
que o conhecimento do futuro pode ser classificado em
certeza, incerteza e ignorância. Trata-se da filosofia de

(A) satisfação e otimização.

(B) satisfação ou adaptação.

(C) otimização ou inovação.

(D) homeostase ou otimização.

(E) adaptação ou homeostase.

_________________________________________________________

51. Considere os tipos de bens imobiliários da União e seus
conceitos:

Bens:

I. Uso Comum

II. Dominiais

III. Uso Especial

Conceito:

a. Imóveis que integram o patrimônio da União como
objeto de direito real, podendo ter o uso e/ou
propriedade disponibilizados ou transferidos para
terceiros.

b. Imóveis de uso e propriedade do povo, sem
discriminação de usuários ou ordem especial para
sua fruição.

c. Imóveis utilizados no Serviço Público. Prédios
públicos.

A correta correlação entre os bens e seus respectivos
conceitos ocorre em:

(A) Ia;  IIb;  IIIc

(B) Ia;  IIc;  IIIb

(C) Ib;  IIa;  IIIc

(D) Ib;  IIc;  IIIa

(E) Ic;  IIa;  IIIb

_________________________________________________________

52. O Sistema  ……I  é uma ferramenta de apoio à administra-

ção do patrimônio imobiliário que visa identificar os

imóveis de uso especial da União, sejam próprios ou de

terceiros, assim como identificar seus usuários.

Preenche corretamente a lacuna I acima:

(A) SIAPA

(B) SPIU

(C) SIFnet

(D) Gestão do Patrimônio da União

(E) Controle dos Ativos
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53. Em conformidade com o artigo 89 da Lei no 8.666/93, aquele que dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em
lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade, estará sujeito, entre outras penalidades, à
pena de detenção de

(A) 6 meses a 2 anos.
(B) 18 meses.
(C) 2 a 4 anos.
(D) 3 a 5 anos.
(E) 2 a 6 anos.

54. Os prazos mínimos até o recebimento das propostas estão corretos em:

(A) 45 dias, aplicáveis para concurso e concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada
integral ou quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço"; 30 dias para os demais casos de
concorrência e para a tomada de preços, quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço"; 15 dias para
leilão e para os demais casos de tomada de preços; e 5 dias para convite.

(B) 45 dias, aplicáveis para concurso e concorrência em geral; 30 dias para os casos de concorrência e para a tomada de
preços, quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço"; 15 dias para leilão e para os demais casos de
tomada de preços; e 5 dias para convite.

(C) 60 dias, aplicáveis para concurso e concorrência; 30 dias para a tomada de preços; 15 dias para leilão; e 10 dias para
convite.

(D) 60 dias, aplicáveis para concurso e concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada
integral ou quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço"; 45 dias para os demais casos de
concorrência e para a tomada de preços, quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço"; 30 dias para
leilão e para os demais casos de tomada de preços; e 10 dias para convite.

(E) 60 dias, aplicáveis para concurso e concorrência em geral; 30 dias para os casos de concorrência e para a tomada de
preços, quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço"; 15 dias para leilão e para os demais casos de
tomada de preços; e 5 dias para convite.

55. “Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não,  escolhidos e

convidados em número mínimo de  ……I   pela unidade administrativa,  a qual afixará,  em local apropriado, cópia do instrumento

convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem  seu  interesse com

antecedência de  até ……II  da apresentação das propostas.”

Preenchem corretamente as lacunas I e II acima:

I II

(A) quatro 48 horas

(B) quatro 24 horas

(C) três 72 horas

(D) três 48 horas

(E) três 24 horas

56. Considere as assertivas:

I. A alienação de bens imóveis da Administração Pública dependerá de autorização legislativa para órgãos da
Administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais,
dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, ressalvando os casos de dispensa
devidamente regulamentados.

II. A alienação de bens móveis da Administração Pública dependerá de avaliação prévia e de licitação, ressalvando os casos
de dispensa conforme regulamentação.

