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LÍNGUA PORTUGUESAaA 
 
O fragmento a seguir será o texto base para se responderem 
as questões de 1 a 10 desta prova. Ele compõe a obra “O 
Processo”, escrita pelo tcheco Franz Kafka (em tradução de 
Torrieri Guimarães. São Paulo: Abril Cultural, 1979. p. 228-
230.). Autores e estudiosos têm denominado o excerto como 
sendo uma parábola, intitulando-a “Diante da lei”.  
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Diante da lei está postado um guarda. Até ele se chega 
um homem do campo que lhe pede que o deixe entrar na 
lei. Mas o sentinela lhe diz que nesse momento não é 
permitido entrar. O homem reflete e depois pergunta se 
mais tarde lhe será permitido entrar. “É possível”, diz o 
guarda, “mas agora não.” A grande porta que dá para a 
lei está aberta de par em par como sempre, e o guarda se 
põe de lado; então o homem, inclinando-se para diante, 
olha para o interior através da porta. Quando o guarda 
percebe isso desata a rir e diz: “Se tanto te atrai entrar, 
procura fazê-lo não obstante a minha proibição. Mas 
guarda bem isto: eu sou poderoso e contudo não sou 
mais do que o guarda mais inferior; em cada uma das 
salas existem outros sentinelas, um mais poderoso do 
que o outro. Eu não posso suportar já sequer o olhar do 
terceiro”. O camponês não esperara tais dificuldades; 
parece-lhe que a lei tem de ser acessível sempre a todos, 
mas agora que examina com maior atenção o guarda, 
envolto em seu abrigo de peles, que tem grande nariz 
pontiagudo e barba longa, delgada e negra à moda dos 
tártaros, decide que é melhor esperar até que lhe deem 
permissão para entrar. O guarda dá-lhe então um 
escabelo e o faz sentar-se a um lado, frente à porta. Ali 
passa o homem, sentado, dias e anos. Faz infinitas 
tentativas para entrar na lei e cansa o sentinela com suas 
súplicas. O sentinela às vezes o submete a pequenos 
interrogatórios, pergunta-lhe por sua pátria e por muitas 
outras coisas, mas no fundo não lhe interessam 
especialmente as respostas. Pergunta como o faria um 
grande senhor; e sempre termina por manifestar-lhe que 
ainda não pode entrar. O homem, que para realizar 
aquela viagem teve de se abastecer de muitas coisas, 
emprega tudo, por mais valioso que seja, para subornar o 
porteiro. Este aceita tudo, mas diz: “Aceito-o para que não 
julgues que te descuidaste de alguma coisa”. Durante 
muitos anos aquele homem não afasta os seus olhos do 
sentinela. Esquece-se dos outros sentinelas e chega a 
parecer-lhe que este primeiro é o único obstáculo que lhe 
impede entrar na lei. Nos primeiros anos maldiz a gritos 
sua funesta sorte, mas depois, quando se torna velho, 
limita-se a grunhir entre dentes. E, como nos longos anos 
que passou estudando o sentinela, chega a conhecer 
também as pulgas de seu abrigo de pele, tornado outra 
vez à infância, roga até a essas pulgas para que o 
auxiliem a quebrar a resistência do guarda. Por fim vê 
que a luz que seus olhos percebem é mais fraca e não 
consegue distinguir se realmente se fez noite ao redor 
dele ou se simplesmente são os olhos que o enganam. 
Mas agora, em meio às trevas, percebe um raio de luz 
inextinguível através da porta. Resta-lhe pouca vida. 
Antes de morrer concentram-se em sua mente todas as 
lembranças e pensamentos daquele tempo em uma 
pergunta que até esse momento não tinha ainda 
formulado ao sentinela. Como seu corpo já rígido não se 
pode mover, faz um sinal ao guarda para que se 
aproxime. Este precisa inclinar-se profundamente pois a 
diferença de dimensões entre um e outro chegou a fazer-
se muito grande em virtude do empequenecimento do 
homem. “Que é o que ainda queres saber?”, pergunta o 
sentinela. “És incontestável”. “Dize-me”, diz o homem, “se 
todos desejam entrar na lei, como se explica que em 
tantos anos ninguém, além de mim, tenha pretendido 
fazê-lo?” O guarda percebe que o homem está já às 
portas da morte, de modo que para alcançar o seu ouvido 
moribundo ruge sobre ele: “Ninguém senão tu podia 

entrar aqui, pois esta entrada estava destinada apenas 
para ti. Agora eu me vou e a fecho”. 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  0011 

 
Tomando como referência a figura do porteiro, analise as 
assertivas a seguir e marque a alternativa correta: 
 
I. Ele nega, em caráter definitivo, o acesso do homem ao 

campo da Lei; 
II. Ele adia constantemente o acesso do camponês ao 

conhecimento encerrado na Lei; 
III. Ele oferece explicitamente a ignorância ao camponês, 

como forma de lhe preservar a vida;  
IV. Ele é venal, pois admite receber presentes do camponês, 

embora continue lhe barrando a entrada; 
V. Ele se contradiz ao dizer que não podia franquear a 

entrada ao camponês e, noutro momento, afirma que a 
entrada estava destinada apenas àquele homem;  

 
(A) Apenas a II está correta. 
(B) Apenas a IV está correta. 
(C)  Apenas a II e a III estão corretas. 
(D)  Apenas a I, a III, a IV e a V estão corretas. 

 
QQUUEESSTTÃÃOO  0022 

 
Releia o fragmento final da parábola: “Ninguém senão tu podia 
entrar aqui, pois esta entrada estava destinada apenas para ti. 
Agora eu me vou e a fecho.” (linhas 65 a 67). Dentre as 
alternativas a seguir, qual delas NÃO se relaciona a um dos 
sentidos possíveis do texto? 
 

(A) O homem foi alcançado pela lei, no sentido restrito 
desta de se estabelecer uma ordem e de se obedecer 
a ela. 

(B) O homem deve preservar-se e submeter-se a uma 
intimidação constante ao longo de sua vida terrena, 
como lhe julga a lei. 

(C) O empecilho enfrentado pelo homem frente à lei pode 
ser ele próprio, que se resigna e se contenta com a 
ignorância, conservando seus medos. 

(D) O homem, já no fim de sua vida, faz a pergunta 
libertadora, embora já estivesse efetivamente livre ao 
longo de todos os anos, permanecendo sentado à 
porta da lei voluntariamente. 

 
QQUUEESSTTÃÃOO  0033 

 
Considerando a forma e a linguagem do gênero a que pertence 
o texto lido, marque a alternativa que explicite a tipologia 
textual que o caracteriza:  
 

(A) Obedece à estrutura convencional da dissertação 
argumentativa, cujo intuito é discorrer sobre um dado 
assunto e, senão também persuadir o leitor, transmitir-
lhe algum conhecimento. 

(B) Seu intuito preponderante é descrever a experiência 
humana de séculos, por isso recebendo o mérito de 
ser lido e admirado por representar interesse de 
cunho social e de ter validade ainda nos dias atuais. 

(C) Trata-se de uma narrativa de caráter essencialmente 
argumentativo, cujo objetivo é imprimir concepções 
sobre a natureza física, a organização e o 
funcionamento da sociedade, regras de conduta e 
comportamento. 

(D) Por ser de caráter preditivo, contempla as etapas da 
vida do homem, como nascimento, velhice e morte, 
retratando formas de se agir perante o ódio, a 
desconfiança, a amizade, a rivalidade e contrastando 
bem e mal, êxito e fracasso, vitória e derrota. 
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QQUUEESSTTÃÃOO  0044 
 

Reconhece-se que não existem sinônimos perfeitos. Contudo, 
algum tipo de equivalência semântica deve haver entre 
palavras ou expressões, principalmente quando se trata de 
traduções de obras. Nesse sentido, compare os grupos de 
sentenças abaixo e os termos em destaque e marque a 
alternativa em que não há equivalência semântica entre as 
diferentes versões do texto lido, uma de Torrieri Guimarães e 
outra de Modesto Carone (Companhia das Letras, 2005), 
respectivamente: 
 
(A) “O guarda dá-lhe então um escabelo (...)”. 

       “O porteiro lhe dá um banquinho (...)”. 
(B) “És incontestável.” 

       “Você é insaciável.” 
(C) “O guarda percebe que o homem está já às portas da 

morte (...)”. 
      “O porteiro percebe que o homem já está no fim (...)”. 

(D) “Nos primeiros anos maldiz a gritos sua funesta sorte 

(...)”. 
      “Nos primeiros anos, amaldiçoa em voz alta o acaso  
infeliz (...)”. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  0055 

 
Com base nos fragmentos abaixo, analise o valor semântico do 
conector MAS (que, além da ideia de oposição, de contraste, 
pode exprimir restrição, retificação, atenuação ou adição) para  
assinalar a alternativa CORRETA:   
 
I. “Diante da lei está postado um guarda. Até ele se chega 

um homem do campo que lhe pede que o deixe entrar na 
lei. Mas a sentinela lhe diz que nesse momento não e‟ 
permitido entrar”. (linhas 01 a 04); 

II. “O homem reflete e depois pergunta se mais tarde lhe será 
permitido entrar. É possível”, diz o guarda, “mas agora 
não”. (linhas 04 a 06); 

III. “O camponês não esperara tais dificuldades; parece-lhe 
que a lei tem de ser acessível sempre a todos, mas agora 
que examina com maior atenção o guarda, envolto em seu 
abrigo de peles, que tem grande nariz pontiagudo e barba 
longa, delgada e negra à moda dos tártaros, decide que é 
melhor esperar até que lhe deem permissão para entrar.” 
(linhas 16 a 22); 

IV.  “O homem, que para realizar aquela viagem teve de se 
abastecer de muitas coisas, emprega tudo, por mais 
valioso que seja, para subornar o porteiro. Este aceita 
tudo, mas diz: “Aceito-o para que não julgues que te 
descuidaste de alguma coisa”. (linhas 31 a 35); 

 
(A) Contraste, contraste, restrição, retificação, 

(B) Adição, contraste, restrição, contraste. 

(C) Contraste, contraste, retificação, restrição. 

(D) Restrição, restrição, retificação, retificação. 

QQUUEESSTTÃÃOO  0066 

 
Em: “Se tanto te atrai entrar, (linha 10) procura fazê-lo não 
obstante a minha proibição.” (linha 11), temos: 
 
Oração 1 – condição para a realização; 
Oração 2 – resultado da condição enunciada; 

 
Na noção de condicionalidade, diz-se que a construção apoia-
se em uma hipótese. Pode-se considerar, no excerto acima, do 
ponto de vista lógico-semântico, que a relação que se instaura 
entre o conteúdo da condicionante (subordinada, oração 1) e o 
conteúdo da condicionada (principal, oração 2) é um resultado 
que se resolve na oração 2, sendo, portanto,  uma relação do 
tipo: 
 

(A) Realização / fato, pois, dada a realização / factualidade da 

oração condicionante, segue-se, necessariamente, a 

realização / a factualidade da oração condicionada. 

(B) Não realização / não fato, pois, dada a não realização da 

oração condicionante, segue-se, necessariamente, a não 

realização da oração condicionada. 

