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Instrução: As questões 01 a 10 referem-se ao texto 
abaixo. 

Suspiros de fumaça 
 
 “Parar de fumar é muito fácil. Eu mesmo já parei 
umas 20 vezes.” Assim dizia meu pai brincando para 
minimizar sua maior derrota: nunca conseguiu largar 
o cigarro. Quando, pela doença, as proibições 
chegaram, fumava escondido. Anos depois que 
partiu, minha mãe seguia encontrando maços em 
esconderijos insólitos. 
 Meu primeiro contato com o comércio foi 
comprando cigarros para meu pai. Diligentemente, 
não aceitava o troco em balas, o acerto justo dignifi-
cava a missão. Hoje me lembro dessas incursões com 
um pingo de culpa, como se nelas houvesse uma 
névoa de conivência. 
 Claro, eu era criança. Se é para ter culpa, melhor 
lembrar dos últimos anos do meu avô materno, quando 
eu já era adolescente. Outro que levou o cigarro até o 
fim. Embora a questão seja quem levou quem. Respi-
rando muito mal, os médicos cortaram-lhe o hábito. Mas 
houve um apelo e uma concessão: três meios cigarros 
ao dia. Quando estava comigo, roubava no jogo e eu 
fazia escandalosa vista grossa. Trocávamos olhares e eu 
esquecia de cortar o cigarro, ou me enganava na difícil 
matemática que é discernir entre três e quatro. 
 Sinto falta do cheiro de tabacaria, de comprar 
cigarros, mas não sei o que faria com eles. Eu jamais 
fumei e meus fumantes se foram. Não descobri se 
nunca fumei para não desafiar quem derrotou meu 
pai ou para triunfar onde ele falhou. 
 Quando minha mulher chegou na minha vida, 
fumava. Trazia essa familiaridade de um gozo que eu 
não entendia. O cigarro para Diana era um amigo fiel 
que pontuava e sublinhava sua vida. Antes disso, 
depois daquilo, no momento de angústia, nos 
momentos de alegria, contra a solidão, enfim, arrimo 
para todas as pausas. Mas minha paciência com o 
cigarro, e o custo que ele me trouxe, já havia esgotado. 
Agora, era eu ou ele. Quase perdi! Havia um inimigo 
na trincheira, minhas memórias, tinha uma queda 
pelo inimigo. Mas consegui. Depois de anos de luta e 
com o decisivo apoio da minha tropa de choque, 
minhas duas filhas, vencemos. 
 Se existe algo que aprendi com o cigarro é não 
menosprezar sua força e o preço que os fumantes 
estão dispostos a pagar. Tingir de morte o seu prazer, 
como a medicina explica e agora está impresso em 
qualquer maço, a meu ver, pouco ajuda. Talvez só 
denote o que ele é, uma tourada com a finitude, 
desafiando e chamando a morte a cada tragada. 
 O preço por esse prazer letal é enorme para a 
saúde pública. Mas o pior, talvez mais doloroso por 
ser mais próximo, é testemunhar essa escolha entre a 
fuga solitária do canudinho de fumaça e a nossa 
companhia. Gostaria que todos os fumantes que amei 
tivessem preferido a minha companhia ____ dele, 
_______ preferência sempre terei ciúme. Precisamos 
ganhar os fumantes de volta para nós. 
 
Adaptado de: CORSO, Mário. Suspiros de fumaça. Zero 
Hora, 12/06/2014. 
 

01. Assinale a alternativa que propõe o preenchimento 
correto para as lacunas das linhas 54 e 55, na ordem 
em que aparecem. 

 
(A) à – cuja 
(B) a – de cuja 
(C) à – de cuja 
(D) a – cuja 
(E) a – por cuja 

 

02. Assinale a alternativa que apresenta ideia que se pode 
depreender da leitura do texto. 

 
(A) Com suas brincadeiras, o pai do narrador pretendia 

aumentar a importância de sua incapacidade de 
parar de fumar.  

(B) O narrador considera-se mais culpado por não ter 
se empenhado contra o vício do avô do que por 
ter colaborado com o vício do pai. 

(C) O vício da mulher do narrador o incomodava por 
impedi-la de dedicar-se às filhas. 

(D) Na opinião do narrador, o preço alto de um maço 
de cigarros não é suficiente para desestimular o 
tabagismo. 

(E) Para o narrador, o mais doloroso é testemunhar a 
tentativa dos fumantes de livrar-se do vício do 
cigarro.  

 

03. Assinale a alternativa que apresenta ideia que se pode 
depreender da leitura do texto. 

 
(A) O avô do narrador, mesmo doente, pediu aos 

médicos para não cortar totalmente o cigarro. 
(B) O narrador, em sua infância, tinha dificuldades 

com a matemática na escola. 
(C) O narrador fingia não ver seu avô trapacear no 

jogo de cartas. 

(D) A esposa do narrador passou a fumar depois de 
conhecê-lo. 

(E) O narrador nunca compreendeu a disposição dos 
fumantes de gastar quantias significativas de 
dinheiro com o seu vício. 

 

04. Ao afirmar que tinha uma queda pelo inimigo 
(l. 38-39), o narrador estabelece uma relação entre a 
luta que empreendeu contra o vício de sua esposa e  

 
(A) seu amor por ela. 
(B) seu carinho pelas filhas. 

(C) seu respeito pela autoridade dos médicos. 
(D) sua lembrança do convívio com fumantes na 

infância. 

(E) sua vontade de experimentar o prazer proporcio-
nado pelo cigarro. 
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05. Na frase em que se encontra, a expressão pela 
doença (l. 04) expressa uma ideia de 

 
(A) meta. 
(B) percurso. 
(C) causa. 
(D) conclusão. 
(E) concessão. 

 

06. Assinale a alternativa que apresenta uma substituição 
com sentido semelhante ao da palavra conivência 
(l. 13), no contexto em que se encontra. 

 
(A) Crítica. 
(B) Audácia. 
(C) Desaprovação. 
(D) Admiração. 
(E) Cumplicidade. 

 

07. Com a expressão esconderijos insólitos (l. 07), o 
narrador faz referência aos locais 

 
(A) perigosos em que seu pai guardava os cigarros. 
(B) desagradáveis em que seu pai guardava os cigarros. 

(C) representativos em que seu pai guardava os 
cigarros. 

(D) distantes em que seu pai guardava os cigarros. 

(E) incomuns em que seu pai guardava os cigarros. 
 

08. Assinale a alternativa que apresenta uma ocorrência 
em que a forma para é uma conjunção adverbial 
final.   

 
(A) para (l. 28) 
(B) para (l. 31) 
(C) para (l. 35) 
(D) para (l. 49) 
(E) para (l. 56) 

 

09. Assinale a alternativa que apresenta uma conversão 
correta dos dois períodos que iniciam o texto para o 
discurso indireto. 

