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INSTRUÇÕES

01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em 
local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado, devidamente identificado com etiqueta.

02 - Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, calculadoras 
e etc. Bips e telefones celulares, devem ser mantidos desligados, ou qualquer outro material. É expressamente 
proibido ao candidato entrar ou permanecer com armas no local de realização das provas. Caso o candidato 
detenha o porte legal de arma e esteja de posse da mesma, deverá entregá-la na Coordenação, buscando-a ao 
término das provas.

03 - Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar.

04 - A duração da prova é de 03 (TRÊS) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de 
Questões  e  à  identificação  – que  será  feita  no decorrer  da  prova  –  e  ao  preenchimento  da  FOLHA DE 
RESPOSTAS (GABARITO).

05 -  Somente  em caso de urgência  pedir  ao fiscal  para  ir  ao sanitário,  devendo no percurso  permanecer 
absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair 
da sala no término da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal 
deverá ser comunicado.

06 - O Caderno de Questões consta de 40 (QUARENTA) questões objetivas de múltipla escolha.  Leia-o 
atentamente e marque apenas uma alternativa.

07 – As questões das provas objetivas serão do tipo múltipla escolha, com cinco opções (A a E) e uma 
única resposta correta. 

08 - Deve-se marcar na FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO) apenas uma opção em cada questão, com 
caneta  azul  ou  preta,  SEM RASURÁ-LA,  SEM AMASSÁ-LA,  SEM PERFURÁ-LA.  Caso  contrário,  a 
questão será anulada.

09 - Ao terminar a conferência do Caderno de Questões, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer 
defeito, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores 
neste sentido. Inclusive, o candidato deve verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se devidamente 
identificado no Caderno de Questões na parte superior esquerda da folha nº 02.

10 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe, única e exclusivamente ao candidato, interpretar e decidir.

11 - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas após 90 (noventa) minutos de 
seu início e só poderá levar o Caderno de Questões no decurso dos últimos 60 (sessenta) minutos anteriores 
ao horário previsto para o seu término.

12 - É proibida a reprodução total ou parcial deste material, por qualquer meio ou processo, sem autorização 
expressa  da  Consulplan  Consultoria.   Em  nenhuma  hipótese  a  Consulplan  Consultoria informará  o 
resultado por telefone.

13 - A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar 
na anulação da prova do candidato.

RESULTADOS E RECURSOS

- Os gabaritos oficiais das provas escritas objetivas de múltipla escolha serão divulgados na Internet, no site 
www.consulplan.net , às 14h00min do dia subseqüente ao da realização da prova escrita.

- Os recursos deverão ser apresentados conforme determinado no item 08 do Edital 001/2007, não esquecendo 
principalmente dos seguintes aspectos:

a) Caberá recurso contra questões das provas e contra erros ou omissões no gabarito, até 48(quarenta e oito) 
horas ininterruptas, iniciando-se às 14:00 horas do dia 05 de Novembro de 2007, encerrando-se às 14:00 
horas do dia 07 de Novembro de 2007.

b) A decisão proferida pela Banca Examinadora tem caráter irrecorrível na esfera administrativa, razão pela 
qual não caberão recursos adicionais.

c)  A  interposição  de  recursos  poderá  ser  feita  somente  via  Internet,  através  do  Sistema  Eletrônico  de 
Interposição de Recursos,  com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referente à inscrição, 
apenas  no  prazo  recursal  à  Consulplan  Consultoria,  conforme  disposições  contidas  no  site 
www.consulplan.net, no link correspondente ao Concurso Público.

d) Serão rejeitados os recursos não fundamentados,  enviados via postal, via fac-símile (fax) e os que não 
contiverem dados necessários à identificação do candidato.
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CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO

TEXTO:                                                           Se não me falha a memória

Memória boa tinha aquele velho. Correu os olhos pelo cartório onde eu era escrivão e veio direto à minha mesa:
− Sr. Escrivão, meus respeitos − fez um salamaleque: − Queria que o senhor me desse informações sobre um inventário.
− Às suas ordens − e retribuí o comprimento: − Inventário de quem?
− Já lhe digo o nome do falecido. Minha memória ainda é das melhores – apesar de ter sofrido uma comoção cerebral há 

poucos dias, ainda não estou inteiramente bom. Espera aí, deixa eu ver... Sou advogado há mais de quarenta anos, não esqueço o 
nome de um constituinte, vivo ou morto. Hoje em dia... Benvindo!