(C) Realização eventual / fato eventual, dada a potencialidade 

da oração condicionante, segue-se a eventualidade da 

oração condicionada. 

(D) Realização / fato da primeira e não realização da 

segunda, pois, dada a realização da oração que exprime 

a condição (subordinada), segue-se a não realização da 

oração que exprime o condicionado (principal). 

QQUUEESSTTÃÃOO  0077 
 

Considere o período a seguir: “A grande porta que dá para a lei 
está aberta de par em par como sempre, e o guarda se põe de 
lado; então o homem, inclinando-se para diante, olha para o 

interior através da porta.” (linhas 6 a 9). Nesse trecho, a 
palavra em destaque estabelece relação de: 
 

(A) Causalidade entre dois argumentos. 
(B) Conclusão entre dois segmentos do texto. 
(C) Proximidade entre um ocorrido e sua objeção. 
(D) Temporalidade entre duas sequências factuais. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  0088 
 

Leia os itens a seguir:  
 
I. “Eu não posso suportar já sequer o olhar do terceiro”; 

II. “Esquece-se dos outros sentinelas e chega a parecer-lhe 
que este primeiro é o único obstáculo (...); 

III. “Mas agora, em meio às trevas, percebe um raio de luz 
inextinguível através da porta.”; 

IV. “Ninguém senão tu podia entrar aqui, pois esta entrada 
estava destinada apenas para ti.”; 

 
De modo que se mantenham os sentidos e que se atendam as 
normas propostas pela gramática normativa da língua 
portuguesa, assinale a alternativa que propõe a reescrita 
igualmente adequada para uma das sentenças acima: 
 

(A) Sequer posso suportar o olhar do terceiro (em lugar de I). 
(B) Mas agora, em meio a trevas, percebe um raio de luz 

inextinguível através da porta (em lugar de III). 
(C) Esquece os outros sentinelas e lhe chega a parecer que 

este primeiro é o único obstáculo (em lugar de II). 
(D) Ninguém senão tu podias entrar aqui, pois esta entrada 

estava destinada apenas para ti (em lugar de IV). 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  0099 

 
Considere o trecho seguinte: "Nos primeiros anos maldiz a 
gritos sua funesta sorte, mas depois, quando se torna velho, 
limita-se a grunhir entre dentes. E, como nos longos anos que 
passou estudando o sentinela, chega a conhecer também as 
pulgas de seu abrigo de pele, tornado outra vez à infância, roga 
até a essas pulgas para que o auxiliem a quebrar a resistência 
do guarda. Por fim vê que a luz que seus olhos percebem é 
mais fraca e não consegue distinguir se realmente se fez noite 
ao redor dele ou se simplesmente são os olhos que o 
enganam." (linhas 39 a 48). Dentre as alternativas a seguir, 
indique aquela que apresente pontuação igualmente correta 
para esse mesmo fragmento, sem alterar-lhe o sentido ou a 
função sintática de seus constituintes: 
 
(A) Nos primeiros anos, maldiz a gritos sua funesta sorte. 

Mas, depois, quando se torna velho, limita-se a grunhir 

entre dentes. E, como nos longos anos que passou 

estudando, o sentinela chega a conhecer também as 
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pulgas de seu abrigo de pele. Tornado outra vez à 

infância, roga até a essas pulgas para que o auxiliem a 

quebrar a resistência do guarda. Por fim, vê que a luz que 

seus olhos percebem é mais fraca e não consegue 

distinguir se realmente se fez noite ao redor dele ou se, 

simplesmente, são os olhos que o enganam. 

(B) Nos primeiros anos maldiz a gritos sua funesta sorte, 

mas, depois, quando se torna velho, limita-se a grunhir 

entre dentes. E, como nos longos anos que passou 

estudando o sentinela chega a conhecer também as 

pulgas de seu abrigo de pele tornado outra vez à 

infância, roga até a essas pulgas para que o auxiliem 

a quebrar a resistência do guarda. Por fim, vê que a 

luz, que seus olhos percebem, é mais fraca e não 

consegue distinguir se realmente se fez noite ao redor 

dele ou se simplesmente são os olhos que o 

enganam. 

(C) Nos primeiros anos maldiz a gritos sua funesta sorte, 

mas depois, quando se torna velho, limita-se a grunhir 

entre dentes. E, como nos longos anos que passou 

estudando o sentinela, chega a conhecer também as 

pulgas de seu abrigo de pele, tornado outra vez à 

infância, roga até a essas pulgas para que o auxiliem 

a quebrar a resistência do guarda. Por fim vê, que a 

luz que seus olhos percebem é mais fraca, e não 

consegue distinguir se realmente se fez noite ao redor 

dele ou se simplesmente são os olhos que o 

enganam. 

(D) Nos primeiros anos, maldiz a gritos sua funesta sorte. 

Mas, depois, quando se torna velho, limita-se a grunhir 

entre dentes. E, como nos longos anos que passou 

estudando o sentinela chega a conhecer também as 

pulgas de seu abrigo de pele, tornado outra vez à 

infância, roga até a essas pulgas para que o auxiliem 

a quebrar a resistência do guarda. Por fim, vê que a 

luz que seus olhos percebem é mais fraca e não 

consegue distinguir se realmente se fez noite ao redor 

dele ou se, simplesmente, são os olhos que o 

enganam." 

            QQUUEESSTTÃÃOO  1100 

 
Assinale a alternativa em que a partícula “se” exerce função 
sintática idêntica à do trecho “O homem reflete e depois 
pergunta se mais tarde lhe será permitido entrar.”: 

 
(A) “Se tanto te atrai entrar, procura fazê-lo não obstante a 

minha proibição.” (linhas 10 e 11) 
(B)  “A grande porta que dá para a lei está aberta de par 

em par como sempre, e o guarda se põe de lado; (...)” 

(linhas 6 a 8) 
(C)  “(...) e não consegue distinguir se realmente se fez 

noite ao redor dele ou se simplesmente são os olhos 

que o enganam.” (linhas 46 a 48) 
(D) “O homem, que para realizar aquela viagem teve de 

se abastecer de muitas coisas, emprega tudo (...) para 

subornar o porteiro.” (linhas 31 a 34) 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICAaA 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  1111 
 

Assinale a alternativa que não pode aparece na janela principal 
do Painel de Controle do Windows 7, instalação padrão 
português Brasil. A janela principal é iniciada clicando em 
Iniciar e em seguida Painel de Controle. A janela principal 

está classificada por Categoria. 

 
(A) Contas de Usuário e Segurança Familiar 
(B) Sistema e Segurança 
(C) Windows Explorer 
(D) Rede e Internet 
 

 
QQUUEESSTTÃÃOO  1122 

 

Analise as afirmativas a seguir acerca dos conceitos, 
ferramentas e protocolos de Internet. 
 

I. O Google Chrome é um navegador desenvolvido para 
acessar o conteúdo disponível na Internet; 

II. POP3 é um protocolo para envio de e-mails através da 
Internet; 

III. HTML permite a construção de páginas Web; 
IV. DNS é o protocolo de resolução de nomes para redes 

TCP/IP; 
V. Download é usado quando um arquivo é transferido do 

computador para a Internet; 
 
Está CORRETO o que se afirma em: 
 

(A) I, II e III 
(B) I, III e IV 
(C) II, III e IV 
(D) III, IV e V 

 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  1133 
 

Analise a figura a seguir: 
 

 
 
 
Marque a alternativa CORRETA acerca dos guias da janela de 
Opções do Menu Ferramentas, disponível no firefox versão 

3.6.27 instalação padrão português Brasil. 
 

(A) O guia Geral permite configurar o  tamanho da fonte 

usada pelo firefox. 
(B) No guia Conteúdo é possível habilitar o firefox para 

bloquear janelas popup. 
(C) No guia Privacidade permite bloquear sites avaliados 

como falsos. 
(D) O guia Segurança permite limpar histórico recente ou 

excluir cookies em particular. 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  1144 
 

Analise as afirmativas em V(Verdadeiro) e F(Falso), acerca da 
planilha eletrônica do Microsoft Excel 2007 instalação padrão 
português Brasil, descrita na figura a seguir: As células D2 a 
D5 estão com formatação contábil. 
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I. A ação de clicar em D2 e digitar 
=SE(B2=Concluso;C2*30%) e em seguida, pressionar 
ENTER, atribui o valor 600,00 a célula D2; 

II. Para atribuir o valor 5.000,00 à célula D3 é suficiente 
realizar o seguinte procedimento: clicar na célula D3, 
digitar =SE(C2<=C3;MÉDIA(C2:C5)) e, em seguida, 
pressionar ENTER; 

III. O ato de clicar em célula D4 e digitar 
=SE(C2<=C3;SOMA(C2:C3);SOMA(C2:C5)) e em 
seguida, pressionar a tecla ENTER, atribui o valor 
14.000,00 à célula D4; 

IV. Para atribuir o valor 12.000,00 à célula D5 é suficiente 
realizar o seguinte procedimento: clicar a célula D5, 
digitar =SE(MÉDIA(C2:C5)>=1000;MÁX(C2:C5)) e em 
seguida, pressionar a ENTER; 
 

Está CORRETO o que se afirma em: 
 

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

 
QQUUEESSTTÃÃOO  1155 

Em relação ao programa Microsoft Word 2003 instalação 
padrão português Brasil, tem-se que clicando em Formatar 

pode-se efetuar as seguintes operações: 
 

 
 
 

I. Ajustar a fonte, o estilo, o tamanho, a cor, os efeitos e 
a forma de visualização utilizada; 

II. Ajustar o parágrafo através do alinhamento, recuo e 
espaçamento, quebra de linha e de página; 

III. Incluir e ajustar os marcadores e numeração, definindo 
níveis e estilos de lista; 

IV. Ajustar as bordas e sombreamentos da pagina; 
V. Ajustar a ortografia e gramática, através do idioma 

escolhido, da concordância verbal e do uso de sinais e 
de pontuação; 

 
Marque a alternativa que apresenta as afirmativas 
VERDADEIRAS: 

(A) I, II, III e V 
(B) I, III, IV e V 
(C) I, II, III e IV 
(D) II, III, IV e V 
 

 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ESTADO DO TOCANTINSaA 
 
Para responder a questão 16, leia o texto abaixo: 
 
No norte goiano (o atual Estado do Tocantins) os conflitos entre 

o índio e o colonizador ocorreram principalmente no primeiro 

momento da colonização. Todas as medidas tomadas, 

referentes aos indígenas tinham como objetivo impedir  que 

eles se tornassem  obstáculos à exploração da terra pelo 

colonizador e determinavam que eles fossem tratados por meio 

da persuasão. No século XVIII, sob a administração do 

Marquês de Pombal a política indigenista teve novas diretrizes.  

(PARENTE, T. G. Fundamentos históricos do estado do 

Tocantins. Goiânia: Ed. Da UFG, 1999, adaptado). 

 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  1166 
 

A respeito das diretrizes referentes ao indígena indicadas no 

texto acima, é CORRETO afirmar que a política pombalina 

 

(A) tinha como objetivo escravizar o indígena no norte de 

goiás (atual Estado do Tocantins) permitindo o 

colonizador usar de sua mão-de-obra para o trabalho 

nas lavouras. 

(B) foi mais uma forma de expropriar o indígena em relação 

ao processo de colonização. 