 
(A) Disse que parar de fumar seria muito fácil e que 

ele mesmo já parou umas 20 vezes. 

(B) Disse que parar de fumar era muito fácil e que eu 
mesmo já parara umas 20 vezes. 

(C) Disse que parar de fumar fora muito fácil e que 
ele mesmo já parou umas 20 vezes. 

(D) Disse que parar de fumar era muito fácil e que ele 
mesmo já parara umas 20 vezes. 

(E) Disse que parar de fumar é muito fácil e eu 
mesmo já parei umas 20 vezes. 

 
 
 

10. Considere as propostas de alteração da pontuação do 
texto a seguir. 

 
I - Deslocamento da vírgula depois de partiu (l. 06) 

para depois de mãe (l. 06). 
II - Inserção de uma vírgula depois de jogo (l. 20). 

III - Inserção de uma vírgula depois de custo (l. 36).  
 

Se fossem realizadas, quais preservariam a correção 
gramatical e o sentido literal dos períodos originais? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 
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Instrução: As questões 11 a 15 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
Mais do que combater as teses racistas que são 

difundidas em muitos países e sociedades que 
afirmam serem superiores em relação às outras no 
que concerne à etnia, devemos voltar nosso olhar 
para outras vertentes preconceituosas nas sociedades 
que se consideram avançadas, seja no âmbito 
tecnológico, ou até mesmo na linguagem e na escrita.  

Essa tendência refere-se à superioridade cultural 
de uma civilização ou grupo em relação a outros que 
são compreendidos como inferiores e tratados como 
obsoletos e desvalorizados em todos os seus aspectos 
culturais. 

As sociedades que, durante toda a história da 
humanidade, foram exploradas, embora perdessem 
traços culturais, não deixaram de lado suas principais 
circunscrições que as identificam, assim como seus 
costumes, crenças e modo de vida próprio. No 
entanto, as civilizações exploradoras conseguiram 
desviar o foco dos problemas ocasionado pela 
exploração, para uma “terrível” imagem dos povos 
que não se adequaram ao seu estilo de vida, fazendo-
nos acreditar que essas civilizações não têm nenhuma 
relevância cultural no cenário mundial. 

Nossas convicções ideológicas pessoais prevalecem 
muito mais do que qualquer relação social com povos 
que não pensam como nós pensamos e que fogem de 
nossos padrões de vida. Somos levados a querer que 
o outro grupo seja o reflexo ideal do nosso próprio 
conceito de “sociedade ideal”, caso contrário 
rotulamos o outro grupo como inferior e irrelevante 
para o progresso da humanidade.  

Ao julgarmos uma cultura em relação à nossa e 
afirmar sua inferioridade, não devemos partir de 
valores como avanços tecnológicos e científicos, pois 
nenhuma civilização é tão “inferior” que não tenha 
nenhuma característica específica que a nossa ainda 
não conseguiu desenvolver. Desse modo, se 
consideramos o diferente como inferior, também 
podemos cair no mesmo grau de inferioridade, na 
medida em que o outro grupo nos terá como sendo 
também inferiores em determinados aspectos. 

 
Adaptado de: LIMA, Fabiano de Albuquerque. Disponível em: 
<http://www.opovo.com.br/app/jornaldoleitor/noticiasse
cundarias/artigos/2013/09/17/noticiajornaldoleitorartigos,-
3131118/a-pretensao-de-uma-superioridadecultural.shtml>. 
Acessado em 07 jul. 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação 
correta de acordo com o texto. 

 
(A) Não é relevante combater o racismo, uma vez 

que há outras vertentes de preconceito social que 
devem ser combatidas. 

(B) Não é possível limitar a discussão em torno das 
convicções ideológicas pessoais ao combate de 
teses racistas.  

(C) Não é suficiente combater teses racistas para 
criticar o olhar preconceituoso de uma sociedade 
sobre a outra, uma vez que a questão das dife-
renças culturais entre os povos é mais ampla. 

(D) Não é adequado vincular a discussão sobre racismo 
às convicções ideológicas pessoais, uma vez que 
essas são mais relevantes. 

(E) Não é necessário vincular o combate ao racismo 
às convicções ideológicas para avaliar os traços 
culturais das civilizações com menor relevância 
cultural. 

 

12. Quanto à classificação das palavras usadas no texto, é 
correto afirmar que 

 
(A) que (l. 02) é pronome. 
(B) que (l. 09) é conjunção. 
(C) que (l. 21) é substantivo. 
(D) que (l. 26) é preposição.  
(E) que (l. 35) é advérbio. 

 

13. Assinale a alternativa que contém a afirmação correta 
acerca das palavras preconceituosas (l. 05), cultural 
(l. 23) e mundial (l. 23), respectivamente. 

 
(A) São advérbios derivados de adjetivos. 
(B) São adjetivos derivados de adjetivos. 
(C) São adjetivos derivados de substantivos. 
(D) São substantivos derivados de adjetivos. 
(E) São adjetivos derivados de advérbios.  

 

14. Assinale a alternativa que contém a afirmação correta 
acerca do uso de verbos no texto. 

 
(A) perdessem (l. 14) está flexionado no tempo pre-

térito imperfeito e no modo subjuntivo. 

(B) adequaram (l. 21) está flexionado no tempo 
pretérito imperfeito e no modo indicativo. 

(C) rotulamos (l. 30) está flexionado no tempo pre-
térito imperfeito e no modo subjuntivo. 

(D) tenha (l. 35) está flexionado no tempo pretérito 
e no modo subjuntivo. 

(E) consideramos (l. 38) está flexionado no tempo 
futuro e no modo subjuntivo. 
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15. A substituição de As sociedades (l. 13) por A socie-
dade acarreta a modificação, para fins de concordância, 
de quantas outras palavras no seguimento que vai da 
linha 13 à linha 17? 

 
(A) Quatro.  
(B) Cinco. 
(C) Seis. 
(D) Sete. 
(E) Oito. 

 

Instrução: As questões 16 a 20 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
Nos últimos vinte anos, é inegável a existência de 

____ processo de reestruturação produtiva no mundo 
do trabalho. Não apenas a questão da economia 
neoliberal, sustentada em fluxos autorreguladores do 
capitalismo contemporâneo, das relações trabalhistas, 
da formação profissional e da ____ de pesquisas 
aplicadas às indústrias, constitui um fenômeno 
que contribui para a profusão de problemáticas 
complexas, relacionadas ao mundo do trabalho e à 
formação profissional especializada. Tais problemáticas 
e suas complexidades se estreitam em diferentes 
âmbitos de relações de modo a ____ local, regional 
ou globalmente outras lógicas de formação requeridas 
pelo mundo do trabalho. 

