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Prezado(a) Candidato(a),

1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 30 (trinta) itens, ordenados de 1 a 30, com alter-
nativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, 
solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use 
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.

3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul 
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado, 
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua 
caligrafia usual, a seguinte frase:

Pedofilia é crime, denuncie.

6. O tempo máximo de duração da prova é de 3  (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a partir 
da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

7. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após 
a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.

8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição 
em ata de suas respectivas assinaturas.

9. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 15 minutos antes do término da prova.

10. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 03/2016 poderá implicar na anulação 
da sua prova.

11. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

12. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível 
no site www.ibeg.org.br.
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IV. Da mesma forma que “ABNT” é uma sigla que significa “Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas”, é correto grafar “Oab” como sigla da Ordem dos 
Advogados do Brasil.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas I e III são verdadeiras.

(c) Apenas II e III são verdadeiras.

(d) Apenas II e IV são verdadeiras.

(e) Apenas III é verdadeira.

QUESTÃO 03

Analise o trecho: “No sistema autor-data, após a citação direta longa, apare-
cerá entre parênteses o último sobrenome do autor em letras maiúsculas”. 
Quanto aos vocábulos sublinhados, julgue as proposições a seguir.

I. Os três vocábulos sublinhados são acentuados pelo mesmo princípio.

II. “parênteses” é paroxítona, “último” e “maiúsculas” são proparoxítonas.

III. “parênteses” é proparoxítona, “último” e “maiúsculas” são paroxítonas.

IV. “parênteses” e “maiúsculas” são paroxítonas.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas II é verdadeira.

(c) Apenas III é verdadeira.

(d) Apenas IV é verdadeira.

(e) Apenas III e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 04

“Se o sobrenome do autor aparecer fora dos parênteses, terá apenas a ini-
cial maiúscula.” 

No trecho acima, o vocábulo “Se” introduz uma Oração Subordinada Adver-
bial:

(a) Concessiva

(b) Condicional

(c) Explicativa

(d) Causal

(e) Consecutiva

QUESTÃO 05

“Neste sistema, a referência bibliográfica completa aparecerá apenas no 
capítulo de Referências. Só serão permitidas notas de rodapé de natureza 
explicativa.” 

Analise as proposições a seguir acerca do trecho acima.

I. “no” é contração.

II. “Só” é advérbio.

III. “de” é preposição.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

LÍNGUA PORTUGUESA   

Leia o texto abaixo para responder as questões de 01 a 04.

Texto I

A ABNT recomenda a utilização de apenas um dos dois sistemas: 
autor-data ou numérico.

 No sistema autor-data, após a citação direta longa, aparecerá en-
tre parênteses o último sobrenome do autor em letras maiúsculas, o ano 
de publicação da obra e a página da qual foi extraída aquela citação. Se o 
sobrenome do autor aparecer fora dos parênteses, terá apenas a inicial 
maiúscula. Quando se tratar de paráfrase (citação indireta), pode-se omitir 
o número da página citada, mas mencionar o autor e o ano é obrigatório. 
Neste sistema, a referência bibliográfica completa aparecerá apenas no ca-
pítulo de Referências. Só serão permitidas as notas de rodapé de natureza 
explicativa. (MEZZAROBA & MONTEIRO, 2008) 

 No sistema numérico, a fonte consultada aparecerá na nota de 
rodapé (conforme o padrão ABNT de referências), mediante a utilização de 
uma numeração sequencial e crescente em todo o trabalho ou capítulo. Nes-
te sistema, não podem aparecer notas de rodapé de natureza explicativa. 
Atenção: introdução e conclusão (considerações finais) não são apropria-
das para notas de rodapé.

[GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Metodologia Científica e Redação Acadêmica. 7. ed. Brasília: JRG, 2016, p.14.]

QUESTÃO 01

Analise as proposições a seguir acerca do trecho: “A ABNT recomenda a uti-
lização de apenas um dos dois sistemas: autor-data ou numérico.”