III. A alienação, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis construídos e destinados ou
efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais de interesse social, por órgãos ou entidades da
Administração Pública especificamente criados para esse fim, são dispensados de concorrência.

À luz da Lei no 8.666/93 e alterações introduzidas pela Lei no 8.883/94, é correto o que consta em

(A) I, II e III.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) III, apenas.
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57. Considere as habilitações requeridas nos processos de
licitação com suas formas de comprovação:

Habilitação requerida:

I. Habilitação jurídica

II. Qualificação técnica

III. Qualificação econômico-financeira

IV. Regularidade fiscal

Forma de comprovação:

a. Documentos de inscrição e regularidade cadastrais

b. Balanço patrimonial

c. Contrato social

d. Registro profissional

A associação correta entre a habilitação requerida e
respectiva forma de comprovação está correta em

(A) Ia;  IId;  IIIb;  IVc
(B) Ib;  IIc;  IIId;  IVa
(C) Ic;  IId;  IIIa;  IVb
(D) Ic;  IId;  IIIb;  IVa
(E) Id;  IIc;  IIIb;  IVa

_________________________________________________________

58. Considere os critérios abaixo:

I. A autoridade competente justificará a necessidade
de contratação e definirá o objeto do certame, as
exigências de habilitação, os critérios de aceitação
das propostas, as sanções por inadimplemento e as
cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos
prazos para fornecimento.

II. A definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e
clara, vedadas especificações que, por excessivas,
irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição.

III. Dos autos do procedimento constarão a justificativa
das definições referidas e os indispensáveis
elementos técnicos sobre os quais estiverem
apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo
órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens
ou serviços a serem licitados.

IV. A autoridade competente designará, dentre os
servidores do órgão ou entidade promotora da
licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio,
cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento
das propostas e lances, a análise de sua
aceitabilidade e sua classificação, bem como a
habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao
licitante vencedor, devendo a equipe de apoio ser
integrada em sua maioria por servidores ocupantes
de cargo efetivo ou emprego da administração,
preferencialmente pertencentes ao quadro perma-
nente do órgão ou entidade promotora do evento.

Para a fase preparatória de licitação pela modalidade de
pregão são corretos os critérios descritos em

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

59. Quando se tratar de demanda de bens, serviços e
locações a serem contratados no futuro, sendo que, pela
natureza do objeto, não for possível definir previamente o
quantitativo a ser demandado pela administração, é
apropriado utilizar o

(A) Cadastro de Fornecedores.

(B) Sistema de Registro de Preços.

(C) Sistema de Carta-Convite.

(D) Sistema de Concurso.

(E) Sistema de Leilão.
_________________________________________________________

60. As compras na Administração Pública deverão, sempre
que possível:

I. atender ao princípio da padronização;

II. ser processadas através de sistema de registro de
preços;

III. submeter-se às condições de aquisição e
pagamento semelhantes ao setor privado;

IV. ser subdivididas em parcelas, aproveitando as
particularidades do mercado;

V. balizar-se pelos preços praticados no âmbito de
outros órgãos e entidades públicas.

É correto o que consta em

(A) I, II, IV e V, apenas.

(B) I, IV e V, apenas.

(C) II, III, IV e V, apenas.

(D) II, IV e V, apenas.

(E) I, II, III, IV e V.
_________________________________________________________

61. “As principais funções do estoque são: a de garantir o
abastecimento de materiais à organização, administrando
os efeitos de demora ou atraso no fornecimento de
materiais, a sazonalidade no suprimento e os riscos no
fornecimento, assim como proporcionar economias de
escala por meio da compra ou produção em lotes
econômicos, pela flexibilidade do processo produtivo e
pela rapidez no atendimento às necessidades”.

A afirmação acima, aplicada à Administração Pública, é

(A) parcialmente verdadeira, pois os aspectos
relacionados à produção de lotes e ao processo
produtivo não se aplicam ao serviço público.

(B) parcialmente verdadeira, pois o fato que proporciona
economia de escala é a compra de lotes econômicos.

(C) verdadeira.