Nesse contexto, a formação profissional de base 
interdisciplinar surge como demanda de expressiva 
necessidade econômica e política. Desde os anos 
noventa, a demanda por profissionais com capacidade 
de integrar conhecimentos dispersos pela hiperespe-
cialização desenvolveu-se em torno da busca da 
interdisciplinaridade, em diferentes campos do conhe-
cimento.  

Essa demanda se justifica pelas transformações 
ocorridas no mundo do trabalho e, especificamente, 
pela insuficiência epistemológica que as ciências mo-
dernas expressam diante da complexidade do mundo 
físico, social, político e cultural do homem. Assim, a 
Sociologia como ciência que estuda objetos do mundo 
social em suas dinâmicas, permanências e mutabilida-
des, voltar-se-á para a análise das relações entre 
mundo do trabalho, formação e práticas profissionais 
específicas. Tanto a Sociologia do Trabalho quanto a 
Sociologia das Profissões surgem nesse cenário como 
importantes campos teóricos para a compreensão 
aprofundada do tema. 

Acredito que os estudos sobre o trabalho devem 
abranger uma variedade de objetos de pesquisa, 
dando, por isso mesmo, uma amplidão sistemática no 
que se refere aos complexos modos de relação entre 
trabalho, formação para o trabalho, profissões e 
formação profissional. 

 
Adaptado de: SANTOS, Najó Glória dos et al. Formação 
profissional interdisciplinar. Disponível em: 
<https://ri.ufs.br/bitstream/123456789/503/1/Formacao
ProfissionalInterdisciplinar.pdf>. Acessado em: 07 jul. 2014. 

 

16. Assinale a alternativa que preenche, correta e respec-
tivamente, as lacunas das linhas 02, 06 e 12. 

 
(A) esponensial – disseminação – expacialisar 
(B) esponencial – dissiminação  – expacializar 
(C) exponensial – dessiminação – espacializar 
(D) exponencial – disseminação – espacializar  
(E) exponencial – dessiminação – expacialisar  

 

17. Considere as seguintes afirmações sobre o sentido 
global do texto. 

 
I - A formação interdisciplinar deve se dar com base 

na Sociologia, uma vez que é o campo que 
melhor pode aprofundar o estudo das relações de 
trabalho. 

II - Os estudos sobre o trabalho ampliaram-se em 
função da dispersão de conhecimentos. 

III - A formação profissional, alicerçada em fundamentos 
interdisciplinares, é uma necessidade decorrente 
do processo de reestruturação produtiva no mundo 
do trabalho. 

 
Quais estão corretas, de acordo com o texto? 

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

 

18. Considere as seguintes afirmações sobre emprego de 
classe de palavras no texto. 

 
I - inegável (l. 01) é um adjetivo em função predi-

cativa. 

II - neoliberal (l. 04) é um adjetivo em função de 
adjunto adnominal. 

III - regional (l. 12) é um adjetivo em função adverbial. 
 

Quais estão corretas, de acordo com o texto? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
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19. Quanto à forma verbal voltar-se-á (l. 30), é correto 
afirmar que está conjugada 

 
(A) na terceira pessoa singular do presente do indica-

tivo. 
(B) na terceira pessoa singular do presente do 

subjuntivo. 

(C) na terceira pessoa singular do pretérito imperfeito 
do indicativo. 

(D) na terceira pessoa singular do pretérito do 
subjuntivo. 

(E) na terceira pessoa singular do futuro do presente 
do indicativo. 

 

20. Quanto à oração que os estudos sobre o trabalho 
devem abranger uma variedade de objetos de 
pesquisa (l. 36-37), é correto afirmar que é uma 

 
(A) oração subordinada adverbial causal. 

(B) oração subordinada substantiva subjetiva. 
(C) oração subordinada substantiva completiva nominal. 

(D) oração subordinada substantiva objetiva direta. 

(E) oração subordinada adjetiva restritiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrução: As questões 21 a 32 referem-se ao texto 
abaixo. 

Electronic Waste 
 

 Electronic waste (or E-waste) isn’t just waste – it 
contains some very toxic substances, such as 
mercury, lead, cadmium, arsenic, beryllium and 
brominated flame retardants. When the latter are 
burned at low temperatures, they create additional 
toxins, such as halogenated dioxins and furans – 
some of the most toxic substances known to 
humankind. 
 The toxic materials in electronics can cause cancer, 
reproductive disorders, endocrine disruption, and 
many other health problems if this waste stream is 
not properly managed. Many of the toxic constituents 
are elements, which means they never disappear, 
even though they may change form. 
 Other toxic chemicals in electronics do not break 
down over time, instead accumulating in the food 
chain and biosphere. Not only do these toxins 
presente risks to communities and the global 
ecosystem, but also to electronics recycling workers 
around the world. 
 Unfortunately, only a small percentage of e-waste 
is recycled. Even when we take it to a recycling 
center, if available, there is no guarantee that it is 
actually recycled – not in the way most of us think of 
that term. A small percentage of e- waste is estimated 
to be sent to recyclers. In the U.S., this is as little as 
11-14%. The remainder is most often dumped or 
burned, either in formal landfills and incinerators, or 
informally dumped or burned. These inappropriate 
disposal methods for electronic waste fail to reclaim 
valuable materials or manage the toxic materials 
safely. In effect, our soil, water, and air are easily 
contaminated. 
 An estimated 70-80% of the e-waste that is given 
to recyclers is exported to countries with developing 
economies, in effect externalizing the real costs of 
managing hazardous waste and products. Once 
there, primitive technologies such as open air 
burning and riverside acid baths are used to extract a 
few materials. The rest of the toxic materials are 
usually dumped.  
 Unlike other countries in the world, the U.S. 
sends a significant portion of its hazardous e-waste to 
U.S. prisons to be processed in less-regulated 
environments without the worker protections and 
rights afforded in the private sector. __________, 
such operations amount to government subsidies, 
undermining the development of responsible private-
sector recycling infrastructure and distorting the 
economics of recycling. 

 
(http://www.e-stewards.org/the-e-waste-crisis/) 
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21. Entre as afirmativas abaixo, marque aquela que está 
de acordo com o primeiro parágrafo do texto (l. 01-08).  

 
(A) O lixo eletrônico é igual aos outros, diferindo 

apenas pela quantidade de mercúrio que contém. 
(B) Dioxinas e furanos halogenados são criados pela 

combustão, em baixa temperatura, de substâncias 
muito tóxicas. 

(C) O mercúrio e o chumbo são algumas das substân-
cias mais tóxicas conhecidas pela humanidade. 

(D) A combustão de dioxinas e furanos não tem conse-
quências perigosas. 

(E) O lixo eletrônico deve ser queimado a baixa 
temperatura. 