I. Os dois-pontos após “sistemas” poderiam ser substituídos por pon-
to-e-vírgula sem prejuízo quanto à correção gramatical.

II. A substituição de dois-pontos após “sistemas” por ponto-e-vírgula con-
sertaria gramaticalmente o período.

III. A substituição de dois-pontos após “sistemas” por ponto-e-vírgula pre-
judicaria gramaticalmente o período.

IV. A substituição de dois-pontos após “sistemas” por ponto-e-vírgula man-
teria a correção gramatical.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas II é verdadeira.

(c) Apenas III é verdadeira.

(d) Apenas IV é verdadeira.

(e) Nenhuma das proposições é verdadeira.

QUESTÃO 02

Analise as proposições a seguir acerca do trecho: “A ABNT recomenda a uti-
lização de apenas um dos dois sistemas: autor-data ou numérico.”

I. Da mesma forma que “ABNT” é uma sigla que significa “Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas”, é correto grafar “ABIN” como sigla da Agência 
Brasileira de Inteligência.

II. Da mesma forma que “ABNT” é uma sigla que significa “Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas”, é correto grafar “Abin” como sigla da Agência 
Brasileira de Inteligência.

III. Da mesma forma que “ABNT” é uma sigla que significa “Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas”, é correto grafar “OAB” como sigla da Ordem dos 
Advogados do Brasil.
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I. A substituição de “pode-se” por “se pode” manteria a correção gramatical.

II. A substituição de “pode-se” por “se pode” prejudicaria a correção gra-
matical.

III. A substituição de “pode-se” por “se pode” consertaria gramaticalmente 
o período.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas II é verdadeira.

(b) Apenas I é verdadeira.

(c) Apenas III é verdadeira.

(d) Apenas I e III são verdadeiras.

(e)Apenas II e III são verdadeiras.

QUESTÃO 09

Analise as proposições a seguir acerca do trecho: “No sistema numérico, a 
fonte consultada aparecerá na nota de rodapé (conforme o padrão ABNT 
de referências), mediante a utilização de uma numeração sequencial e cres-
cente em todo o trabalho ou capítulo.”

I. “No sistema numérico” funciona como adjunto adverbial de lugar.

II. “na nota de rodapé” funciona como adjunto adverbial de lugar.

III. “em todo o trabalho ou capítulo” funciona como adjunto adverbial de 
lugar.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é falsa.

(b) Apenas II é falsa.

(c) Apenas III é falsa.

(d) Todas são falsas.

(e) Todas são verdadeiras.

QUESTÃO 10

Analise as proposições a seguir acerca do trecho: “Quando se tratar de pa-
ráfrase (citação indireta), pode-se omitir o número da página citada, mas 
mencionar o autor e o ano é obrigatório.”

I. “Quando” é conjunção subordinativa.

II. “Quando” é conjunção integrante.

III. “mencionar o autor e o ano” funciona como oração subordinada subs-
tantiva subjetiva reduzida de infinitivo de “é obrigatório”.

IV. “mencionar o autor e o ano” funciona como oração coordenada sindética 
adversativa de “é obrigatório”.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas II é verdadeira.

(c) Apenas III é verdadeira.

(d) Apenas I e III são verdadeiras.

(e) Apenas II e IV são verdadeiras.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas I e III são verdadeiras.

(c) Apenas II é verdadeira.

(d) Apenas II e III são verdadeiras.

(e) Todas são verdadeiras.

QUESTÃO 06

“No sistema numérico, a fonte consultada aparecerá na nota de rodapé 
(conforme o padrão ABNT de referências), mediante a utilização de uma 
numeração sequencial e crescente em todo o trabalho ou capítulo.”

Analise as proposições a seguir acerca do acima.

I. A substituição de “mediante a” por “por meio da” manteria a correção gra-
matical e preservaria as relações semânticas do período.

II. A substituição de “mediante a” por “por meio da” manteria a correção 
gramatical, mas alteraria as relações semânticas do período.

III. A substituição de “mediante a” por “por intermédio da” manteria a cor-
reção gramatical e preservaria as relações semânticas do período.