(D) falsa.

(E) parcialmente verdadeira, excetuando os aspectos
relativos aos efeitos de demora e atraso no
fornecimento e ao controle das sazonalidades de
suprimento, pois tratam-se de condições do mercado.
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Instruções:  Para responder às questões de números 62 a 64
considere os dados da tabela abaixo.

Ano 2002 2003 2004 2005 2006

Consumo no
ano

10.000 30.000 40.000 50.000 60.000

Peso 1 2 3 4 5

Estoque Médio
Mensal

5.000 15.000 20.000 25.000 15.000

62. O consumo previsto para o próximo exercício, apurado pelo
método da média móvel ponderada é, em unidades, de

(A) 38.000.

(B) 40.000.

(C) 46.000.

(D) 50.000.

(E) 70.000.
_________________________________________________________

63. O índice de rotatividade do estoque relativo ao ano de
2006 é de

(A) 0,25 vezes ao ano.

(B) 2 vezes ao ano.

(C) 2,4 vezes ao ano.

(D) 3 vezes ao ano.

(E) 4 vezes ao ano.
_________________________________________________________

64. A taxa de cobertura para o ano de 2006, considerando o
consumo médio mensal e o estoque médio mensal,
corresponde a

(A) 1,5 meses de consumo.

(B) 2 meses de consumo.

(C) 2,5 meses de consumo.

(D) 3 meses de consumo.

(E) 4 meses de consumo.
_________________________________________________________

65. O Departamento de Administração utiliza o material “ABC”
a uma taxa uniforme de 60 unidades diárias e com um
consumo anual de 15.000 unidades. Decidiu-se manter
um estoque mínimo de 0 (zero) unidades. O preço
unitário, a qualquer tempo, é de R$ 0,50 e os custos de
cotação e de recebimento do material é de R$ 5,00 por
pedido. Supondo que o custo total de manutenção, em
estoque anual por unidade, seja de R$ 0,15, o Lote
Econômico de Compra é

(A)   1.000 unidades/pedido.

(B)   1.250 unidades/pedido.

(C)   1.875 unidades/pedido.

(D)   3.000 unidades/pedido.

(E) 15.000 unidades/pedido.

Instruções: Para responder às questões de números 66 a 68
considere o diagrama e as informações abaixo
apresentadas, para um modelo de reposição
contínua.

Tempo de atendimento

Intervalo entre
pedidos

Intervalo entre
pedidos

Tempo de atendimento

Tempo 

Estoque Máximo
Estoque

Estoque Médio

Estoque Segurança

Ponto de Pedido

Quantidade
Comprada

Quantidade
Comprada

Um item de estoque tem uma demanda de 500 unidades

ao mês, sendo que se mantém 100 unidades como

estoque de segurança. O tempo de atendimento é de 5

dias úteis. Suponha que o mês tenha 20 dias úteis e que a

quantidade comprada seja em lotes de 1.000 unidades.

66. O Ponto de Pedido é de

(A) 150 unidades.
(B) 225 unidades.
(C) 250 unidades.
(D) 275 unidades.
(E) 300 unidades.

_________________________________________________________

67. O intervalo entre Pedidos é de

(A) 1 mês.
(B) 1,5 meses.
(C) 2 meses.
(D) 2,5 meses.
(E) 3 meses.

_________________________________________________________

68. O Estoque Médio é de

(A) 1.080 unidades.
(B)    700 unidades.
(C)    600 unidades.
(D)    540 unidades.
(E)    500 unidades.

_________________________________________________________

69. “No modelo ……I , o pedido de compras é emitido com quan-

tidades  iguais  ao  Lote  Econômico, sempre  que o nível

de estoques atingir o ponto de pedido, enquanto que, no

modelo  ……II ,  o  pedido de compras é emitido em lotes

de tempos fixos”.