− Como?
O nome do falecido era Benvindo. Isto! Benvindo Lopes. Marido da minha cozinheira. Faleceu há pouco tempo. Ela já não 

está boa da cabeça e se eu não me lembrar o nome do marido dela, quem é que haveria de lembrar? Levindo Lopes.
− O senhor disse Benvindo.
− Eu disse Benvindo? Veja o senhor!
− É Levindo ou Benvindo?
Ele ficou pensativo um instante:
− Benvindo seja – respondeu afinal, muito sério.
Depois de verificar no fichário, expliquei-lhe que deveria trazer uma petição. O velho agradeceu e saiu, assegurando-me 

que sim, não esqueceria. Nem dez minutos haviam decorrido e tornou a surgir na porta:
− Sr. Escrivão, já que o senhor ainda há pouco foi tão amável, e sem querer abusar, posso lhe pedir uma informação? É 

sobre um inventário, esqueci de lhe dizer. Minha memória é muito boa, mas sofri há dias uma comoção cerebral...
− O senhor me disse – sorri-lhe, solícito: − Qual é o inventário, desta vez?
− Inventário de... de... Não vê o senhor? A minha cozinheira... O marido dela...
− Benvindo Lopes?
− Isso! Benvindo Lopes. Como é que o senhor sabe?
− O senhor já me tinha dito.
− Mas sim senhor! Vejo que também tem boa memória.
Tornei a explicar-lhe a mesma coisa, isto é, que deveria trazer uma petição. Não esquecesse.
− Não, não me esqueço.
Agradeceu e se afastou. Deteve-se a meio caminho da porta.
− Veja o senhor! Já ia me esquecendo é do motivo principal que me trouxe aqui: a minha cozinheira, que está mais velha do 

que eu, perdeu o marido há pouco tempo e estou cuidando do inventário dele...
− Sabe o nome do falecido? − perguntei, sem me alterar.
− Como não? Minha memória ainda funciona, para nomes então, principalmente. Ora, pois. É Levindo não sei o quê...
− Não será Benvindo?
− Isso! Benvindo... Benvindo Lopes, se não me engano.
− Este nome não me é estranho – limitei-me a murmurar.                                                                                 (Rubem Alves)

01) É correto afirmar que o texto anterior é:
A) Um texto dissertativo em que idéias pessoais foram expressas.
B) Narrativo, onde há acontecimento e personagens.
C) Relato a respeito de um fato verídico presenciado pelo autor.
D) Poético onde existe um alto grau de sentimento presente.
E) Argumentativo, em que várias opiniões são debatidas.

02) O título do texto possui, seqüencialmente, idéias de:
A) Afirmação e dúvida. D) Dúvida e negação.
B) Afirmação e negação. E) Condição e negação.
C) Negação e dúvida.

03) De acordo com o contexto, o vocábulo “salamaleque”, no 2º parágrafo denota:
A) Saudação. B) Agrado. C) Alerta. D) Aviso. E) Correção.

04) Durante o texto, várias vezes empregou-se as reticências com o objetivo de:
A) Desmerecer o escrivão. D) Dificultar o entendimento do texto.
B) Desmerecer o velho. E) Caracterizar os esquecimentos do personagem.
C) Criar um suspense.

05) A reação do escrivão diante da situação exposta no texto demonstra:
A) A fragilidade do ser humano. D) A paciência do escrivão.
B) A incompetência do escrivão. E) A perspicácia do escrivão.
C) O cansaço do escrivão.