(C) preocupou-se em ensinar os costumes dos brancos, 

permitindo ao colonizador usar a mão de obra indígena 

agora assalariada.  

(D) objetivava a domesticação dos índios por meio da força 

e violência para contribuir na catequese religiosa, 

mantendo assim o índio sob controle. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  1177 
 

A luta pela terra no Bico do Papagaio é resultado de 

convergências de vários fatores, alguns de ordem estrutural, e 

outros resultantes da conjuntura histórica.  No Bico do 

Papagaio temos a confrontação de duas ordens de interesse 

baseadas em racionalidades distintas: a do posseiro e a do 

fazendeiro ou empresário. 

 

É CORRETO afirmar que a racionalidade do posseiro e 

fazendeiro, em relação à apropriação da terra, distingue-se 

porque 

 

(A) A do posseiro prevê antes de mais nada a titulação, 

enquanto a do fazendeiro prevê, sobretudo, a 

falsificação dos títulos. 

(B) A do posseiro está relacionada com a expansão de suas 

áreas para a produção, enquanto a do fazendeiro ou 

empresário tem a terra como um valor extraordinário. 

(C) A do fazendeiro está relacionada com a expansão de 

suas áreas e produção, enquanto a do posseiro prevê a 

titulação de forma ilícita. 

(D) A do fazendeiro ou empresário prevê antes de mais 

nada a titulação, nem que seja necessária a falsificação 

de títulos, enquanto que a do posseiro não tem a 

preocupação da titulação, a sua produção é praticada 

em terras indivisas e libertas.  

 
QQUUEESSTTÃÃOO  1188 

 

O Estado de Goiás teve duas importantes frentes de 

penetração: uma proveniente de São Paulo e outra do norte, 

sobretudo de Belém (Grão-Pará) que foi utilizada na 

construção discursiva de uma oposição binária em relação à 

identidade tocantinense: a dos missionários e dos 

bandeirantes. 

Em relação às bandeiras é CORRETO afirmar que  

 

(A) colonizaram o vazio demográfico em que se encontrava 

o norte do Estado de Goiás explorando a mão de obra 

dos indígenas para o trabalho nas lavouras, sobretudo 

da cana-de-açucar na região. 

(B) pouco contribuíram para a ocupação da região, pois se 

propunham aprisionar nativos e usá-los como mão-de-

obra nas lavouras de açúcar em São Paulo.  
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(C) as bandeiras como primeiras expedições no norte de 

Goiás contribuíram de forma decisiva para ocupação da 

região, desbravando-a  e criando as condições 

necessárias para o povoamento 

(D) atribui-se aos bandeirantes o papel de defensores da 

terra e dos povos indígenas, diante do interesse de 

ocupar o norte de Goiás criando assim as vilas de 

povoamento na época colonial. 

 

 

Para responder a questão 19, leia o texto abaixo: 

Em se tratando da participação do norte de Goiás nos 
diferentes níveis de poder nos últimos anos da República 
Velha, percebe-se que as elites políticas que compunham a 
representação federal, Câmara e Senado, tinham sua origem 
nas cidades  que, graças ao rio Tocantins, desenvolveram a 
atividade comercial, como a exportação de gado e 
subprodutos, com os Estados limítrofes Pará e Maranhão, 
facultando-lhes primazia na região (CAVALCANTE, Maria do E. 
S. R. O discurso autonomista do Tocantins. São Paulo: 
EDUSP, 2003, p. 61).  
 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  1199 

 
De acordo com o texto, é CORRETO afirmar que a cidade 
beneficiada com o desenvolvimento comercial a partir do rio 
Tocantins foi 
 

(A) Porto Nacional, cuja história está atrelada ao rio 
tornando se proeminente em aspectos econômicos, 
políticos e culturais no norte de Goiás. 

(B) Xambioá, diante da localização de jazidas de cristal de 
rocha quartzo na Chapada do Chiqueirão, atraindo 
migrantes para o norte de Goiás. 

(C) Araguaína, em virtude de sua importância comercial 
para o escoamento e distribuição de mercadorias para 
o Norte de Goiás. 

(D) Ananás, que cresceu com a exploração do côco 
babaçu e ao plantio de lavouras praticado por 
maranhenses no norte de Goiás. 

 
 

Para responder a questão 20, leia o texto abaixo: 

 
Ele se autodenomina Akwe, vive no município de Tocantínia, a 
80km da capital Palmas. Culturalmente, é conhecido como o 
povo do trançado da seda de buriti e de capim-dourado, fibras 
usadas na produção de cestos, bolsas, brincos e colares de 
sementes de Tiririca, Jurema e Mulungu (IPHAN. Vivências e 
sentidos: o patrimônio cultural do Tocantins. Goiânia: IPHAN, 
2008, p. 85, adaptado). 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  2200 
 

De acordo com as características culturais indígenas 
apontadas no texto acima, é CORRETO afirmar que se trata do 
povo 

 
(A) Xerente. 
(B) Apinayé. 
(C) Iny. 
(D) Krahô. 

 
LEGISLAÇÃO QUE DISPÕE SOBRE E ORGANIZA A 
DEFENSORIA PÚBLICA  
 

QQUUEESSTTÃÃOO  2211 
Nos termos da Lei Complementar nº 80/94 são objetivos da 
Defensoria Pública: 

 
I. a primazia da dignidade da pessoa humana e a 

redução das desigualdades sociais; 
II. a afirmação do Estado Democrático de Direito; 
III. a prevalência e efetividade dos direitos humanos; 
IV. a garantia dos princípios constitucionais da ampla 

defesa e do contraditório; 
 

(A) Todos os itens estão corretos. 
(B) Todos os itens estão incorretos. 
(C) Somente os itens I, II e III estão corretos. 
(D) Somente os itens II, III e IV estão corretos. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  2222 
 
Nos termos da Lei Complementar nº 80/94 são funções 
institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:  

 
I. Promover, prioritariamente, a solução extrajudicial dos 

litígios; 
II. Representar aos sistemas internacionais de proteção 

dos direitos humanos, postulando perante seus órgãos; 
III. Patrocinar ação penal privada e a subsidiária da pública; 
IV. Instaurar inquérito policial; 
V. Lavrar termos circunstanciais; 

 
(A) Todos os itens estão corretos. 
(B) Somente os itens I, II e III estão corretos. 
(C) Somente os itens II, III e IV estão corretos. 
(D) Somente os itens III, IV e V estão corretos. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  2233 
 
Nos termos da Lei Estadual nº 2.252/2009, o quadro de 
servidores auxiliares da Defensoria Pública do Estado do 
Tocantins é organizado, dentre outras, com fundamento nas 
seguintes diretrizes:  
 

I. Organização e escalonamento dos cargos, tendo em 
vista a multifuncionalidade, a multidisciplinaridade e a 
complexidade das atribuições; 

II. Motivação dos servidores, mediante o reconhecimento 
dos resultados obtidos no desempenho das suas 
atribuições, após aferição da eficiência e qualidade dos 
serviços prestados; 

III. Desenvolvimento profissional dos servidores, mediante 
tempo de serviço e sindicância prévia de suas 
atribuições; 

IV. Compromisso dos servidores com a filosofia e os 
objetivos da Instituição; 

V. Revisão geral e bienal da remuneração em abril, 
obedecidos os parâmetros da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e a disponibilidade financeira; 

 
(A)  Somente os itens I, II e III estão corretos. 
(B)  Somente os itens II, III e IV estão corretos. 
(C)  Somente os itens I, II e IV estão corretos. 
(D)  Somente os itens III, IV e V estão corretos. 

 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  2244 
 
Nos termos da Lei Complementar nº 80/94 é prerrogativa dos 
membros da Defensoria Pública do Estado: 

 
(A) Manifestar-se em autos administrativos ou judiciais por 

meio de cota. 
(B) Não residir na localidade onde exercem suas funções. 
(C) Exercer a advocacia fora das atribuições 

institucionais. 
(D) Exercer atividade político-partidária, enquanto atuar 

junto à Justiça Eleitoral.  
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QQUUEESSTTÃÃOO  2255 
 
Assinale a alternativa CORRETA, nos termos da Lei 
Complementar nº 80/94: 
 

(A) Ao Defensor Público-Geral do Estado compete 
exercer as atividades consultivas, normativas e 
decisórias a serem previstas na lei estadual. 

(B) Ao Conselho Superior compete dirigir a Defensoria 
Pública do Estado, superintender e coordenar suas 
atividades, orientando sua atuação, e representando-a 
judicial e extrajudicialmente. 

(C) A Ouvidoria-Geral é órgão de fiscalização da atividade 
funcional e da conduta dos membros e dos servidores 
da Instituição. 

(D) A Defensoria Pública do Estado poderá atuar por 
intermédio de núcleos ou núcleos especializados, 
dando-se prioridade, de todo modo, às regiões com 
maiores índices de exclusão social e adensamento 
populacional. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  2266 
 
De acordo com a Lei nº. 1.818/2007, que estabelece o Estatuto 
dos Servidores Civis do Estado do Tocantins, as funções 
públicas, segundo a sua natureza, podem ser:  
 

I. De comando, direção, gerência ou chefia; 
II. De fiscalização, quando se referem à fiscalização 

da atividade funcional e da conduta dos servidores; 
III. Técnicas, quando se referem às ações de caráter 

instrumental, necessárias à habilitação do 
processo decisório; 

IV. De apoio, quando se prestam à instrumentalização 
das demais funções e dos serviços do Estado; 

 
(A)  Somente os itens I, II e III estão corretos. 
(B)  Somente os itens I, III e IV estão corretos. 
(C)  Somente os itens I, II e IV estão corretos. 
(D)  Somente os itens II, III e IV estão corretos. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  2277 
 
De acordo com a Lei nº. 1.818/2007, leia os itens abaixo e 
assinale a alternativa CORRETA: 
 

I. Os servidores cumprem jornada de trabalho fixada de 
acordo com as necessidades do exercício das 
atribuições pertinentes aos respectivos cargos, 
respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 
40 horas e observados os limites mínimo e máximo de 
6 horas e 8 horas diárias, respectivamente; 

II. Estágio Probatório é o período de 3 anos de efetivo 
exercício no cargo, no qual a Administração observa e 
avalia, por meio da Avaliação Especial de 
Desempenho, a capacidade do servidor no exercício 
do serviço público; 

III. Salvo por imposição legal, mandado judicial, para 
atender programa de caráter social oficializado e para 
programa de capacitação funcional, ou nos casos de 
convênios com instituições credenciadas, nenhum 
desconto incide sobre o subsídio, remuneração ou 
provento do servidor; 

IV. São princípios da conduta profissional dos servidores 
públicos a honestidade, o decoro, a eficiência e o 
exercício dos valores éticos e morais, que conferem 
dignidade ao cargo; 

 
(A) Todos os itens estão corretos. 
(B) Todos os itens estão incorretos. 
(C) Somente os itens I, II e III estão corretos. 
(D) Somente os itens II, III e IV estão corretos. 

 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  2288 
 
De acordo com o Estatuto dos servidores civis do Estado do 
Tocantins (Lei nº. 1.818/2007) assinale a alternativa 
CORRETA: 
 

(A) A acumulação remunerada de cargos públicos é 
sempre permitida. 