 

22. Qual o significado da expressão the latter, na linha 04? 
 

(A) Mais tarde. 
(B) Mais cedo. 
(C) Após. 
(D) As últimas. 
(E) Por último. 

 

23. Complete, de acordo com as linhas 09-14.  
 

Materiais eletrônicos tóxicos podem causar danos à 
saúde se: 

 
(A) problemas reprodutivos e endócrinos não forem 

tratados a tempo. 
(B) a cadeia alimentar estiver em contato com o lixo. 

(C) os constituintes tóxicos não desaparecerem em 
pouco tempo. 

(D) os constituintes tóxicos mudarem de forma. 

(E) o manejo da cadeia do lixo não for feito corre-
tamente. 

 

24. Qual o significado da palavra instead, na linha 16? 
 

(A) Ao invés vez disso. 
(B) Com razão. 
(C) Quase sempre. 
(D) No momento. 
(E) Dificilmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Leia as seguintes afirmativas de acordo com o trecho 
entre as linhas 21 e 33. 

 
I - Mesmo quando enviamos o lixo eletrônico aos 

centros de reciclagem, não há garantia de que 
serão reciclados. 

II - Nos Estados Unidos se recicla apenas uma 
percentagem de 11 a 14% do lixo eletrônico. 

III - Quanto ao resto, fica por conta de outros métodos 
de descarte que são os mais seguros possíveis. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

26. Qual a melhor tradução para a expressão The rema-
inder (l. 27)? 

 
(A) O que é lembrado. 
(B) O que é utilizado. 
(C) O restante. 
(D) A consequência. 
(E) O que é aproveitado. 

 

27. A palavra there, na linha 38, está se referindo a: 
 

(A) An estimated 70-80% (l. 34) 

(B) recyclers (l. 35) 

(C) countries with developing economies (l. 35-
36) 

(D) the real costs (l. 36) 
(E) hazardous waste and products (l. 37) 

 

28. A frase Unlike other countries, na linha 42, deve 
ser traduzida como: 

 
(A) Diferentemente de outros países 
(B) Da mesma forma que outros países 

(C) Conforme outros países 
(D) Não gostamos de outros países 

(E) Não respeitamos outros países 
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29. Leia as afirmativas abaixo de acordo com as linhas 42 
a 50. 

 
I - Nos Estados Unidos, uma grande porção do lixo 

eletrônico é processada nas prisões. 
II - Nas prisões, os trabalhadores tem mais direitos 

do que no setor privado. 

III - O trabalho de reciclagem feito nas prisões prejudica 
o desenvolvimento de uma infraestrutura de reci-
clagem responsável. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

30. Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna da linha 46, e que significa: além disso. 

 
(A) Although 
(B) Instead 
(C) Because of 
(D) Moreover 
(E) Not Always 

 

31. Considere as afirmativas abaixo: 
 

I - dumped (l. 27) significa jogado fora. 
II - disposal (l. 30) significa descarte 

III - reclaim (l. 30) significa recuperar. 
 

Quais estão corretas de acordo com o contexto onde 
se encontram? 

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

 

32. Qual o significado da palavra afforded, na linha 46? 
 

(A) Eliminados. 
(B) Concedidos. 
(C) Acordados. 
(D) Encomendados. 
(E) Resolvidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. O Modelo de Referência MPS para Software 
(MR-MPS-SW) define níveis de maturidade que são 
uma combinação entre processos e sua capacidade.  

 
Considere as seguintes afirmações sobre MR-MPS-SW. 

 
I - Os níveis de maturidade estabelecem patamares 

de evolução de processos, caracterizando estágios 
de melhoria da implementação de processos na 
organização. 

II - O nível de maturidade em que se encontra uma 
organização permite prever o seu desempenho 
futuro ao executar um ou mais processos. 

III - A escala de maturidade do MR-MPS-SW inicia no 
nível A e progride até o nível G. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

34. Considere as afirmações abaixo sobre CMMI for Deve-
lopment v1.3 (também conhecido como CMMI-DEV 
v1.3). 

 
I - CMMI-DEV v1.3 contém práticas que cobrem gestão 

de projetos, gestão de processos, engenharia de 
sistemas, engenharia de hardware, engenharia 
de software e outros processos de suporte usados 
em desenvolvimento e manutenção.  

II - CMMI-DEV v1.3 contém 22 áreas de processo.  

III - Cinco áreas de processo do CMMI-DEV v1.3 foca-
lizam práticas específicas ao desenvolvimento: 
endereçando desenvolvimento de requisitos, solução 
técnica, integração de produto, verificação e vali-
dação. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
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35. ___________ é o conjunto de atividades e técnicas 
utilizadas para servir como ligação entre as partes 
interessadas, no intuito de compreender a estrutura, 
políticas e operações de uma organização, e para 
recomendar soluções que permitam que a organi-
zação alcance suas metas. 

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna acima. 

 
(A) Projeto de Sistemas 

(B) Análise da Tarefa 
(C) Planejamento Estratégico de TI 

(D) Análise de Negócios 

(E) Gestão de Riscos 
 

36. Segundo o Guia do Conhecimento em Gerenciamento 
de Projetos (Guia PMBOK), na sua quinta edição, de 
qual Área do Conhecimento fazem parte os processos 
“Definir Atividades” e “Sequenciar as Atividades”? 

 
(A) Recursos Humanos. 

(B) Escopo. 
(C) Riscos. 

(D) Tempo. 
(E) Custos. 

 

37. ________________ é a aplicação de conhecimentos, 
habilidades, ferramentas e técnicas às atividades de 
um projeto, a fim de atender aos requisitos do referido 
projeto. 

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna acima. 

 
(A) Gerenciamento de Projeto 

(B) Gestão Estratégica 
(C) Gerenciamento de Mudanças 

(D) Gestão de Processos de Negócio 

(E) Gestão de Riscos 
 

38. _________________, desenvolvido e difundido pela 
ISACA (Information System Audit and Control), é um 
framework de governança e gestão corporativa. 

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna acima. 

 
(A) CMMI 
(B) PMI 

(C) COBIT 

(D) TIC 
(E) ISACA-IT 

 
 

39. ________________ é o conjunto de atividades que 
ajuda a equipe de projeto a identificar, controlar e 
acompanhar as necessidades e suas mudanças, a 
qualquer momento, enquanto o projeto prossegue. 

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna acima. 

 
(A) Gestão de Requisitos 
(B) Especificação de Requisitos 

(C) Gestão de custos 

(D) Coleta colaborativa de Requisitos 
(E) Validação de Requisitos 

 

40. ________________ é um corpo de princípios, métodos 
e ferramentas para desenhar, analisar, executar e 
monitorar processos de negócio. Uma notação muito 
usada para isto é o(a) ________________, padroni-
zado(a) pelo OMG (Object Management Group). 