06) Após ler todo o texto, é possível afirmar em relação ao trecho: “Memória boa tinha aquele velho”, que está sendo 
demonstrado(a):
A) Uma comparação entre dois seres.
B) O emprego de uma palavra por outra, baseando-se numa relação constante entre as duas.
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C) O uso de idéias de sentido contrário.
D) O uso de expressões suaves no lugar de expressões rudes.
E) Uma ironização, dizendo o contrário do que é realmente.

07) O período a seguir foi transformado. Assinale a alternativa que  NÃO houve prejuízo do significado: “Correu os 
olhos pelo cartório onde eu era escrivão...”
A) Correu os olhos pelo cartório em que eu era escrivão. D) Correu os olhos pelo cartório a que eu era escrivão.
B) Correu os olhos pelo cartório para que eu era escrivão. E) Existem anteriormente duas opções corretas.
C) Correu os olhos pelo cartório ao que eu era escrivão.

08) Dentre os termos destacados nas orações a seguir, todos são objetos diretos, EXCETO:
A) “e retribuí o cumprimento:” D) “...posso lhe pedir uma informação?”
B) “Tornei a explicar-lhe a mesma coisa, ...” E) “Memória boa tinha aquele velho.”
C) “..., perdeu o marido há pouco tempo...”

09) Minha memória ainda funciona, para nomes então, principalmente.”Assinale a seguir a frase que apresenta o verbo 
no mesmo tempo e modo do que está destacado anteriormente:
A) “Como é que o senhor...” D) “− O senhor disse Benvindo.”
B) “Tornei a...” E) “Correu os olhos pelo cartório...”
C) ...pouco foi tão amável,...”

10) Marque a alternativa em que as palavras apresentadas possuem o mesmo radical:
A) velho – vela D) disse – falou
B) engano – desengano E) falecido – falido
C) limitei – imitei

MATEMÁTICA
11) Sendo b2 = m e m3 = n, qual é o valor do logbn sabendo-se que n é um número real maior que 1?

A) 1 B) 5 C) 4 D) 6 E) 8
12) Numa escola há 165 alunos, 68 sabem trocar algum tipo de instrumento musical, 87 sabem nadar e 63 não tocam 

nenhum tipo de instrumento musical e nem sabem nadar. Quantos alunos sabem nadar ou tocar algum tipo de 
instrumento musical?
A) 102 B) 98 C) 87 D) 106 E) 104

13) O gráfico abaixo representa uma função f(x). Qual das opções melhor representa o gráfico da função inversa de f(x)?

A) D) 
 

B) E) 

C) 
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14) Uma circunferência tem equação geral igual a x2 + y2 – 2x – 12 = 0. Qual das opções abaixo está INCORRETA em 
relação a esta circunferência?

A) O raio da circunferência é igual a 13 .
B) O ponto (3,3) pertence à circunferência.
C) A circunferência intercepta os eixos cartesianos em 4 pontos.
D) O centro da circunferência é o ponto (−1,0).
E) O ponto (−1,3) pertence à circunferência.

15) O menor ângulo de um trapézio retângulo mede 30º e sua altura é de 34 cm. Qual é a área deste trapézio, sabendo-
se que a medida da base menor é igual a altura?

A) 24 . ( )23 − cm2 D) 8 . ( )33 − cm2

B) 16 . ( )33 − cm2 E) 24 . ( )23 + cm2

C) 8 . ( )43 − cm2

16) Os salários dos funcionários de uma empresa são reajustados a cada ano com um acréscimo de 10%. Se o salário 
atual de um destes funcionários é de R$600,00, qual será o seu valor daqui a 4 anos?
A) R$846,25 B) R$825,46 C) R$878,46 D) R$891,52 E) R$888,42

17) As retas r e s representadas abaixo são paralelas. Qual é o valor da expressão: 2x + z?