(B) A proibição de acumular não se estende aos 
empregos e funções junto às empresas públicas, 
sociedades de economia mista. 

(C) O servidor poderá exercer mais de um cargo em 
comissão e será remunerado pela participação em 
órgão de deliberação coletiva. 

(D) Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de 
cargo, emprego ou função, o servidor é notificado, por 
intermédio da chefia imediata ou unidade de 
corregedoria administrativa, mediante convocação 
escrita ou publicação no Diário Oficial, para 
apresentar opção no prazo improrrogável de 10 dias, 
contados da data da ciência. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  2299 
 
Segundo o Código de Ética da Defensoria Pública (Resolução 
nº 58/2010), NÃO é dever do Defensor Público; 
 

(A) Velar por sua reputação pessoal e profissional. 
(B) Abster-se de participar de debates ou entrevistas em 

que a discussão envolva fatos atinentes a processo 
sob seu patrocínio submetido a segredo de justiça ou 
de outro membro da Instituição. 

(C) Usar vestes talares. 
(D) Tratar com respeito e urbanidade os colegas, as 

autoridades, os servidores da Instituição e os 
cidadãos com os quais mantenha contato no exercício 
do cargo, não prescindindo de igual tratamento. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  3300 
 
Segundo o Código de Ética da Defensoria Pública (Resolução 
nº 58/2010), constitui afronta à ética profissional do Defensor 
Público no exercício de suas funções: 
 

I. Perder prazos processuais sem motivo justificável ou 
não zelar, de qualquer forma, pela celeridade da 
tramitação dos feitos; 

II. Não manter assiduidade e frequência em sua unidade 
de lotação e/ou designação; 

III. Não manter seu gabinete organizado, deixando de 
zelar pelo patrimônio e documentação sob sua 
responsabilidade; 

IV. Discriminar, no exercício das funções, pessoas, por 
motivo político, ideológico, partidário, religioso, de 
gênero, étnico, ou qualquer outro; 

V. Trajar-se de forma incompatível com o cargo; 
 

(A)  Todos os itens estão corretos. 
(B)  Somente os itens I, II e IV estão corretos. 
(C)  Somente os itens I, II e III estão corretos. 
(D)  Somente os itens I, III e IV estão corretos. 

 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  3311 
 
Sobre a Administração Pública na Constituição Federal de 
1988, marque a alternativa CORRETA: 
 
(A) O princípio da impessoalidade está previsto de forma 

implícita na Constituição Federal de 1988. 



   UUUFFFTTT ///CCCOOOPPPEEESSSEEE                                                                     DDDEEEFFFEEENNNSSSOOORRRIIIAAA   PPPÚÚÚBBBLLL IIICCC AAA   DDD OOO   EEESSSTTTAAADDDOOO   DDDOOO   TTTOOOCCCAAANNNTTT IIINNNSSS    
 
 

 
                                                                                                                                           

8 
Analista  em Gestão Especializado – Psicologia 

(B) As funções de confiança são exercidas exclusivamente por 
servidores ocupantes de cargos em comissão. 

(C) A moralidade, a legalidade e a parcialidade são princípios 
norteadores da Administração Pública direta e de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municípios e dos Territórios. 

(D) O prazo de validade do concurso público será de até dois 
anos, prorrogável uma vez, por igual período, sendo que, 
durante o prazo improrrogável previsto no edital de 
convocação, aquele que aprovado em concurso público de 
provas ou de provas e títulos será convocado com 
prioridade sobre novos concursados para assumir cargo 
ou emprego, na carreira. 
 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  3322 
 
De acordo com a Constituição Federal de 1988, NÃO são 
órgãos do Poder Judiciário: 
 
(A) O Supremo Tribunal Federal; o Conselho Nacional de 

Justiça; o Superior Tribunal de Justiça; os Tribunais 
Regionais Federais e Juízes Federais; os Tribunais e 
Juízes do Trabalho; os Tribunais e Juízes Eleitorais; os 
Tribunais e Juízes Militares; os Tribunais de Contas da 
União e dos Estados; os Tribunais e Juízes dos Estados e 
do Distrito Federal e Territórios. 

(B) O Supremo Tribunal Federal; o Conselho Nacional de 
Justiça; o Superior Tribunal de Justiça; os Tribunais 
Regionais Federais e Juízes Federais; os Tribunais e 
Juízes do Trabalho; os Tribunais e Juízes Eleitorais; os 
Tribunais e Juízes Militares; os Tribunais e Juízes dos 
Estados e do Distrito Federal e Territórios.  

(C) O Supremo Tribunal Federal; o Superior Tribunal de 
Justiça; os Tribunais Regionais Federais e Juízes 
Federais; os Tribunais e Juízes do Trabalho; os Tribunais 
e Juízes Eleitorais; os Tribunais e Juízes dos Estados e do 
Distrito Federal e Territórios. 

(D) O Supremo Tribunal Federal; o Conselho Nacional de 
Justiça; o Superior Tribunal de Justiça; os Tribunais 
Regionais Federais e Juízes Federais; os Tribunais e 
Juízes do Trabalho; os Tribunais e Juízes Eleitorais; os 
Tribunais e Juízes Militares; os Tribunais e Juízes dos 
Estados, dos Municípios, do Distrito Federal e Territórios. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  3333 
 
Nos termos da Constituição Federal de 1988, marque a 
alternativa CORRETA: 
 
(A) O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, 

trinta e três Ministros, nomeados mediante ato exclusivo e 
irrevogável do Presidente da República, dentre brasileiros 
com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco 
anos e de notável saber jurídico e reputação ilibada.  

(B) O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, 
trinta e cinco Ministros, nomeados mediante ato executivo 
e irretratável do Presidente da República, dentre 
brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco 
anos e de notável saber jurídico e reputação ilibada.  

(C) Compete ao Superior Tribunal de Justiça a homologação 
de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às 
cartas rogatórias. 

(D) É da competência do Superior Tribunal de Justiça, 
processar e julgar, em grau de recurso, nas infrações 
penais comuns, o Presidente da República, o Vice-
Presidente e os membros do Congresso Nacional. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  3344 
 
De acordo com a Constituição Federal de 1988, marque a 
alternativa CORRETA: 
 

(A) A República Federativa do Brasil é formada apenas pela 
união dos Estados e dos Territórios e constitui-se em 
Estado de Direito. 

(B) A República Federativa do Brasil é formada apenas pela 
união indissolúvel dos Municípios e tem suas bases 
fundadas em princípios de direito. 

(C) A República Federativa do Brasil constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e é formada apenas pela união 
indissolúvel dos Municípios e dos Territórios brasileiros 
que incorporam sua circunscrição. 

(D) A República Federativa do Brasil constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e é formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  3355 
 
Sobre o tratamento dos servidores públicos na Constituição 
Federal de 1988, marque a alternativa CORRETA: 
 
(A) Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas 
suas autarquias e fundações, é assegurado regime de 
previdência de caráter exclusivamente contributivo, por 
meio da contribuição do respectivo ente público e dos 
servidores ativos. 

(B) Aos servidores titulares de cargos efetivos ou em 
comissão da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é 
assegurado regime de previdência de caráter contributivo, 
mediante contribuição exclusiva dos servidores ativos e 
inativos e dos pensionistas, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 

(C) Os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como 
de suas autarquias e fundações, serão aposentados ou 
por invalidez permanente, ou compulsoriamente, aos 
setenta anos de idade, ou ainda voluntariamente, desde 
que atendidas as exigências constitucionais.  

(D) Por ocasião de sua concessão, os proventos de 
aposentadoria dos servidores titulares de cargos efetivos 
ou em comissão da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e 
fundações, poderão exceder a remuneração do respectivo 
servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria 
ou que serviu de referência para a concessão da pensão. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  3366 
 
Conforme a Constituição Federal de 1988, marque a alternativa 
CORRETA: 
 
(A) Compete ao Congresso Nacional, exclusivamente, sustar 

os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do 
poder regulamentar ou dos limites de delegação 
legislativa. 

(B) É de competência concorrente do Congresso Nacional e 
do Presidente da República assinar e ratificar tratados, 
acordos ou atos internacionais que acarretam encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.  

(C) O Congresso Nacional é munido de competência 
constitucional para autorizar o estado de defesa e a 
intervenção federal, aprovar o estado de sítio, mas não 
para suspender qualquer uma dessas medidas. 

(D) Compete ao Congresso Nacional, autorizar o Presidente e 
o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, 
somente quando a ausência exceder a vinte e um dias. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  3377 
 
Marque a alternativa CORRETA, de acordo com o que dispõe a 
Constituição Federal de 1988: 
 
(A) A organização político-administrativa da República 

Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, os 
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Municípios, o Distrito Federal, os Territórios e as 
Autarquias, todos autônomos, nos termos da Constituição 
Federal.  

(B) Os Territórios Federais não integram a União e sua 
extinção depende de Lei ordinária Estadual. 

(C) A Constituição Federal possibilita a transformação de 
Territórios em Estados-membros e a criação, incorporação, 
fusão e o desmembramento de Municípios.  

(D) De acordo com a Constituição Federal, na organização 
político-administrativa os entes federativos são dotados de 
soberania e de autonomia. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  3388 
 
Sobre os objetivos e os Princípios Fundamentais norteadores 
da República Federativa do Brasil, expressos na Constituição 
Federal de 1988, marque a alternativa CORRETA: 
 
(A) A soberania, o pluripartidarismo e o sistema 

presidencialista de governo são princípios fundamentais da 
República Federativa do Brasil. 

(B) A dignidade da pessoa humana é princípio de direito, mas 
não é fundamento da República Federativa do Brasil. 

(C) Um dos objetivos da República Federativa do Brasil é a 
construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 

(D) A valorização social do trabalho e a livre iniciativa 
constituem objetivos, mas não são fundamentos da 
República Federativa do Brasil.  

 

QQUUEESSTTÃÃOO  3399 
 
Segundo a Constituição Federal de 1988, a Administração 
Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 
aos princípios, EXCETO: 
 
(A) Princípio da legalidade. 
(B) Princípio da pessoalidade. 
(C) Princípio da moralidade 
(D) Princípio da eficiência. 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  4400 
 
Segundo a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), 
reputa-se agente público: 
 
(A) Todo aquele que exerce, exclusivamente de forma não 

transitória, mandato, cargo, emprego ou função, junto à 
administração direta, indireta ou fundacional de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao 
patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou 
custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 
cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual. 

(B) Todo aquele que exerce, por eleição, nomeação, 
designação, contratação ou qualquer outra forma de 
investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou 
função, exclusivamente remunerada, junto à administração 
direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de 
Território, de empresa incorporada ao patrimônio público 
ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja 
concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento 
do patrimônio ou da receita anual. 

(C) Todo aquele que exerce, exclusivamente de forma 
transitória e sem remuneração, por eleição, nomeação, 
designação, contratação ou qualquer outra forma de 
investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou 
função, junto à administração direta, indireta ou 
fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, 
de empresa incorporada ao patrimônio público ou de 
entidade para cuja criação ou custeio o erário haja 

concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento 
do patrimônio ou da receita anual. 