 
Assinale a alternativa que preenche correta e respecti-
vamente as lacunas acima. 

 
(A) Especificação de Requisitos – XML 
(B) Modelagem Comportamental – Modelo Entidade-

Relacionamento 
(C) Modelagem de Processos de Negócio – BPMN  

(D) Modelagem de Processos de Software – CMMI 

(E) Análise Orientada a Aspectos – UML 
 

41. Avaliação de usabilidade é parte integrante do processo 
de design de interfaces com o usuário. Os métodos 
de avaliação existentes podem ser categorizados de 
várias formas, mas uma delas focaliza se a avaliação 
é feita envolvendo ou não usuários. 

 
Considere as afirmações abaixo. 

 
I - Avaliação Heurística é um método de avaliação 

que NÃO envolve usuários. 

II - Inspeção é um método de avaliação que NÃO 
envolve usuários. 

III - Estudo de Campo é um método de avaliação que 
NÃO envolve usuários. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I.  
(B) Apenas I e II.  
(C) Apenas I e III.  
(D) Apenas II e III.  
(E) I, II e III.  
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42. Considere as afirmações abaixo sobre metodologias 
ágeis de desenvolvimento de software. 

 
I - "Software em funcionamento é a principal medida 

de progresso". 
II - "As melhores arquiteturas, requisitos e projetos 

emergem de equipes que se auto-organizam". 

III - "O método mais eficiente e efetivo de transmitir 
informações para e dentro de uma equipe de 
desenvolvimento é uma conversa aberta, de 
forma presencial". 

 
Quais são princípios de agilidade da Aliança Ágil? 

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

 

43. Considere as informações abaixo sobre diagramas UML. 
 

I - O diagrama de classes modela classes, incluindo 
seus atributos, operações, relações e associações 
com outras classes. 

II - O diagrama de classes fornece uma visão estática 
ou estrutural de um sistema, contudo não mostra 
a natureza dinâmica das comunicações entre os 
objetos das classes no diagrama. 

III - O diagrama de sequência é utilizado para indicar 
as comunicações dinâmicas entre objetos, durante 
a execução de uma tarefa, contudo não mostra a 
ordem temporal na qual as mensagens são envia-
das entre os objetos para executar aquela tarefa. 

 
Quais estão corretas? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44. Considere as afirmações abaixo sobre Pontos de Função 
(FP) e Análise por Pontos de Função (AFP). 

 
I - Mesmo utilizando dados históricos, a métrica FP 

não pode ser empregada para estimar o custo ou 
o trabalho necessários para projetar, codificar e 
testar o software. 

II - Pontos de Função são derivados por meio de uma 
relação empírica, baseada em medidas calculáveis 
(diretas) do domínio de informações do software 
e em avaliações qualitativas da complexidade do 
software. 

III - Exemplos de valores do domínio de informações 
utilizados para calcular FP incluem, entre outros, 
número de entradas externas, número de saídas 
externas e número de consultas externas. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

45. Considere o padrão de qualidade de software ISO 
9126.  

 
Assinale a alternativa que lista corretamente os seis 
atributos fundamentais de qualidade. 

 
(A) Funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, 

eficiência, facilidade de manutenção, portabilidade. 

(B) Intuição, eficência, robustez, funcionalidade, 
confiabilidade, usabilidade. 

(C) Corretude, robustez, confiabilidade, usabilidade, 
portabilidade, eficácia. 

(D) Eficácia, robustez, usabilidade, portabilidade, 
eficiência, reusabilidade. 

(E) Reusabilidade, integridade, eficiência, usabilidade, 
portabilidade, flexibilidade. 
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46. A Microsoft fornece aos seus clientes a possibilidade 
de utilizarem seu "Active Directory" para gerencia-
mento de usuários e senhas – também conhecido 
como MSAD. Considere as seguintes afirmações sobre 
esse serviço. 

 
I - Requer a adição de uma máquina na rede para 

seu fornecimento. 
II - Agiliza a configuração de usuários e senhas locais 

das máquinas da rede. 
III - É utilizado para gerenciar o acesso dos usuários a 

um determinado domínio. 
 

Quais estão corretas? 
 

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

 

47. Um servidor Apache é uma das aplicações de rede 
que está em execução em uma determinada máquina. 
Qual é a informação utilizada pela máquina para 
encaminhar os segmentos TCP até a aplicação desti-
natária? 

 
(A) Processo Identifier (PID), presente no segmento 

TCP. 

(B) Endereço IP de destino, presente no segmento 
TCP. 

(C) Endereço IP de origem, presente no segmento 
TCP. 

(D) Identificação da porta de destino, presente no 
segmento TCP. 

(E) Identificação da porta de origem, presente no 
segmento TCP. 

 

48. Vários são os protocolos usados na troca de infor-
mações entre máquinas na Internet. São exemplos os 
protocolos SSH, ICMP, UDP e IP.  
Com base nessa afirmação, quais são, respectiva-
mente, as camadas da Arquitetura TCP/IP em que se 
enquadram os protocolos exemplificados? 

 
(A) Aplicação – Aplicação – Transporte – Rede. 

(B) Aplicação – Rede – Transporte – Rede. 
(C) Transporte – Aplicação – Aplicação – Física. 

(D) Transporte – Rede – Aplicação – Física. 

(E) Rede – Aplicação – Transporte – Rede. 
 
 
 
 
 
 
 

49. Qual norma especifica os requisitos para estabelecer, 
implementar, manter e melhorar continuamente um 
sistema de gestão de segurança da informação, 
dentro do contexto de uma organização, incluindo, 
ainda, requisitos para avaliar e tratar os riscos de 
segurança da informação voltados às necessidades 
dessa organização? 

 
(A) NBR ISO/IEC 27001 
(B) NBR ISO/IEC 27002 
(C) CoBiT 
(D) ITIL 
(E) SIEM 

 

50. Para desenvolver aplicações baseadas em Enterprise 
Java Beans (EJB), é necessário haver um servidor de 
aplicações J2EE como o 
 

(A) Tomcat. 
(B) Apache. 
(C) Apache Tomcat. 
(D) Web service. 
(E) JBoss. 

 

51. Considere a implementação de serviços web (web 
services), empregando uma arquitetura baseada em 
serviços (Services Oriented Architecture – SOA). 
Assinale a alternativa que permite publicar e desco-
brir informações sobre um determinado serviço web. 
 
(A) JSON. 
(B) XML. 
(C) UDDI. 
(D) WSDL. 
(E) SOAP. 

 

52. Com relação ao e-Ping, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Sua arquitetura é baseada em três segmentos: 

segurança; meio de acesso e organização; inter-
câmbio de informações. 

(B) Constitui uma série de recomendações sobre a 
segurança de dados governamentais e, assim como 
a Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil), 
está vinculado à Casa Civil. 