A) 435º

B) 546º                              

C) 350º

D) 481º

E) 447º

18) Qual é o valor de x que satisfaz a expressão:

A) 4 B) 3 C) 5 D) 6 E) 7
19) Qual é o produto dos coeficientes m e n da função f(x) = mx2 – 2x + n, cujo gráfico passa pelos pontos (2,15) e 

(1,5)?
A) 10 B) 21 C) 12 D) 20 E) 15

20) Numa urna existem 100 bolas numeradas de 1 a 100. Ao retirarmos uma bola desta urna, qual é a probabilidade de 
que o número retirado seja divisor de 30?

A) 
25

3
B) 

50

7
C) 

25

8
D) 

25

2
E) 

100

7

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) As relações trabalhistas baseiam-se em políticas da organização em relação às representações classistas, tomadas 

como  defensoras  dos  anseios,  aspirações  e  necessidades.  As  organizações  podem adotar  diferentes  políticas  de 
relações  trabalhistas.  A  política  que  caracteriza-se  por  considerar  que  as  relações  trabalhistas  envolvem  as 
representações dos empregados de um lado, e a organização, seus dirigentes e supervisores de outro, é chamada pela 
literatura de: 
A) Paternalista. B) Autocrática. C) Reciprocidade. D) Participativa. E) Negociativa.

22) Conceitualmente, treinamento é:
A) Conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos 

dentro da organização.
B) Conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair para a empresa os bons profissionais da concorrência.
C)  Processo  educacional  de  curto  prazo  aplicado  de  maneira  sistemática  e  organizada,  envolvendo  a  transmissão  de 

conhecimentos específicos relativos ao trabalho, atitudes  frente a aspectos da organização, da tarefa e do ambiente e 
desenvolvimento de habilidades, em função de objetivos definidos.

D)  Processo  educacional  de  longo  prazo  aplicado  de  maneira  globalizada,  envolvendo  a  troca  de  conhecimentos 
específicos. 

E)  Processo  educacional  de  longo  prazo  aplicado  de  maneira  sistemática  e  organizada,  envolvendo a  transmissão  de 
conhecimentos gerais. 

23) Recrutamento é um sistema de informação através do qual a organização divulga e oferece ao mercado de recursos 
humanos,  as  oportunidades  de  emprego  que  pretende  preencher.  As  fases  do  processo  de  planejamento  do 
recrutamento são:
A) O que a organização precisa em termos de pessoas, o que o mercado de RH pode oferecer e quais as técnicas de 

recrutamento a aplicar.
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B) Suprimento, manutenção em termos de pessoas e definição das técnicas de recrutamento.
C) Criar, manter e desenvolver condições organizacionais de aplicação, desenvolvimento e satisfação plena.
D) Criar e desenvolver um contingente de pessoas com habilidades e motivação. 
E)  Depende  da  situação  organizacional:  do  ambiente,  da  tecnologia  empregada  pela  organização,  das  políticas,  das 

diretrizes e filosofia vigentes.
24) Sobre as atividades envolvidas nos processos básicos na administração de pessoas, assinale a 2ª coluna de acordo com 

a 1ª:
1. Provisão.
2. Aplicação.
3. Manutenção.
4. Desenvolvimento.
5. Monitoração.

(   ) Controles de freqüência, rotatividade e absenteísmo.
(   ) Pesquisa de mercado de RH/ recrutamento de pessoas/ seleção de pessoas.
(   ) Treinamento/ desenvolvimento organizacional.
(   ) Remuneração e compensação/ benefícios e serviços sociais/ higiene e segurança do 

trabalho/ relações sindicais.
(   ) Integração de pessoas/ desenho de cargos/ descrição e análise de cargos/ avaliação 

do desempenho.
A sequência está correta em:
A) 1, 2, 3, 4 e 5 D) 3, 1, 5, 2 e 4
B) 4, 3, 5, 1 e 2 E) 5, 1, 4, 3 e 4
C) 2, 5, 3, 4 e 1

25) A seleção constitui a escolha do homem certo para o lugar certo. Os modelos de comportamento que comportam a 
seleção de pessoal são:
A) Colocação, comparação e decisão. D) Atribuição, função e classificação.
B) Colocação, seleção e classificação. E) Aplicação, monitoração e classificação.
C) Escolha, decisão e comparação.