Preenchem corretamente as lacunas I e II acima:

I II

(A)   Estoque Mínimo   Estoque Máximo
(B)   Estoque Máximo   Estoque Mínimo
(C)   Reposição Periódica   Intervalo Padrão
(D)   Reposição Periódica   Reposição Contínua
(E)   Intervalo Padrão   Tempos Fixos
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70. O Departamento de Administração do Patrimônio tem sob
o seu controle todos os equipamentos de informática em
uso na Administração e, no sentido de avaliar as melhores
condições para a manutenção de tais materiais, obteve
proposta de empresa especializada no valor mensal de
R$ 300,00, para o parque de equipamentos. Conhecendo
o histórico de quebras de equipamentos e o custo
decorrente acumulado no período pesquisado de
R$ 6.600,00, a decisão correta para o problema
apresentado está indicada em:

Número de quebras
de equipamentos 0 1 2 3 4 5

Número de meses
de ocorrências 3 3 1 3 4 6

(A) Manter a política “quebrou-consertou”, pois o histórico
não é representativo.

(B) Implantar a manutenção preventiva, pois, além de
uma economia mensal, haverá redução das
quebras.

(C) Manter a política atual, pois a proposta não
representa economia.

(D) Trocar o parque de equipamentos por novos e com
garantia, pois o índice de quebras está muito
elevado.

(E) Implantar a manutenção preventiva, independente-
mente de apresentar ou não economia, pois, assim,
garante-se a continuidade de funcionamento dos
equipamentos.

_________________________________________________________

71. No Balanço Patrimonial de um ente público, são
elementos classificados no Ativo Permanente

(A) os bens numerários.

(B) as amortizações das dívidas fundada e flutuante.

(C) os bens, valores e obrigações que, imediata ou
indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio
público.

(D) os créditos e valores cuja realização independa de
autorização orçamentária.

(E) os bens, créditos e valores cuja mobilização ou
alienação dependa de autorização legislativa.

_________________________________________________________

72. Dados extraídos do Balanço Financeiro de um ente
público, em R$:

Receitas Orçamentárias ............................................   227.000,00
Despesas Extra-orçamentárias....................................   83.000,00
Despesas Orçamentárias ..........................................   218.000,00
Restos a Pagar inscritos no exercício e não pagos......   17.000,00
Demais Receitas Extra-orçamentárias .........................   64.000,00

É correto concluir que a variação positiva do saldo
financeiro no exercício, em R$, foi igual a

(A)   7.000,00.

(B)   9.000,00.

(C) 16.000,00.

(D) 19.000,00.

(E) 24.000,00.

73. Dados extraídos do Balanço Patrimonial de um ente
público, em R$:

Ativo Real Líquido .....................................................   120.000,00
Ativo Real..................................................................   875.000,00
Ativo Financeiro.........................................................   247.000,00
Ativo Compensado ......................................................   48.000,00

Sabendo que, nesse mesmo balanço, foi apurado um
superávit financeiro de R$ 60.000,00, o valor do Passivo
Permanente, em R$, é igual a

(A) 520.000,00.

(B) 568.000,00.

(C) 616.000,00.

(D) 628.000,00.

(E) 755.000,00.
_________________________________________________________

74. Constituem créditos adicionais especiais aqueles
destinados

(A) a despesas de custeio com pessoal
insuficientemente cobertas no orçamento.

(B) exclusivamente ao pagamento da dívida pública
interna.

(C) a despesas urgentes e imprevistas.

(D) a despesas para as quais não haja dotação
orçamentária específica.

(E) a reforço de dotação orçamentária.
_________________________________________________________

75. O princípio orçamentário que proíbe a vinculação da
receita de impostos a órgão, fundo ou despesa,
ressalvadas as exceções previstas na Constituição, é
denominado princípio da

(A) Exclusividade.

(B) Universalidade.

(C) Unidade.

(D) Não-afetação.