(C) Dita padrões e ferramentas a serem usados por 
prestadores de serviços, visando a interoperabi-
lidade dos diversos órgãos governamentais. 

(D) Sua adoção é obrigatória para os órgãos e enti-
dades do Poder Executivo do governo federal. 
Para os Poderes Judiciário e Legislativo e outras 
esferas de governo (estadual e municipal), a adoção 
é facultativa. 

(E) As aplicações devem, obrigatoriamente, empregar 
soluções de software livre e padrões abertos, 
sendo vetado o uso de sistemas operacionais com 
código proprietário. 
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53. Uma aplicação web deseja manter a confidencialidade, 
a autenticidade e a irretratabilidade (não repúdio) 
para a mensagem de requisição de um cliente C a um 
servidor S. Para que esse objetivo seja atingido, é 
possível cifrar a mensagem de requisição com a chave 
_________ do servidor S e assinar a mensagem digi-
talmente usando a chave ________ do cliente C. 

 

Assinale a alternativa que completa, correta e respecti-
vamente, as lacunas do parágrafo acima. 
 
(A) pública, pública 

(B) pública, privada 
(C) privada, pública 

(D) privada, privada 
(E) pública, sessão 

 

54. Em relação aos serviços web (web services), às suas 
tecnologias e aos conceitos associados, é correto 
afirmar que 
 
(A) a arquitetura SOAP é baseada em 3 componentes: 

consumidor (service requester), provedor de 
serviços (service provider) e registro de serviços 
(service broker). 

(B) o W3C usa o termo coreografia para definir a 
interface de um serviço web através de uma 
linguagem de descrição específica, a WSDL. 

(C) um marshup é um modelo requisição-resposta, 
caracterizado por ser síncrono e com estado 
(statefull). 

(D) tanto a arquitetura REST, baseada em http, quanto 
o protocolo SOAP, podem ser empregados nas 
mensagens de requisição e resposta dos serviços 
web. 

(E) assim como RMI, um serviço web pode criar objetos 
remotos; a diferença está no fato de que um 
serviço web é independente de linguagem de 
programação e RMI depende de Java. 

 

55. Qual dos volumes do ITIL V.3 é um guia de como 
tornar mais claro e priorizar investimentos sobre o 
provimento de serviços? 
 
(A) Estratégia de serviços. 
(B) Desenho de serviço. 
(C) Transição de serviço. 
(D) Operação de serviço. 
(E) Melhoria contínua de serviço. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

56. Considere o seguinte trecho de código escrito em 
PHP. 

 
<?php 
 function dobro ($valor) 
 { 
  $valor = 2 * $valor; 
 } 

function duplica (&$valor) 
 { 
  $valor = 2 * $valor; 
 } 
 $valor = 5; 
 dobro ($valor); 
 echo $valor; 

duplica ($valor); 
 echo $valor; 
?> 

 
O resultado apresentado, após a execução do programa, 
será 
 

(A) 5 e 5. 

(B) 5 e 10. 
(C) 5 e 25. 

(D) 10 e 5. 
(E) 10 e 10. 

 

57. Estruturas de acesso adicionais auxiliares, chamadas 
índices, são usadas para aumentar a velocidade da 
recuperação dos registros na resposta a certas condi-
ções de busca.  

 
Considere uma situação em que um índice é um 
arquivo ordenado cujos registros são de tamanhos 
fixo e contém dois campos. O primeiro campo é do 
mesmo tipo de dados do campo-chave de classifica-
ção – chamado chave primária – do arquivo de dados, 
e o segundo campo é um ponteiro para um bloco de 
disco (um endereço de bloco). Nesse caso, o índice 
constituirá um exemplo de 

 
(A) índice primário. 
(B) índice secundário. 
(C) índice de clustering. 
(D) índice multinível. 
(E) índice hashing. 
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58. Diversos problemas podem ocorrer quando transações 
concorrentes são executadas de maneira descontrolada. 
Considere as seguintes afirmações sobre controle de 
concorrência.  

 
I - O problema da atualização perdida ocorre quando 

duas transações que acessam os mesmos itens no 
banco de dados tiverem suas operações interca-
ladas, de forma que tornem incorretos o valor de 
alguns itens do banco de dados.   

II - O problema do sumário incorreto ocorre quando 
uma transação atualiza um item do banco de 
dados e, a seguir, falha por alguma razão. O item 
atualizado será acessado por uma outra transação 
antes que retorne ao seu valor original.  

III - O problema da atualização temporária ocorre 
quando uma transação aplica uma função agre-
gada para sumário de um número de registros, 
enquanto outras transações estiverem atualizando 
alguns desses registros. A função agregada calcu-
lará certos valores antes que estes valores sejam 
atualizados e, de outros, depois de feita a atuali-
zação.  

 
Quais estão corretas? 

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

 

59. Um sistema de banco de dados está dividido em 
módulos específicos, de modo a atender a todas as 
funções do sistema. As estruturas de dados corretas, 
exigidas como parte da implementação física do 
sistema, são 

 
(A) gerenciamento de autorização e integridade, 

gerenciamento de transações, administração de 
arquivos e administração de buffer. 

(B) arquivo de dados, dicionário de dados, índices e 
estatísticas de dados. 

(C) compilador DDL, interpretador DDL e processa-
mento de consultas. 

(D) definição de esquema, métodos de acesso, modi-
ficações na organização física e gerenciador de 
acesso e autorização. 

(E) linguagem de definição de dados (DDL) e linguagem 
de manipulação de dados (DML). 

 
 
 
 
 
 
 
 

60. Considere as seguintes afirmações sobre cada um dos 
três tipos principais de documentos XML.  

 
I - Documentos XML centrados em dados (data-

centric) possuem muitos itens de dados pequenos 
que seguem uma estrutura específica e podem 
ser extraídos a partir de banco de dados estrutu-
rado.   

II - Documentos XML centrados em documentos 
(document-centric) são documentos com grandes 
quantidades de texto, como artigos de jornais ou 
livros, sendo que existem poucos, ou nenhum, 
elementos de dados estruturados.  

III - Documentos XML híbridos podem possuir partes 
que contêm dados estruturados e, outras partes, 
são textuais ou não estruturadas.  

 
Quais estão corretas? 

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

 

61. No que se refere ao Microsoft SQL Server, assinale a 
alternativa que preenche, correta e respectivamente, 
as lacunas do enunciado abaixo.  

 
Três tipos de arquivos são usados para armazena-
mento em um banco de dados SQL Server. ________ 
contém as informações de inicialização para o banco 
de dados e também são usados para armazenar 
dados. ____________ contém todos os dados que 
não se ajustam no _____________. ___________ 
contém todas as informações usadas para recuperar o 
banco de dados. O banco de dados deve ter um 
arquivo __________ e, pelo menos, um arquivo 
__________. 