26) Para que o arquivamento dos documentos se proceda de forma correta, o arquivista deverá seguir determinadas 
rotinas:
I. Receber os documentos e examiná-los a fim de serem guardados aqueles cujas ações ainda não tenham sido concluídas.

Verificar a classificação atribuída no ato do recebimento, ratificando-a ou retificando-a.
Destruir as folhas em mau estado de conservação.

II. Classificar as cópias da correspondência expedida, anotando o código adotado em todas as cópias.
III. Preencher as folhas de referência no caso do documento não exigir mais de uma classificação.

Estão corretas apenas as afirmativas:
A) I, II,  IV e V B) I, III e V C) II, III e IV D) I e II E) II e IV 

27) A licitação será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos e destina-se:
A) Estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre 

empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere à moeda.
B)  Garantir  a  observância  do  princípio  constitucional  da  isonomia  e  a  selecionar  a  proposta  mais  vantajosa  para  a 

Administração.
C) Admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 

frustrem o seu caráter  competitivo e  estabeleçam preferências  ou distinções em razão da naturalidade,  da sede ou 
domicílio dos licitantes ou de qualquer outra  circunstância impertinente ou irrelevante  para o específico objeto do 
contrato.

D) Observância do princípio constitucional da autonomia e selecionar a proposta mais convincente para a Administração.
E) A garantir contratos administrativos referentes a obras no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios.
28) A modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não e escolhidos pela 

unidade administrativa, é chamada de:
A) Concorrência. B) Tomada de Preço. C) Convite. D) Concurso. E) Leilão.

29) O projeto de lei orçamentária anual elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes 
orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar conterá:
A) Demonstrativo da incompatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas.
B) Reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante definido com base na receita corrente líquida,  serão 

estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e 
eventos fiscais imprevistos.

C) Todas as despesas relativas à receita pública, mobiliária ou contratual.
D) Consignação da dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro previsto no plano plurianual 

ou em lei.
E) As receitas relativas a pessoal, inclusive, as referentes a benefícios e assistência aos servidores e a investimentos.

30) Considera-se a despesa adequada com a lei orçamentária anual:
A) A despesa objeto de dotação específica e suficiente ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas 

todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados 
os limites estabelecidos para o exercício.
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B) A despesa de inconformidade com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstas. 
C) A despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.
D) A despesa com desapropriação de móveis urbanos.
E) A despesa total com pessoal adotando-se o regime de caixa.

CONHECIMENTOS GERAIS
31)  Um estudo  desenvolvido  pelo  Carbone  Disclosure  Project  (CDP),  organismo sem fins  lucrativos  com sede  em 

Londres, que representa 315 grandes investidores, como companhias de seguro e bancos, chegou à conclusão que a 
mudança  climática  já  resulta  em  reestruturação  econômica  e  industrial  do  Planeta.  O  ex-presidente  norte-
americano Bill Clinton vem sendo o porta-voz dos dados deste estudo que apontam, EXCETO:
A) A reestruturação econômica e industrial que começou a redefinir as bases competitivas das atuações financeiras das 

empresas e de seus investidores. 
B)  Grandes  grupos  industriais  do  mundo  que  elaboraram  nos  últimos  anos  estratégias  e  construíram  estruturas  para 

minimizar as conseqüências financeiras negativas do aquecimento global para melhorarem sua competitividade.
C) A pressão sobre as empresas para se adaptarem que vem dos investidores já que eles querem proteger seu capital, 

beneficiando-se o mais rápido possível das indústrias do futuro.
D) Apesar dos esforços, são poucas as empresas ainda que se preocupam com a implantação de ações voltadas à proteção 

do ecossistema, devendo haver intensificação da pressão de ONGs e a opinião pública para que haja maior engajamento 
na “energia verde”. 