(D) Todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou 
sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, 
contratação ou qualquer outra forma de investidura ou 
vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, junto à 
administração direta, indireta ou fundacional de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao 
patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou 
custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 
cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  4411 
 
Segundo a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), 
leia os itens abaixo e assinale a alternativa CORRETA: 
 
I. Praticar ato administrativo vedado em lei ou regulamento, 

ou diverso daquele previsto na regra de competência, 
constitui ato de improbidade administrativa que importa 
enriquecimento ilícito; 

II.  Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de 
consultoria ou assessoramento para pessoa física ou 
jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou 
amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições 
do agente público, durante a atividade são atos de 
improbidade administrativa que importam enriquecimento 
ilícito; 

III. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de 
terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de 
medida política ou econômica capaz de afetar o preço de 
mercadoria, bem ou serviço são atos de improbidade 
administrativa que causam prejuízo ao erário; 

IV. Realizar operação financeira sem observância das normas 
legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou 
inidônea são atos de improbidade administrativa que 
causam prejuízo ao erário; 

 
(A) Somente os itens I e II estão corretos. 
(B) Somente os itens III e IV estão corretos. 
(C) Somente os itens I e III estão corretos. 
(D) Somente os itens II e IV estão corretos. 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  4422 
 
De acordo com a Lei 8.666/93 são modalidades de licitação, 
EXCETO:  

 
(A) O leilão. 
(B) O convite. 
(C) A convocação de preços. 
(D) O concurso.  

  

QQUUEESSTTÃÃOO  4433 
 
Sobre a licitação pública regida pela Lei nº 8.666/93, marque a 
alternativa CORRETA: 

I. Esta Lei estabelece normas específicas sobre 
licitações e contratos administrativos pertinentes a 
obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
alienações e locações no âmbito dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios;  

II. Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e 
qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da 
Administração Pública e particulares, em que haja um 
acordo de vontades para a formação de vínculo e a 
estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a 
denominação utilizada; 

III. A licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
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proposta mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 
será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos; 

IV. Para os fins desta Lei, considera-se empreitada 
integral quando se contrata um empreendimento em 
sua integralidade, compreendendo todas as etapas 
das obras, serviços e instalações necessárias, sob 
inteira responsabilidade da contratada até a sua 
entrega ao contratante em condições de entrada em 
operação, atendidos os requisitos técnicos e legais 
para sua utilização em condições de segurança 
estrutural e operacional e com as características 
adequadas às finalidades para que foi contratada; 

V. De acordo com esta Lei, Projeto Básico  corresponde 
ao conjunto de elementos necessários e suficientes, 
com nível de precisão adequado, para caracterizar a 
obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços 
objeto da licitação, elaborado com base nas 
indicações dos estudos técnicos preliminares, que 
assegurem a viabilidade técnica e o adequado 
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, 
porém, sem a necessidade  de avaliação do custo da 
obra e da definição dos métodos, bem como do prazo 
de execução; 

(A) Somente os itens I, II e III estão corretos. 
(B) Somente os itens II, III e IV estão corretos. 
(C) Somente os itens II, IV e V estão corretos. 
(D) Somente os itens III, IV e V estão corretos. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  4444 
 
Para os efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar nº 101/2000), entende-se como: 
 
(A) Receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, 

de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, 
de serviços, transferências correntes e outras receitas 
também correntes, com a devida dedução, nos Estados, 
das parcelas entregues aos Municípios por determinação 
constitucional. 

(B) Ente da Federação: a União, os Estados, o Distrito 
Federal, os Municípios, as autarquias, as fundações 
públicas, as empresas públicas e as sociedades de 
economia mista. 

(C) Empresa controlada: aquela que recebe do ente 
controlador recursos financeiros para pagamento de 
despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de 
capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de 
aumento de participação acionária. 

(D) Empresa estatal dependente: sociedade cuja maioria do 
capital social com direito a voto pertença, direta ou 
indiretamente, a ente da Federação. 

 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  4455 
 
 
Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 
nº 101/2000), a despesa total com pessoal dos Estados, não 
poderá exceder o percentual de 60% da receita corrente 
líquida. E, a repartição desse limite não poderá exceder os 
seguintes percentuais: 
 
I. 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal 

de Contas do Estado; 
II. 10% (dez por cento) para o Judiciário; 
III. 49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo; 

IV. 5% (cinco por cento) para o Ministério Público dos 
Estados; 

 
(A) Somente os itens I e II estão corretos. 
(B) Somente os itens III e IV estão corretos. 
(C) Somente os itens I e III estão corretos. 
(D) Somente os itens II e IV estão corretos. 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 
Leia o fragmento textual para responder às questões 46 e 47. 

 
 
 

Durante séculos de história ocidental, oscilamos entre duas 
formas básicas de definição do sujeito. Na primeira, se buscava 
conhecer “o que se é” pelo que se fazia, ou, o que dá no mesmo, pela 
maneira como aparecíamos exteriormente ao olhar do outro. Na 
segunda, insinuada na tradição estóico-cristã e plenamente realizada 
no apogeu do homem sentimental, o indivíduo “era verdadeiramente” 
sua interioridade emocional e moral protegida do mundo. As duas 
formas, malgrado as diferenças, tinham em comum a exclusão do corpo 
no processo de formação das identidades individuais. Nada do que 
fôssemos, do ponto de vista físico, intervinha na definição do que 
deveríamos ser, dos pontos de vista emocional, intelectual, político, 
artístico ou espiritual. 

O crescimento do papel da mídia na formação de 
mentalidades mudou essas regras. A mídia reforçou a participação do 
corpo físico na constituição da subjetividade de dois modos. Primeiro, 
pela propaganda comercial de cosméticos, fármacos e instrumentos de 
aperfeiçoamento da forma corporal; segundo, pela identificação de 
certos predicados corporais ao sucesso social. O último aspecto é o 
fundamental. 
COSTA, Jurandir Freire. O vestígio e a aura: corpo e consumismo na moral do espetáculo. Rio 
de Janeiro: Editora Garamond, 2005, p.165-166. 

 
QQUUEESSTTÃÃOO  4466 

 

Conforme os argumentos de Jurandir Freire Costa, no trecho 
citado, o mundo contemporâneo, há algumas décadas, assiste 
a alterações sociais que incidem de modo contundente na 
construção da subjetividade de homens e mulheres.  
Sobre esse processo, é FALSO afirmar que: 
 
(A) A construção das identidades individuais de homens e 

mulheres hoje pode prescindir de critérios intimistas para 
ser legitimada socialmente. 

(B) O corpo tem se tornado o lócus por excelência, sob o 
influxo da mídia, da construção do eu. 

(C) O sucesso social passa a vincular-se a uma ascese na 
qual o corpo deve adequar-se às narrativas de mercado. 

(D) As identidades individuais prosseguem sendo erigidas 
sobre as mesmas escalas valorativas de décadas 
anteriores, salvo o acréscimo do corpo como fonte de 
valoração social. 

 
QQUUEESSTTÃÃOO  4477 

 

Tomando-se como referência os argumentos de Jurandir Freire 
Costa, leia as seguintes afirmações: 

I. Pode-se afirmar que os contextos institucionais 
privados e públicos também estejam a sofrer a 
incidência de discursos que instituem o corpo como 
suporte de valoração nas interações de trabalho; 

II. Pode-se afirmar que a cultura dos sentimentos se 
encontre notadamente destituída no cenário social 
brasileiro; 

III. Existe para o autor um elo indissociável entre 
alterações histórico-sociais e produção de 
subjetividade; 

 
São VERDADEIRAS: 
 
(A) A I e a II. 
(B) A I. 
(C) A II e a III. 
(D) A I, II e a III. 
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QQUUEESSTTÃÃOO  4488 

 
Uma das novas condições do trabalho no cenário 
contemporâneo, na visão de Richard Sennet em “A corrosão do 
caráter: as consequências pessoais do trabalho no novo 
capitalismo” (2002, 6ª Ed.), é a flexibilização do tempo nos 
locais institucionais. 
Sobre essa temática, é VERDADEIRO afirmar: 
 
(A) A possibilidade do trabalhador, em algumas empresas, 

executar parte de sua carga horária remunerada em sua 
própria casa, tem colaborado para uma redução do 
controle gerencial sobre os empregados. 

(B) A intensificação da realização de tarefas com redução dos 
dias de trabalho semanais não pode ser categorizada 
como flexibilização do tempo nos locais institucionais, na 
visão do autor em pauta. 

(C) A difusão dos recursos computacionais e da internet 
possibilita uma descentralização física do local de 
trabalho, porém com um incremento de controle gerencial 
mais efetivo sobre o trabalhador. 

(D) A entrada da mulher no mercado de trabalho, em 
números significativos, não colabora para explicar o 
surgimento do tempo flexível de trabalho ou flexitempo. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  4499 
 

Ainda de acordo com o livro referenciado, leia com atenção as 
afirmações: 
I. O desemprego estrutural e a flexibilização dos laços 

trabalhistas têm instituído uma sociedade do curto 
prazo, cujos valores hegemônicos entram em conflito 
com a esfera privada da família; 

II. Sob a ética do trabalho no novo capitalismo, as 
identidades pessoais devem ser inflexíveis para 
atenderem às rígidas metas empresariais; 

III. Para o autor em pauta, a conjuntura da sociedade 
capitalista opera efeitos subjetivos principalmente 
circunscritos à esfera do trabalho; 

 
São FALSAS: 
 
(A) A I e a III. 
(B) A II e a III. 
(C) Somente a I. 
(D) Somente a II. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  5500 

 
A internet e suas plataformas virtuais têm se constituído, na 
visão de Manuel Castells, em elementos-chave da cultura 
contemporânea. A esse respeito, leia com atenção as 
afirmações: 
 

I. As redes sociais, extraterritoriais, têm substituído as 
comunidades, territoriais, como modelo de 
sociabilidade hegemônica entre os cidadãos 
contemporâneos; 

II. Pode-se afirmar que as comunidades virtuais instituem 
valores na internet, os quais repercutirão para as 
esferas não virtuais; 

III. A internet pode ser considerada uma cultura produzida 
por uma elite tecnológica e empresarial que decide, 
arbitrariamente, as ferramentas virtuais que serão 
acessíveis aos cidadãos; 

 
São FALSAS: 
 
(A) A I e III. 
(B) A II e a III. 
(C) Somente a I. 
(D) Somente a II. 