 
(A) Primário – Log de Transações – Primário – 

Secundário – Secundário – Log de Transações  
(B) Secundário – Primário – Secundário – Log de 

Transações – Primário – Log de Transações 

(C) Primário – Secundário – Primário – Log de 
Transações – Primário – Log de Transações 

(D) Primário – Secundário – Primário – Log de 
Transações – Secundário – Log de Transações 

(E) Secundário – Primário – Secundário – Log de 
Transações – Secundário – Log de Transações 
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62. Considere a visão a seguir, escrita na linguagem SQL. 
 

CREATE VIEW total_agencia (nome_agencia, empréstimo _total) AS 
SELECT nome_agencia, SUM(saldo) 
FROM emprestimo 
GROUP_BY nome_agencia 

 
Assinale abaixo a alternativa correta em relação à visão escrita na linguagem SQL. 

 
(A)  A visão cede, para cada agência, os nomes dos clientes seguidos do seu saldo atual. 
(B) A visão cede, para todas as agências, os nomes dos clientes que possuem uma conta, ou um empréstimo na 

agência, e o saldo atual de cada cliente. 
(C) A visão cede, para cada agência, a soma dos totais de todos os empréstimos da agência.  

(D) A visão cede, para todas as agências, o saldo total de todos os clientes do banco. 

(E) A visão cede, para cada agência, o saldo total de todos os clientes do banco. 
 

63. A sintaxe mais simples do comando SELECT é: 
 

SELECT [DISTINCT|ALL] {*| coluna [ coluna, ...]} FROM tabela 
 

Sobre o comando SELECT, é correto afirmar que 
 

(A) DISTINCT indica a lista de colunas que devem ser mostradas. 
(B) DISTINCT mostra todos os valores mesmo que repetidos. 

(C) ALL não mostra eventuais valores repetidos da tabela. 
(D) ALL indica que devem ser mostradas todas as colunas da tabela. 

(E) DISTINCT não mostra eventuais valores repetidos de colunas. 
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64. Considere as afirmações abaixo sobre procedimentos 
armazenados (stored procedures). 

 
I - Se um programa cliente exige acesso a um banco 

de dados particular, o procedimento pode ser 
armazenado no cliente para estabelecer uma 
conexão com o servidor de banco de dados.  

II - Se um programa de banco de dados é necessário 
para várias aplicações, pode ser armazenado no 
servidor e invocado por quaisquer programas de 
aplicação. Isso reduz a duplicação de esforços e 
melhora a modularidade de software.  

III - Executar um programa (procedimento) no servidor 
pode reduzir a transferência de dados e, conse-
quentemente, em certas situações, os custos de 
comunicação entre os clientes e o servidor.  

 
Em quais circunstâncias os procedimentos armazenados 
(stored procedures) são úteis? 

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

 

65. O resultado da mineração de dados pode ser a desco-
berta de tipos de informação “nova”. Supondo-se que 
um cliente compre uma máquina fotográfica e que, 
dentro de três meses, compre materiais fotográficos, 
há probabilidade de que, dentro dos próximos seis 
meses, ele comprará um acessório. Um cliente que 
compra mais que duas vezes, em um período de baixa, 
deverá estar propenso a comprar, pelo menos uma 
vez, no período do Natal. Esse tipo de informação pode 
ser verificado através de 

 
(A) predição de links. 
(B) regras de associação. 
(C) árvores de classificação. 
(D) árvores de decisão. 
(E) padrões sequenciais. 

 

66. Os Data Warehouses existem para facilitar consultas 
complexas, intensivas em termos de dados, e 
ad-hoc frequentes. Uma funcionalidade de consulta 
pré-programada, na qual os dados são resumidos com 
generalização crescente (semanal para trimestral e, 
então, para anual), é denominada 

 
(A) pivô. 
(B) drill-down. 
(C) roll-up. 
(D) slice and dice. 
(E) classificação. 

 
 
 
 
 

67. Considere as seguintes afirmações sobre portais 
corporativos.  

 
I - Usuários devem conseguir localizar e acessar 

facilmente a informação correta, com o mínimo 
de treinamento, não importando o local de arma-
zenamento dessa informação.  

II - O portal deve permitir aos usuários publicar, 
compartilhar e receber informações de outros 
usuários.  

III - O portal deve ser capaz de indexar e organizar as 
informações da empresa. Sua máquina de busca 
deve refinar e filtrar as informações e apresentar 
o resultado da pesquisa em categorias de fácil 
compreensão.  

 
Quais são os requisitos exigidos para portais corpora-
tivos? 

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

 

68. De acordo com a IN 04/2010, editada pela Secretaria 
de Logística e Tecnologia da Informação, na fase de 
“Seleção de Fornecedor”, é recomendada a modalidade 
________________ no processo de contratação de 
soluções de tecnologia da informação. 

 
Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna acima. 

 
(A) Dispensa 
(B) Concurso 
(C) Contratação direta 
(D) Pregão 
(E) Convite 
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69. Considere as afirmativas a seguir, tendo em vista as 
disposições da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 
I - Na compra de bens de natureza divisível e desde 

que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo, 
é permitida a cotação de quantidade inferior à 
demandada na licitação, com vistas à ampliação da 
competitividade, podendo o edital fixar quantitativo 
mínimo para preservar a economia de escala. 

II - Nos casos em que couber convite, a Administração 
poderá utilizar a tomada de preços e, em qualquer 
caso, a concorrência.  

III - As obras, serviços e compras efetuadas pela 
Administração serão divididas em tantas parcelas 
quantas se comprovarem técnica e economica-
mente viáveis, procedendo-se à licitação com 
vistas ao melhor aproveitamento dos recursos 
disponíveis no mercado e à ampliação da compe-
titividade sem perda da economia de escala. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

70. Considere as afirmativas abaixo, tendo em vista as 
disposições da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

I - É dispensável a licitação quando a operação 
envolver exclusivamente pessoas jurídicas de 
direito público interno, exceto se houver empresas 
privadas ou de economia mista que possam 
prestar ou fornecer os mesmos bens ou serviços, 
hipótese em que ficarão sujeitas à licitação.  

II - É dispensável a licitação quando houver inviabili-
dade de competição, em especial para aquisição de 
materiais, equipamentos, ou gêneros que só 
possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivo, vedada a prefe-
rência de marca.  

III - É dispensável a licitação quando não acudirem 
interessados à licitação anterior e esta, justifica-
damente, não puder ser repetida sem prejuízo 
para a Administração, mantidas, neste caso, 
todas as condições preestabelecidas.  

 
Quais estão corretas? 