(E) Especificação.
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76. O objeto de uma licitação promovida por um órgão público
consiste na aquisição de microcomputadores com uma
determinada configuração. Preliminarmente, o setor
administrativo deste órgão, visando analisar as
disponibilidades orçamentárias, realizou uma pesquisa
com um certo número de fornecedores e apurou a tabela
de freqüências abaixo. A coluna CLASSES representa
intervalos de valores referentes aos preços unitários dos
microcomputadores proporcionados pelos fornecedores e
a coluna FRA representa a respectiva freqüência relativa
acumulada:

CLASSES ( R$ ) FRA ( % )

   500 l  1.500

1.500 l  2.500

2.500 l  3.500

3.500 l  4.500

4.500 l  5.500

  10
  35
  75
  95
100

Encontrou-se a média aritmética dos preços unitários,
considerando que todos os valores incluídos num certo
intervalo de classe são coincidentes com o ponto médio
deste intervalo. Obteve-se também a mediana dos preços
unitários utilizando o método da interpolação linear. O
valor da moda dos preços unitários (Mo) calculada
conforme a fórmula: Mo = 3Md – 2Me, sendo Md a
mediana e Me a média aritmética, é igual a

(A) R$ 3.000,00

(B) R$ 2.925,00

(C) R$ 2.875,00

(D) R$ 2.850,00

(E) R$ 2.825,00
_________________________________________________________

77. Utilizando o método da interpolação linear, calculou-se o
valor do terceiro quartil (Q3) correspondente ao histograma
de freqüências absolutas abaixo. Esta representação
gráfica apresenta o resultado de uma pesquisa com 100
empresas, demonstrando a distribuição dos preços
unitários de um determinado material:

0 2 4 6 8 10

10

20

30

40

Preço unitário (R$)

Freqüências

Considerando que todos os intervalos de classe deste
histograma são fechados à esquerda e abertos à direita,
tem-se que o valor encontrado para Q3 foi igual a

(A) R$ 6,25

(B) R$ 6,50

(C) R$ 6,75

(D) R$ 7,25

(E) R$ 7,50

78. Considerando as respectivas definições e propriedades
das medidas de posição e das medidas de dispersão, é
correto afirmar:

(A) Um reajuste de 20% em todos os salários dos
empregados de uma empresa significa que o
respectivo desvio padrão fica aumentado em 44%.

(B) Adicionando um valor fixo em cada salário dos
empregados de uma empresa, tem-se que o
respectivo desvio padrão dos novos valores é
diferente do desvio padrão dos valores anteriores.

(C) Dividindo todos os valores de uma seqüência de
números estritamente positivos por 4, o
correspondente coeficiente de variação dos novos
valores é igual ao coeficiente de variação dos
valores anteriores.

(D) Multiplicando por 100 todos os valores de uma
seqüência de números estritamente positivos, tem-
se que o correspondente coeficiente de variação dos
novos valores é igual a um décimo do coeficiente de
variação dos valores anteriores.

(E) Em um trabalho de medição do comprimento de
determinado tipo de peça, o valor do coeficiente de
variação da seqüência de medidas apuradas fica
alterado caso o trabalhador modifique a unidade de
medida de metro para centímetro.

_________________________________________________________

79. Sabe-se que existem inúmeros fornecedores de um
material X. Porém, somente 60% deles estão aptos a
participar de uma licitação para fornecimento do material X
para o setor público. Então, a probabilidade de que, numa
amostra aleatória simples de 3 destes fornecedores, pelo
menos um esteja apto a participar de uma licitação para
fornecimento do material X para o setor público é

(A) 60,0%

(B) 78,4%

(C) 80,4%

(D) 90,4%

(E) 93,6%
_________________________________________________________

80. Os preços de um equipamento no mercado têm uma
distribuição normal com um valor médio igual a
R$ 1.500,00. Verificou-se que 20% dos preços deste
equipamento são inferiores a R$ 1.290,00. Utilizando os
valores das probabilidades P(Z ≤ z) para a distribuição
normal padrão:

z P(Z ≤ z)

0,25

0,52

0,67

0,84

1,30

0,60

0,70

0,75

0,80

0,90

tem-se que o valor do equipamento em que apenas 10%
são superiores a ele é igual a

(A) R$ 1.825,00

(B) R$ 1.805,00

(C) R$ 1.710,00

(D) R$ 1.695,00

(E) R$ 1.650,00
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