 
 

Leia o fragmento textual para responder às questões 51 e 52. 
A desregulamentação universal – a inquestionável e irrestrita 

prioridade outorgada à irracionalidade e à cegueira moral da 
competição de mercado –, a desatada liberdade concedida ao capital e 
às finanças à custa de todas as outras liberdades, o despedaçamento 
das redes de segurança socialmente tecidas e societariamente 
sustentadas, e o repúdio a todas as razões que não econômicas, deram 
um novo impulso ao implacável processo de polarização, outrora detido 
(apenas temporariamente, como agora se percebe) pelas estruturas 
legais do estado do bem-estar, dos direitos de negociação dos 
sindicatos, da legislação do trabalho e – numa escala global (embora, 
neste caso, de modo muito menos convincente) – pelos primeiros 
efeitos dos órgãos internacionais encarregados da redistribuição do 
capital. A desigualdade – intercontinental, entre os estados e, mais 
fundamentalmente, dentro da mesma sociedade (sem levar em conta o 
nível do PNB exaltado ou lastimado pelo país) – atinge uma vez mais 
proporções que o mundo há pouco tempo, confiante em sua habilidade 
de auto-regular-se e autocorrigir-se, parecia ter deixado para trás uma 
vez por todas. [...] O desvio do projeto da comunidade como defensora 
do direito universal à vida decente e dignificada para o da promoção do 
mercado como garantia suficiente da universal oportunidade de auto-
enriquecimento aprofunda mais o sofrimento dos novos pobres, a seu 
mal acrescentando o insulto, interpretando a pobreza com humilhação e 
com a negação da liberdade do consumidor, agora identificada com a 
humanidade. 
BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 
1998, p.34. 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  5511 

 
De acordo com o fragmento textual, é VERDADEIRO afirmar 
que: 
 
(A) A globalização econômica tem ofertado uma 

territorialidade social estável para a construção dos 
projetos de vida individuais. 

(B) Vive-se em nossos dias um contexto de maleabilidade 
das estruturas sociais em favor da liberdade do capital, 
com a exceção das incólumes legislações trabalhistas dos 
estados nacionais. 

(C) O autor faz uma crítica à ideologia neoliberal, na medida 
em que esta preconiza uma desinstitucionalização de 
vários dispositivos estatais de intervenção na vida social. 

(D) Os argumentos do autor evidenciam os efeitos sociais do 
enfraquecimento do estado de bem-estar, embora sua 
política ainda predomine no cenário político global 
contemporâneo. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  5522 

 
Tendo-se como referência os argumentos de Zygmunt Bauman 
(1998), é FALSO afirmar que: 
 

(A) A vida contemporânea, globalizada, tem outorgado aos 
sujeitos a construção de itinerários de vida determinados 
por uma racionalidade econômica. 

(B) A racionalidade econômica, no contexto pós-moderno, 
mostra-se um vetor social que deve ser relativizado na 
compreensão do sujeito de nossos dias. 

(C) A vida social pós-moderna institui uma hierarquia moral 
na qual os determinantes econômicos devem sobrepujar-
se a todos os demais critérios valorativos. 

(D) O enfraquecimento das redes societárias, no mundo 
contemporâneo, encontra-se diretamente vinculado a 
questões de ordem macroestrutural. 

 
QQUUEESSTTÃÃOO  5533 

 
Em “Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a 
negação do trabalho”, Ricardo Antunes (2009, 2ª Ed.) analisa 
as metamorfoses do mundo do trabalho no capitalismo 
contemporâneo. 
Tomando como referência seu pensamento, leia com atenção 
as afirmações a seguir: 
O mundo do trabalho tem assistido a um alargamento da 
presença do trabalho imaterial nas cadeias 
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I. produtivas, em oposição ao trabalho material em vias 
de superação; 

II. O exercício da atividade intelectual como trabalho 
imaterial opera como um sistema autônomo, cujas 
dimensões são posteriormente vinculadas aos 
objetivos da produção; 

III. O trabalho imaterial se produz a partir das 
necessidades de processamento dos conteúdos 
informacionais das mercadorias; 

 
São FALSAS: 
 
(A) Somente a I. 
(B) Somente a III. 
(C) A II e a III. 
(D) A I e a II. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  5544 

 
De acordo com a perspectiva teórica do autor referenciado, é 
VERDADEIRO afirmar que: 
 
(A) A chamada qualidade total dos produtos industriais, tema 

muito difundido nos meios empresariais nas últimas 
décadas, tem colaborado para o aumento da longevidade 
dos produtos de mercado. 

(B) A taxa de utilização decrescente do valor de uso das 
mercadorias, um dos mecanismos do sistema de 
metabolismo socioeconômico do capital, também se faz 
presente na lógica de operacionalização empresarial da 
qualidade total. 

(C) A qualidade total dos produtos industrializados se 
contrapõe à lógica da taxa de utilização decrescente do 
valor de uso das mercadorias. 

(D) O aumento dos dispositivos de controle industriais para a 
qualidade total dos produtos não se reflete em expressão 
fenomênica, involucral dos mesmos, através da 
publicidade. 

 
QQUUEESSTTÃÃOO  5555 

 
Em “A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do 
trabalho”, Christophe Dejours (1992, 5ª Ed.) desenvolve uma 
abordagem notadamente original acerca do sofrimento 
psíquico. Tomando-se por referência seu pensamento, é 
FALSO afirmar que: 
 
(A) O trabalho taylorizado desapropriou os trabalhadores da 

adaptação espontânea de seu organismo ao trabalho. 
(B) A ausência da liberdade de organização-reorganização-

modulação do modo operatório, no taylorismo, afeta a 
integridade do aparelho psíquico. 

(C) A estrutura taylorista na indústria favoreceu uma 
consciência coletiva dos operários acerca dos sofrimentos 
nos locais de trabalho, na medida em que o 
escalonamento seriado das tarefas permitiu a 
identificação de limitações individuais. 

(D) Processos psíquicos de somatização, na visão do autor 
em pauta, podem ser causados especificamente pela 
organização de trabalho no modelo taylorista. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  5566 

 
De acordo com o autor e obra referenciados, é VERDADEIRO 
afirmar que: 
 
(A) A organização do trabalho nos moldes tayloristas implica 

uma despersonalização do trabalhador, inequivocamente. 
(B) Para Dejours, a negação da capacidade intelectual do 

trabalhador no taylorismo é um fenômeno secundário para 
a compreensão da psicopatologia do trabalho. 

(C) A autonomia mental, em tarefas repetitivas, apresenta-se 
como uma defesa psíquica eficaz para o trabalhador, 
independentemente de atributos pessoais. 

(D) Não há possibilidades de evasão fantasmática diante da 
concretude de ambientes de trabalho que exigem 
performances psicomotoras repetitivas. 
 
QQUUEESSTTÃÃOO  5577 

 
Leia com atenção as duas asserções abaixo, tendo como 
referência o pensamento de Christophe Dejours: 
 
Tempo de trabalho e tempo fora do trabalho formam um 
continuum dificilmente dissociável. 

PORQUE 

Despersonalizado no trabalho, o trabalhador permanece 
despersonalizado em sua casa. 

 
Assinale a opção CORRETA: 

 
(A) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a 

segunda é uma justificativa correta da primeira. 
(B) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas 

a segunda não é justificativa correta da primeira. 
(C) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a 

segunda, uma proposição falsa. 
(D) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a 

segunda, uma proposição verdadeira. 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  5588 

 
Tendo-se como referência a perspectiva teórica de Christophe 
Dejours (1992, 5ª Ed.) acerca do sofrimento no trabalho, leia 
com atenção as afirmações: 
 

I. Sentimentos de indignidade, inutilidade e 
desqualificação são facilmente encontrados em 
operários contemporâneos; 

II. Para o autor em pauta, o sofrimento do trabalhador 
começa quando a relação homem-organização do 
trabalho está bloqueada; 

III. A percepção do sujeito de que o patamar de 
insatisfação em que se encontra não pode diminuir, 
em seu trabalho, sobrepõem-se às exigências 
psíquicas do trabalho no surgimento do sofrimento; 

IV. O conteúdo significativo do trabalho se constrói a partir 
de uma relação indissociável entre investimento 
narcísico e investimento objetal; 

São VERDADEIRAS: 
 
(A) A II, III e a IV. 
(B) A I, II,  III e a IV. 
(C) A I e a II. 
(D) A III e a IV. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  5599 

Tendo-se como referência as reflexões teóricas de Christophe 
Dejours na obra “Psicodinâmica do trabalho: contribuições da 
Escola Dejouriana à análise da relação prazer, sofrimento e 
trabalho”(1994), leia com atenção as duas asserções: 
 
O subemprego de aptidões psíquicas, fantasmáticas e 
psicomotoras não permite uma adequada descarga pulsional. 

PORQUE 

O prazer do trabalhador é resultante da descarga de energia 
psíquica que a tarefa autoriza, o que equivale a um aumento da 

carga psíquica do trabalho. 
Assinale a opção CORRETA: 

 
(A) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a 

segunda é uma justificativa correta da primeira. 
(B) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a 

segunda não é justificativa correta da primeira. 
(C) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a 

segunda, uma proposição falsa. 
(D) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, 

uma proposição verdadeira. 
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QQUUEESSTTÃÃOO  6600 

 
Tendo-se como marco teórico a perspectiva de Christophe 
Dejours (1994) acerca da psicodinâmica do trabalho, leia com 
atenção as afirmações: 
 

I. Cada sujeito dispõe de vias de descargas pulsionais 
preferenciais, o que, inequivocamente, tornará 
determinados setores de trabalho inadequados, de 
acordo com a estrutura de personalidade do 
trabalhador; 

II. A carga psíquica negativa é fonte de fadiga para o 
trabalhador; 

III. A carga psíquica negativa é indissociável da 
ocorrência de uma descarga psíquica no trabalho; 

IV. A impossibilidade da livre organização do trabalho é 
um componente-chave da existência de cargas 
psíquicas positivas; 

São FALSAS: 
 
(A) Somente a II. 
(B) A II e a III. 
(C) A I, II e a III. 
(D) A I e a IV. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  6611 

 
Leia com atenção as duas asserções, tendo como referência 
o pensamento de Christophe Dejours (1994): 
 
Uma descompensação somática pode cessar após uma 
mudança de tarefas em um mesmo ambiente de trabalho. 

PORQUE 
A organização do trabalho nas instituições frequentemente 
possibilita uma adequação satisfatória das aptidões 
psicomotoras, psicossensoriais e psíquicas do trabalhador. 

 
Assinale a opção CORRETA: 
 
(A) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a 

segunda, uma proposição falsa. 
(B) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a 

segunda não é justificativa correta da primeira. 
(C) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a 

segunda é uma justificativa correta da primeira. 
(D) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a 

segunda, uma proposição verdadeira. 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  6622 

 
Acerca da teorização de Christophe Dejours, leia com atenção 
as seguintes afirmações: 
 

I. A tomada de medidas que visem melhorar de forma 
global a qualidade do ambiente de trabalho, repercute 
significativamente para o aumento do prazer do 
trabalhador em suas tarefas; 

II. O conteúdo ergonômico do trabalho geralmente pode 
ser adaptado pela estrutura psíquica dos sujeitos sem 
graves prejuízos à saúde; 

III. Conteúdo significativo do trabalho e conteúdo 
simbólico do trabalho superam em relevância as 
necessidades psicossensoriais na economia 
psicossomática individual; 

 
São FALSAS: 
 
(A) A I e a II. 
(B) Somente a III. 
(C) A I, II e a III. 
(D) A II e a III. 

 
 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  6633 

 
De acordo com a perspectiva teórica de Enrique Pichon-Rivière 
acerca do processo grupal, é VERDADEIRO afirmar que: 
 
(A) O autor considera a vida mental inconsciente como a 

interação entre o grupo interno e os objetos do mundo 
exterior. 

(B) Para o autor em pauta, o inconsciente se apresenta como 
uma dimensão narcisística, co-relacionada com os objetos 
do mundo exterior que produzem a vida mental. 