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

71. Considere as afirmativas abaixo, tendo em vista as 
disposições da Constituição Federal. 

 
I - Ninguém será privado de direitos por motivo de 

crença religiosa ou de convicção filosófica ou 
política, salvo se as invocar para eximir-se de 
obrigação legal a todos imposta e recusar-se a 
cumprir prestação alternativa, fixada em lei. 

II - É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão, independentemente de serem atendidas 
as qualificações profissionais que a lei estabelecer. 

III - As entidades associativas têm legitimidade para 
representar seus filiados judicial ou extrajudi-
cialmente, independentemente de autorização 
expressa.  

 
Quais estão corretas? 

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

 

72. Considere as afirmativas abaixo, tendo em vista as 
disposições da Constituição Federal. 

 
I - É a todos assegurado, dependendo do pagamento 

de taxas, o direito de petição aos Poderes Públicos 
em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou 
abuso de poder. 

II - Todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de 
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas 
no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível 
à segurança da sociedade e do Estado.  

III - A lei poderá excluir da apreciação do Poder Judi-
ciário casos de lesão ou ameaça a direito.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 
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73. Considere as afirmativas abaixo, tendo em vista as 
disposições da Constituição Federal. 

 
I - Compete privativamente à União legislar sobre 

custas dos serviços forenses.  
II - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre procedimentos em 
matéria processual. 

III - Compete privativamente à União legislar sobre 
juntas comerciais. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

74. No que diz respeito à associação profissional ou 
sindical, considere as afirmativas a seguir, tendo em 
vista as disposições da Constituição Federal. 

 
I - Ninguém é obrigado a filiar-se ou a se manter 

filiado a sindicato. 
II - É possível a criação de mais de uma organização 

sindical, em qualquer grau, representativa de 
categoria profissional ou econômica, na mesma 
base territorial, que será definida pelos trabalha-
dores ou empregadores interessados.  

III - A lei pode exigir autorização do Estado para a 
fundação de sindicato, sendo possível, em casos a 
serem definidos por lei, a interferência e a inter-
venção na organização sindical pelo Poder Público.  

 
Quais estão corretas? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75. Assinale a alternativa INCORRETA em relação às 
disposições da Constituição Estadual. 

 
(A) O tempo de serviço público federal, estadual e 

municipal prestado à administração pública direta 
e indireta, inclusive fundações públicas, será 
computado integralmente para fins de gratificações 
e adicionais por tempo de serviço, aposentadoria 
e disponibilidade. 

(B) É assegurado aos servidores da administração 
direta e indireta o atendimento gratuito de seus 
filhos e dependentes, de zero a seis anos, em 
creches e pré-escolas, na forma da lei.  

(C) A lei assegurará ao servidor que, por um quinquênio 
completo, não houver interrompido a prestação 
de serviço ao Estado e revelar assiduidade, 
licença-prêmio de seis meses, que, em hipótese 
alguma, poderá ser convertida em tempo dobrado 
de serviço. 

(D) As gratificações e adicionais por tempo de serviço 
serão assegurados a todos os servidores estaduais e 
reger-se-ão por critérios uniformes quanto à inci-
dência, ao número e às condições de aquisição, 
na forma da lei. 

(E) Nenhum servidor poderá ser diretor ou integrar 
conselho de empresas fornecedoras ou prestadoras 
de serviços ou que realizem qualquer modalidade 
de contrato com o Estado, sob pena de demissão 
do serviço público. 
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76. Considere as afirmativas abaixo, à luz da Constituição 
Estadual. 

 
I - O Procurador do Estado, no exercício do cargo, 

goza das prerrogativas inerentes à atividade de 
advocacia, cabendo-lhe requisitar, de qualquer 
autoridade ou órgão da administração estadual, 
informações, esclarecimentos e diligências que 
entender necessários ao fiel cumprimento de suas 
funções.  

II - A Defensoria Pública é instituição essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orienta-
ção jurídica e a defesa, em todos os graus, dos 
necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV, da 
Constituição Federal, estendendo-se os seus 
serviços por todas as comarcas do Estado, de 
acordo com as necessidades e a forma prescrita 
em lei complementar estadual.  

III - O Ministério Público é instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, incum-
bindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis.  

 
Quais estão corretas? 

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

 

77. Considere as afirmativas abaixo, tendo em vista as 
disposições da Constituição Estadual, em relação à 
criação de comarcas. 

 
I - A cada biênio, o Tribunal de Justiça verificará a 

existência de requisitos mínimos para a criação de 
novas comarcas ou varas e proporá as alterações 
que se fizerem necessárias.  

II - As comarcas poderão ser constituídas de um ou 
mais municípios, designando-lhes o Tribunal de 
Justiça a respectiva sede. 

III - Somente na região metropolitana poderão ser 
criadas comarcas regionais, sendo a respectiva 
sede o município de maior densidade demográfica. 

 
Quais estão corretas? 

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

 
 
 
 
 
 

78. A modalidade de licitação denominada pregão, discipli-
nada na Lei Federal n.º 10.520/2002, poderá ser 
adotada 

 
(A) para aquisição de bens e serviços especiais. 
(B) somente para aquisição de bens especiais. 

(C) somente para aquisição de bens comuns. 

(D) somente para aquisição de serviços comuns. 
(E) para aquisição de bens e serviços comuns. 

 

79. Segundo a modalidade de licitação denominada pregão, 
disciplinada pela Lei Federal n.º 10.520/2002, são 
considerados bens e serviços comuns aqueles cujos 
padrões de desempenho e qualidade possam ser 
___________ definidos ___________, por meio de 
especificações ___________. 

 
Assinale a alternativa que completa, correta e respecti-
vamente, as lacunas do parágrafo acima. 

 
(A) objetivamente – pelo edital – usuais no mercado 

(B) subjetivamente – pelo edital – usuais no mercado 
(C) subjetivamente – pelos concorrentes – na proposta 

(D) objetivamente – na proposta – usuais no mercado 
(E) objetivamente – na proposta – usuais na adminis-

tração pública 
 

80. As sinale a alternativa correta a respeito do regime 
jurídico estabelecido na Lei Complementar Estadual 
n.º 10.098/94 (Estatuto e Regime Jurídico Único dos 
Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do 
Sul), no que se refere ao provimento de cargos públicos. 

 
(A) Os cargos em comissão, de livre nomeação e 

exoneração, são organizados em carreira. 
(B) Os cargos de provimento efetivo são organizados 

em carreira, com promoção de grau a grau, 
prevalentemente pelo critério de merecimento. 

(C) A investidura em cargo público de provimento 
efetivo depende de aprovação em concurso público 
de provas ou em concurso público de títulos. 

(D) A investidura em cargo público de provimento 
efetivo ocorre com a nomeação. 

(E) Precederá sempre, ao ingresso no serviço público 
estadual, a inspeção médica, realizada pelo órgão 
de perícia oficial. 
 

 
 
 
 