E) Que já é possível falar nos valores de investimentos na "energia verde" que se encontram na casa dos bilhões de dólares.

32) Com base em estudos publicados sobre o panorama das transformações que o legislativo brasileiro sofreu com o 
resultado das eleições gerais de 1998 e 2002, foi elaborado um perfil dos grupos sócio-ocupacionias das legislaturas 
destes anos. As datas marcaram a saída da era Fernando Henrique Cardoso e princípio do primeiro mandato de 
Luiz Inácio Lula da Silva. Este estudo nos permite afirmar acerca do legislativo brasileiro, EXCETO:
A)  Existem perfis  partidários  diferenciados  que  tendem a relacionar-se  com suas  localizações  no eixo  direita-centro-

esquerda.
B) Percebe-se no Brasil que a escolha do partido político, por um pretenso candidato, ocorre mais por questões ideológicas 

ou programáticas do que por sua natureza social.
C)  Os  meios  de  origem  influenciam,  numa  extensão  difícil  de  se  medir,  as  opções  individuais  quanto  aos  partidos 

escolhidos como porta de entrada na vida pública e, posteriormente, para a continuidade na política.
D)  As pessoas  de  famílias  ricas  (ou  que  se  enriqueceram por  esforço  próprio  antes  de entrar  para  a  política)  muito 

dificilmente procuram, para sua iniciação na política, partidos considerados de esquerda.
E) Na atual conjuntura brasileira, PT e PC do B são as legendas que, para as classes baixas, servem de porta de entrada para 

a política e subseqüente ascensão na escala social.

33) Que  país  asiático  foi  considerado  em  pesquisa  realizada  pela  organização  não-governamental  Transparência 
Internacional, o mais corrupto do planeta e viveu nos últimos meses, uma onda de protestos contra o governo local, 
lideradas, segundo acusação do próprio governo, pelo prêmio Nobel da Paz Aung San Suu Kyi, líder do partido Liga 
Nacional para a Democracia que envolveu de forma peculiar, inclusive, diversos monges budistas?
A) Tailândia. B) Taiwan. C) China. D) Myanmar. E) Filipinas.

34) A RC Consultores divulgou uma projeção no mercado que o etanol caminha para superar a gasolina nos postos de 
combustíveis até 2010, com o recuo na demanda pela gasolina de 22 bilhões nos próximos anos e o aumento do 
álcool de 13 bilhões, para 23 bilhões. Entre as opções abaixo, marque a que NÃO é apontada como fator para este 
crescimento:
A) O aumento da frota de carros flex-fuel de quatro milhões de veículos para 10 milhões.
B) O preço do álcool equivalendo, no mínimo, a 70% do cobrado pela gasolina.
C) Um possível cenário de superprodução nacional de álcool 50% maior que a atual e de forte consumo nacional, mas de 

demanda externa ainda marcada por protecionismo.
D) Aumento neste período do preço do litro do álcool nas usinas apenas de R$ 0,55 para até R$ 0,74.
E) Petrobrás não entrar na disputa encontrando mercado para a "sobra" de gasolina.

35) A Corporação Financeira Internacional (IFC), unidade para o Setor Privado do Banco Mundial avaliou, este ano, 
178 países com o objetivo de calcular a capacidade de facilitar a realização de negócios de cada uma destas nações. 
Entre as conclusões apresentadas abaixo NÃO é correto afirmar que:
A) O Brasil subiu algumas posições ficando mais bem classificado este ano, com relação ao resultado do ano passado.
B) A reforma do Código Civil resultou numa moção positiva para o Brasil no relatório.
C) Os custos trabalhistas do Brasil, não relacionados a salários, foram considerados um dos mais altos do mundo, o que foi 