(C) Para esse autor se faz mister o conceito de instinto, a fim 
de preservar-se o vínculo terminológico com a psicanálise 
de Sigmund Freud. 

(D) Instinto e experiência se apresentam como conceitos 
intercambiáveis, na medida em que ambos remetem para 
as interações entre o inconsciente e o mundo exterior. 
 
QQUUEESSTTÃÃOO  6644 

 
De acordo com a perspectiva teórica de Enrique Pichon-
Rivière, é VERDADEIRO afirmar que: 
 
(A) O esquema referencial é o conjunto de conhecimentos, de 

atitudes, que cada um de nós tem em sua mente e com o 
qual trabalha em sua relação interna, consigo mesmo. 

(B) Nos grupos operativos a atividade está centrada na 
mobilização de estruturas estereotipadas, nas dificuldades 
de aprendizagem e comunicação devido às ansiedades 
depressiva e paranóide. 

(C) A ansiedade paranóide e o sentimento de estar à mercê 
são sintomas excludentes em toda estrutura neurótica 
normal. 

(D) A noção de vínculo, para o presente autor, inclui 
processos de comunicação, mas não de aprendizagem. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  6655 

 
Tomando-se como referência os procedimentos da técnica de 
grupos operativos proposto por Enrique Pichon-Riviére, a partir 
da experiência do Instituto Argentino de Estudios Sociales 
(IADES), é VERDADEIRO afirmar:   
 
(A) Metodologia em que a ação e a investigação têm uma 

relação articulada, em que uma se expressa em 
consequência da outra de forma distinta.   

(B) A técnica privilegia os grupos de comunicação, discussão 
e tarefa, por meio de mecanismos de auto-regulação que 
são postos em funcionamento por todo o grupo desde o 
início.  

(C) A didática e a aprendizagem operante se baseiam na 
unidade do esquema referencial, que serve de 
enquadramento para possibilitar o condicionamento de 
relações sociais operantes.   

(D) A análise de ideologias é uma tarefa implícita na análise 
das atitudes e do esquema conceitual, referencial e 
operativo. 

 
QQUUEESSTTÃÃOO  6666 

 
Wilfred Bion demonstrou que a diferença entre um grupo eficaz 
e o ineficaz residia  - em que o primeiro está em contato com a 
realidade e o segundo se afasta dela, preocupando-se 
exclusivamente com suas fantasias internas e emoções. A 
teoria dos supostos básicos na conduta grupal estabelece o 
seguinte encadeamento: 
 
(A) ansiedade, desejo compartilhado, trabalho. 
(B) regressão, estancamento e desenvolvimento. 
(C) identificação projetiva, mecanismos regressivos, realidade 

externa. 
(D) dependência, acasalamento, ataque-e-fuga. 
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Leia o fragmento textual para responder à questão 67 e 68. 
Locais de trabalho podem reunir hoje até quatro gerações no 
mesmo espaço 

O país campeão em longevidade é Macau, com média de expectativa 
de vida ao nascer de 84,3 anos. No outro extremo está Angola, com 
38,2 anos de expectativa de vida. Atualmente, há cerca de 700 milhões 
de idosos no mundo. Em 2050, estima-se que haverá 2 bilhões de 
idosos. Outra informação relevante: o Brasil emprega hoje 4,8 milhões 
de pessoas com mais de 50 anos de idade, num universo de 22 milhões 
de trabalhadores. Nas empresas, há, por conta desse envelhecimento 
populacional, até quatro gerações trabalhando e convivendo no mesmo 
espaço. Algumas arestas sempre precisarão ser aparadas no decorrer 
do caminho, como a necessidade da compreensão das diferenças que 
caracterizam cada geração de profissionais. Os conflitos são 
inevitáveis, porém gerenciáveis. (...) Atitude que preocupa as empresas, 
principalmente aquelas que ainda não sabem lidar com este tipo de 
problema. É claro que a faixa etária não é suficiente para caracterizar 
alguém como membro de uma determinada tribo, especialmente porque 
os paradigmas, os valores e as vivências históricas também precisam 
ser compartilhados. Assim, alguém pode fazer parte de uma geração e 
ter a idade comum a de integrantes de outra (...). 

Disponível em: RH.com.br: http://www.rh.com.br/Portal/Grupo_Equipe/Artigo/7980/os-conflitos-de-

geracoes-nas-empresas.html. Acesso em 22 de Agosto de 2012. 

QQUUEESSTTÃÃOO  6677 

 
A realidade expressa no fragmento textual implica em 
sensibilização dos profissionais sobre a complexidade das 
relações intergeracionais no contexto de trabalho. Entre as 
alternativas de trabalho a ser realizado pelos profissionais da 
área de gestão de pessoas, especialmente o psicólogo, devem 
ser consideradas as seguintes propostas, EXCETO:   
(A) Valorização da diversidade. 
(B) Incentivo à mobilidade dos conhecimentos e as 
competências entre as gerações, a troca de experiências e 
atividades de integração.  
(C) Promoção da competição, em função das aspirações e 
visões de mundo díspares.  
 (D) Atenção à comunicação e ao feedback, bem como 
valorização das competências comportamentais e emocionais. 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  6688 

A fim de responder sobre qual seria a contribuição efetiva da 
área de Recursos Humanos para que esses talentos 
diversificados contribuam no processo de desenvolvimento 
organizacional, assinale a alternativa CORRETA: 

(A)  Oferecer atenção à necessidade de negociação,   
competições e administração de conflitos inevitáveis.  

(B) Conhecer as características das gerações jovens e focar 
os pontos fortes dos profissionais mais velhos.  

(C) Criar contextos que permitam a permanente troca de 
experiências entre as pessoas, buscando a possível 
superação da distância cultural entre as gerações.  

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

QQUUEESSTTÃÃOO  6699 

 
De acordo com Zanelli (1994), pode-se afirmar que os 
psicólogos nas organizações de trabalho vêm atuando de 
acordo com as seguintes tendências, EXCETO:  
(A) O sentido de  olhar a realidade e atuar sobre ela num nível 

de staff e não meramente operacional, rompendo os 

limites do nível técnico de atuação. 

(B) Necessariamente vem buscando estratégias que visam a 

promoção da qualidade de vida no trabalho, com vistas ao 

desenvolvimento individual e grupal. 

(C) Aprimorar o uso de técnicas e procedimentos psicológicos, 

como instrumentos que ampliam a perspectiva de atuação, 

dirigindo sua atividade mais especificamente para a 

geração de resultados, tornando-a mais eficaz. 

(D) Aprender a linguagem da empresa, para dominar o campo 

e a situação em que se insere, podendo exercer um poder 

de negociação perante a empresa, partindo do 

conhecimento da psicologia em diálogo com a 

organização. 

QQUUEESSTTÃÃOO  7700 

 
A análise do trabalho, recrutamento e seleção, treinamento, 
avaliação de desempenho, estudo e intervenções no 
comportamento microorganizacional vem sofrendo inovações 
mediante exigências societárias e tecnológicas, adquirindo 
novos formatos, quando inseridos nos modelos inovadores de 
gestão (Zanelli, 1994).  
Acerca desse processo em curso na atuação do psicólogo, 
considere as afirmações:  
 

I. Houve perda significativa da importância dos testes 
psicológicos como instrumento de seleção; 

II. Observa-se o caráter retrospectivo e inibidor das 
metodologias de análise do trabalho em função das 
alterações nos processos de trabalho devido à 
informatização e tecnologias microeletrônicas; 

III. Ênfase na continuidade educativa permanente do 
trabalhador e autogerenciamento dos procedimentos 
de capacitação; 

IV. A avaliação de desempenho passa a ser mediada por 
objetivos específicos e compartilhada por 
trabalhadores e gestores; 

 
São VERDADEIRAS:  
 
(A) A II, III e a IV. 

(B) A I, III e a IV. 

(C) A III e a IV. 

(D) A I, II, III e a IV. 

QQUUEESSTTÃÃOO  7711 

 
Colocando-se em evidencia a importância da ética e o domínio 
teórico-metodológico da Psicologia, o profissional inserido nas 
organizações não deve conter-se ao „ajuste‟ no mercado de 
trabalho, mas antes manter preservado o papel de formulação 
de estratégias e a capacidade crítica, entendendo a dimensão 
histórica de sua participação na organização. Tal tarefa muitas 
vezes se distancia das atividades cotidianas, principalmente 
devido a necessidade de: 
 
(A) Formação e qualificação. 

(B) Superar estereótipos e preconceitos. 

(C) Imposições da organização. 

(D) Trabalhar em grupo. 

QQUUEESSTTÃÃOO  7722 

 
Leia as afirmações: 

I. O ambiente organizacional na sua história esteve 
estritamente vinculado ao trabalho e ao 
comportamento do trabalhador e a organização 
depende visceralmente das pessoas para atingir seus 
fins; 

II. A psicologia organizacional e do trabalho implicam em 
re-significar a psicologia organizacional remetendo-se 
para a saúde mental e trabalho, considerando as 
características organizacionais que atravessam a 
subjetividade do trabalhador influenciando sua 
conduta; 

III. Ainda há alguns problemas quando os psicólogos se 
agarram a instrumentos tradicionais como os testes 
psicológicos, dando-lhe ênfase exagerada que se 

http://www.rh.com.br/Portal/Grupo_Equipe/Artigo/7980/os-conflitos-de-geracoes-nas-empresas.html
http://www.rh.com.br/Portal/Grupo_Equipe/Artigo/7980/os-conflitos-de-geracoes-nas-empresas.html


   UUUFFFTTT ///CCCOOOPPPEEESSSEEE                                                                     DDDEEEFFFEEENNNSSSOOORRRIIIAAA   PPPÚÚÚBBBLLL IIICCC AAA   DDD OOO   EEESSSTTTAAADDDOOO   DDDOOO   TTTOOOCCCAAANNNTTT IIINNNSSS    
 
 

 
                                                                                                                                           

15 
Analista  em Gestão Especializado – Psicologia 

respalda na ótica do homem certo para o lugar certo, 
porém há o desafio de se criar exercícios, situações, 
questionários e outros instrumentos que tenham a 
maior proximidade possível com o cotidiano; 

 
São VERDADEIRAS: 
 

(A) A I e a III. 

(B) A II e a III. 

(C) A I, II e a III. 

(D) A I e a II. 

QQUUEESSTTÃÃOO  7733 

 
São subdomínios de atuação do PSICÓLOGO no movimento 
da emergência da psicologia organizacional na década de 90, 
EXCETO: 
 
(A) Nas condições de trabalho/ higiene – segurança e 

prevenção de acidentes, intervenções ergonômicas, 

programas de saúde, bem estar e assistência social. 

(B) Relações de trabalho – integração em programas 

específicos, regulação de conflitos, mudanças em padrões 

de gestão e organização do trabalho; 

(C) Nível das estratégias, da formulação das políticas 

organizacionais. 

(D) Nas funções de gerenciamento, garantindo o 

planejamento, organização, direção e controle de setores 

da organização. 

QQUUEESSTTÃÃOO  7744 

 
Em sua trajetória histórica no Brasil, de acordo com Zanelli 
(1994:92), a psicologia nas organizações passa por várias 
tendências emergentes. Em relação à ordem de acontecimento 
dessas tendências, assinale a alternativa CORRETA:  
 

(A) 1º Uso intensivo de testes, da psicotécnica. 2º 

Disseminação das dinâmicas de grupo e 3º Tentativa de 

avaliar e criar situações de aprendizagem. 

(B) 1º Mensuração e detalhamento do desempenho. 2º 

Dispersão dos modelos participativos e estratégicos e 3º 

Atividades articuladas com sindicatos e órgãos 

representativos dos trabalhadores.  

(C) 1º Utilização intensa de recursos psicotécnicos. 2º 

Atividades inseridas em meios articulados com a 

organização e 3º Disseminação das dinâmicas de grupo.  

(D) 1º Condições de trabalho e higiene. 2º disseminação das 

dinâmicas de grupo e 3º Clima e cultura organizacional.  

QQUUEESSTTÃÃOO  7755 

 
Tomando-se por referência a abordagem psicoeconômica da 
relação Homem-Trabalho, leia com atenção as seguintes 
asserções:  
 
A organização do trabalho é a efetivação da vontade de outro 

sobre o trabalhador. 
PORQUE 

Existe a vontade do empregador de dominar, de controlar e 
substituir o livre-arbítrio do trabalhador pelas suas 

deliberações. 
 
Assinale a opção CORRETA: 
 
(A) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a 

segunda é uma justificativa correta da primeira. 
(B) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a 

segunda não é justificativa correta da primeira. 

(C) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a 
segunda, uma proposição falsa. 

(D) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, 
uma proposição verdadeira. 

 
QQUUEESSTTÃÃOO  7766 

 
De acordo com Wanderley Codo (1999;2006), três movimentos 
vinham conquistando espaço no mundo do trabalho, 
especialmente devido a emergência relacionada ao processo 
de globalização da economia mundial. 
Sobre esses movimentos, assinale a alternativa VERDADEIRA:  
 
(A) Parcialização das tarefas. Crise nas relações de troca. 

Trabalho como ato de depositar significado à natureza. 
(B) Deterioração das relações de troca. Comércio 

internacional. Separação entre planejamento e execução. 
(C) Criação de grupos de qualidade. Participação. Saúde 

mental no trabalho. 
(D) Polivalência da mão de obra. Relativização da 

racionalidade e valorização do afeto. Individualização.  
 

Leia o fragmento textual para responder as questões 77 e 78. 
Quando se aborda a saúde e a segurança de trabalho, fala-se 
geralmente mais em segurança do que na saúde e a ênfase recai de 
preferência sobre os fatores mecânicos, físicos e biológicos  que 
provocam os acidentes, minimizando-se os fatores psicossociais ou 
organizacionais que poderiam ser responsáveis por acidentes. Essa 
insistência é legítima quando conhecemos custos que são ocasionados, 
direta ou indiretamente, pelos acidentes, os ferimentos, as doenças 
profissionais, o sistema de indenização, as compensações, e a 
readaptação. (...) Conceder um lugar central ao método de gestão 
dentro da problemática da SST me parece importante não só porque 
diversas pesquisas se encaminham nesse sentido (...) mas porque  
também cerca de três quartos da mão de obra de Quebec trabalham, 
atualmente, no setor terciário, um setor que, apesar dos problemas de 
saúde que o afetam, não é ainda prioritário para as instituições públicas 
concernentes. (...) No nível de saúde e segurança, o estudo dos 
incidentes menores (acidentes individuais, ferimentos, etc.) lembra que 
a participação e implicação do pessoal, uma organização de trabalho 
adaptada aos trabalhadores, uma estratégia de prevenção integrada 
são fatores determinantes na redução do índice de acidentes e 
ferimentos, tanto na Europa, como na América do Norte. Os estudos 
dos incidentes de maior monta chega a mesma conclusão. Fazendo 
uma análise das principais catástrofes industriais (Bhopal, Three-Mile 
Island, Tchernobil, Chalenger, Saint Basile Le Grand) o pesquisador 
descobre que, além das deficiências técnicas, ocultam-se problemas de 
natureza organizacional (Perrow, 1984; Shrivastava, 1987; Schwartz, 
1987; Lagadec, 1988; Denis, 1993; Mitroff e Pauchant, 1990). Em 
outras palavras, a exemplo das grandes catástrofes, como o naufrágio 
do Titanic não são unicamente o produto do acaso, do destino ou do 
erro técnico, mas também, e sobretudo, fruto de determinadas práticas 
de gestão.  

CHANLAT, Jean-François. Modos de gestão, saúde e segurança no trabalho. In: DAVEL, E.; 
VASCONCELOS, J. (orgs.). “Recursos” humanos e subjetividade. Petrópolis: Vozes, 1999. 118-
128. 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  7777 

 
Considerando as afirmações do texto, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
(A) Em geral a segurança é mais bem cuidada do que a saúde 

na organização e estruturação do trabalho. 
(B) Estudos mostram que havendo a maior participação e 

implicação do pessoal, numa organização do trabalho, se 
constitui uma estratégia que favorece a redução do índice 
de acidentes no trabalho.  

(C) Os fatores psicossociais seriam secundários para se 
pensar metodologicamente no processo de gestão para a 
garantia da saúde e segurança no trabalho.  

(D) A relação entre os tipos de gestão contemporânea e o 
estabelecimento de condições de saúde e segurança no 
trabalho ainda se encontra incipiente, apesar de ser 
importante. 
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QQUUEESSTTÃÃOO  7788 

 
Quando se analisa o estresse ocupacional, a psicopatologia do 
trabalho ou a ergonomia percebe-se que os principais métodos 
de gestão contemporâneos estariam influenciando a saúde 
mental e física, em que uns acarretam mais problemas que 
outros.  Cada modo de gestão tende a desencadear um tipo de 
situação predominante que resulta em problemas de saúde: 
 
MODO DE GESTÃO 
(1) Tayloriano e neotayloriano 
(2) Tecnoburocrático 
(3) Baseado na “excelência”  
(4) Participativo 
TIPO DE SITUAÇÃO QUE ACARRETA 
(  ) Agressividade e cinismo entre as pessoas 
(  ) Esgotamento profissional 
(  ) Neuroses, depressão, fadiga nervosa 
(  ) Tensão ou supertensão, suicídios 
Assinale a alternativa que apresenta a relação CORRETA entre  
o “Modo de gestão” e o “Tipo de situação que acarreta”:  
 

(A) 4, 1, 2, 3 
(B) 2, 4, 3, 1 
(C) 3, 1, 4, 2 
(D) 4, 2, 1, 3 

 
QQUUEESSTTÃÃOO  7799 

 
Assinale a alternativa que contém EXCLUSIVAMENTE os tipos 
de tarefas predominantes que colocam em risco a saúde do 
trabalhador no método de gerenciamento Tecnoburocrático:   
 
(A) Isolamento, aspecto repetitivo das tarefas, caráter 

monótono, pressão do tempo, carga física e mental 
penosa.  

(B) Ausência de autonomia, individualização dos 
desempenhos, estilhaçamento da solidariedade,  
onipotência e ilusão de poder e invulnerabilidade 

(C) Associação entre responsabilidade e autoridade, criação 
de espaços de palavra e escuta, gestão prescrita diferente 
da gestão real, reconhecimento e solidariedade.  

(D) Definição precisa de tarefas com redução da autonomia, 
rigidez normativa e pressões orçamentárias, 
desvalorização de algumas categorias profissionais.  

 
QQUUEESSTTÃÃOO  8800 

 
Leia com atenção as afirmações: 

I. O assédio moral nasce com pouca intensidade, como 
algo inofensivo, pois as pessoas tendem a relevar os 
ataques, levando-os na brincadeira; depois, propaga-
se com força e a vítima passa a ser alvo de um maior 
número de humilhações e de brincadeiras de mau 
gosto; 

II. O assédio moral no trabalho é a exposição de 
trabalhadores a situações vexatórias, constrangedoras 
e humilhantes durante o exercício de sua função, 
realizado em geral por colegas de trabalho no mesmo 
nível hierárquico em que a vítima está inserida; 

III. Não há necessariamente intencionalidade, mas o 
assédio moral caracteriza-se pela constante 
desqualificação da vítima, seguida de sua 
conseqüente fragilização, com um propósito implícito 
de neutralizá-la em termos de poder. Esse 
enfraquecimento psíquico pode levar o indivíduo 
vitimizado a uma paulatina despersonalização; 

 
São FALSAS: 
 

(A) Somente a I. 
(B) Somente a II. 
(C) A I e a II.  
(D) A II e a III. 
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PROVA DISCURSIVA 
 
Instruções  
Redija um texto DISSERTATIVO, em prosa. Observe rigorosamente as orientações e informações a seguir:  

a) O texto deve ser desenvolvido segundo o tema.  
b) O tema vem acompanhado de uma coletânea, que tem o objetivo de orientar sua linha argumentativa.  
c) Sua prova discursiva será ANULADA se você: fugir ao tema; desconsiderar a coletânea; não atender ao tipo de texto exigido, 

ultrapassar o número máximo de linhas – 30 (trinta) linhas.  
 
 

Tema 

A pobreza como uma violação dos direitos humanos 
 

 
TEXTO I 

 

 

Disponível em: <http://www.valor.com.br/sites/default/files/gn/11/11/arte30int-301-cepas-a11.jpg>.  Acessado em: 05 ago. 2012. 

TEXTO II 
 

“A igualdade dos cidadãos perante a lei passou a ser confrontada com a desigualdade da lei perante os cidadãos, uma confrontação 
que em breve se transformou num vasto campo de análise sociológico e de inovação social centrado na questão do acesso diferencial 
ao direito e à justiça por parte das diferentes classes e estratos sociais.”  
 
SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. São Paulo: Cortez, 1995.  
 

TEXTO III 
 

A DEFENSORIA PÚBLICA E A ERRADICAÇÃO DA POBREZA 
 

A pobreza é considerada por alguns pesquisadores uma causa ou a consequência da violação dos direitos humanos, assim como 
pode ser considerada uma violação dos direitos humanos ou um direito humano em si se considerado o direito a ser livre da pobreza. 
Sua vinculação com os direitos humanos se dá, então, no âmbito dos direitos econômicos e sociais, embora não possa ser vista 
unicamente como violação desses direitos, já que na condição de pobreza também ocorrem negações de direitos civis e políticos, que 
ensejam conflitos e, portanto, a necessidade de atuação do Estado no combate às violações de direitos humanos. 
 
Disponível em: <http://www.anadep.org.br/wtksite/cms/conteudo/13134/ANGELITA_MARIA_MADERS.pdf>. Acesso em: 05 ago. 
.2012. 

 
TEXTO IV 

Art. 3º - I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais; 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. 

Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em: 05 ago. .2012. 
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TEXTO V 
 

 

 

Disponível: <http://4.bp.blogspot.com/_PYubGPb78Q0/TTYFK_E0kcI/AAAAAAAAAH0/THXD_pKCuqM/S780/pobreza.jpg>. Acesso 

em: 05 ago. 2012. 

 
PROPOSTA 
 
Considerando a atuação da Defensoria Pública, leia a coletânea e elabore sua dissertação, argumentando sobre o tema: A pobreza 
como uma violação dos direitos humanos. 
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RASCUNHO – PROVA DISCURSIVA 
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