apontado de forma negativa pelo IFC.
D) O critério facilidade para iniciar o negócio, foi onde o Brasil teve sua pior avaliação. 
E) O Brasil chegou ao 64º lugar, sua melhor posição, no critério proteção ao investidor.
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36) O petróleo é um dos produtos mais importantes na economia de qualquer nação. Há cerca de um ano, a Petrobrás 
anunciou a descoberta do Reservatório de Tupi “como um fato histórico”, já que poderia indicar novas fronteiras de 
exploração no Brasil, localizado abaixo de uma camada de sal de três mil metros de espessura, no subsolo. A mídia 
acompanha atentamente este  caso desde o início das perfurações,  em janeiro  deste  ano e  no mês de  setembro, 
divulgou amplamente que a empresa descobriu  petróleo leve neste reservatório, que está localizado na Bacia:
A) De Santos. D) Do Sergipe.
B) Do Araguaia. E) Do São Francisco.
C) Amazônica.

37)  Segundo  dados  coletados  na  Pesquisa  Nacional  por  Amostra  de  Domicílio  (Pnad),  do  Instituto  Brasileiro  de 
Geografia e Estatística (IBGE) com relação ao ano de 2006 divulgado em meados de setembro, vários indicadores da 
sociedade brasileira tiveram crescimento consideráveis. Dentre os indicadores relacionados abaixo, aponte o que, 
segundo o IBGE, NÃO apresentou crescimento em 2006:
A) Alunos no ensino superior. D) Participação dos jovens no total de ocupados.
B) Emprego com carteira assinada. E) Contratação de trabalhadores com mais de 40 anos. 
C) Rendimento dos trabalhadores.

38) O Brasil vive nos últimos anos, o desenrolar de diversas crises políticas envolvendo líderes importantes como o 
Presidente do Senado, Renan Calheiros, que recebeu neste ano de 2007 algumas representações ou denúncias de, 
EXCETO:
A) Manter sociedade através de “laranjas” em emissoras de rádio e um jornal de Alagoas.
B) Pagamento de pensão alimentícia realizado por um lobista representante de uma grande empresa multinacional.
C) Esquema de arrecadação ilegal de dinheiro em ministérios comandados pelo PMDB.
D) Tráfico de influência junto ao INSS para que a cervejaria Schincariol recebesse o perdão em uma dívida de cem milhões 

de reais com a Previdência Social.
E) Participação no grupo de políticos envolvidos com o mensalão, recebendo uma quantia fixa exorbitante para que votasse 

junto com o governo.
39) Um estudo desenvolvido pela National Geographic Society, conclui que metade da relação de 7 mil línguas faladas 

hoje, em todo o mundo deve desaparecer até o final do século, em alguns casos, com velocidade aproximada de uma 
extinção a cada 14 dias. As regiões mais críticas apontadas neste estudo são a Sibéria Oriental, o norte da Austrália, 
região central da América do Sul, Oklahoma (E.U.A.), o litoral noroeste do pacífico nos E.U.A. e no Canadá. Por 
outro lado, outras línguas seguem um caminho inverso. Neste caso, podemos apontar como a língua mais falada no 
planeta, hoje:
A) Inglês. B) Espanhol. C) Árabe. D) Hindi. E) Mandarin.

40) A revista  Reader's Digest publicou em setembro deste ano, o resultado de uma pesquisa que visava classificar os 
países que mais têm preocupação com seu ambiente e o bem-estar de sua população. Para isso, analisaram critérios 
como a qualidade do ar, da água, da biodiversidade ou da emissão de gases do efeito estufa e critérios sociais como o 
produto interno bruto, educação, desemprego, expectativa de vida. Para tanto, foi realizada a combinação entre o 
Indicador  de  Desenvolvimento  Humano,  estruturado pelas  Nações  Unidas  e  o  Índice  2005 de  Desenvolvimento 
Sustentável elaborado pelas universidades americanas de Yale e Columbia, e pelo Fórum Econômico Mundial. Os 
países do norte da Europa dominam o “ranking” onde o Brasil ficou em 40º entre os 141 países pesquisados. Entre 
os países da América, o melhor classificado é da América do Sul, que alcançou o em 9º lugar e chama-se:
A) Colômbia. B) Argentina. C) Uruguai. D) Chile. E) Venezuela.
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