IV. A substituição de “mediante a” por “por intermédio da” manteria a corre-
ção gramatical, mas alteraria as relações semânticas do período.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas I e III são verdadeiras.

(c) Apenas III é verdadeira.

(d) Apenas II e IV são verdadeiras.

(e) Apenas II é verdadeira.

QUESTÃO 07

Analise as proposições a seguir acerca do trecho: “Só serão permitidas as 
notas de rodapé de natureza explicativa.”

I. A supressão de “as” não causa prejuízo quanto à correção gramatical.

II. A substituição de “serão permitidas” por “será permitido” manteria a cor-
reção gramatical.

III. A substituição de “serão permitidas” por “será permitido” prejudicaria 
a correção gramatical.

IV. A substituição de “serão permitidas” por “será permitido” consertaria 
gramaticalmente o período.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a)Apenas I é verdadeira.

(b)Apenas I e III são falsas.

(c)Apenas II é verdadeira.

(d)Apenas III é verdadeira.

(e)Apenas I e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 08

Analise as proposições a seguir acerca do trecho: “Quando se tratar de pará-
frase (citação indireta), pode-se omitir o número da página citada.”
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

QUESTÃO 11

As Secretarias e os órgãos de igual nível hierárquico poderão, quando da 
realização do estudo anual de lotação, propor a criação de novas classes de 
empregos sempre que necessário. Da proposta de criação de novas classes 
deverão constar:

• denominação das classes que se deseja criar;

• descrição das respectivas atribuições, requisitos de instrução e experiên-
cia para preenchimento;

• justificativa pormenorizada para sua criação;

• quantitativo dos empregos da classe;

Com base no exposto, assinale a alternativa que corresponde a um dos re-
quisitos apresentados pela Lei 2.333 de 2002 que não consta na lista de 
exigências acima apresentada:

(a) Idade e tempo de serviço dos funcionários lotados em cargos análogos 
ao que se pretende criar.

(b) Demanda de serviços em atraso por falta de mão de obra competente.

(c) Nível salarial das classes a serem criadas. 

(d) Indicação de localidade física da prestação de serviços.

(e) Lista de funcionários efetivos que podem ser deslocados para a função 
específica enquanto não ocorrer o provimento efetivo.

QUESTÃO 12

Tendo como fundamento o disposto na Lei 2.333 de 2002 sobre cargos de 
confiança, assinale a alternativa correta: 

(a) Os cargos de confiança serão preenchidos mediante livre escolha do 
Prefeito Municipal.

(b) O preenchimento dos cargos de confiança se dará, obrigatoriamente, 
por integrantes do quadro efetivo de servidores da Prefeitura de Resende.

(c) Os reajustes dos vencimentos estabelecidos para os empregos de na-
tureza efetiva ocorrerão três meses antes do reajuste estabelecido para os 
cargos de confiança. 

(d) Os reajustes dos vencimentos dos cargos de confiança seguirão os parâ-
metros aplicados pelo sindicato estadual da classe.

(e) Os cargos de confiança serão criados mediante livre convicção da neces-
sidade por parte do Prefeito Municipal.

QUESTÃO 13

No que tange às previsões da Lei 2.333 de 2002 sobre concursos públicos, 
assinale a alternativa correta: 

(a) Ainda que inexista candidato aprovado em concurso que não tenha ex-
pirado, é vedada a realização de novo concurso público, para os mesmos 
empregos, durante a validade do concurso anterior. 

(b) O concurso público terá validade de até 2 (dois) anos, podendo ser pror-
rogado, uma única vez, por igual período, a partir de sua homologação.

(c) Não havendo qualquer portador de deficiência que tenha logrado 
aprovação no concurso, a Administração deverá promover novo concurso 
público com inscrição exclusiva para candidatos que se declarem porta-
dores de deficiência. 

(d) Na realização do concurso público somente poderão ser aplicadas pro-
vas escritas, orais e teóricas. 

(e) Fica reservado, às pessoas portadoras de deficiência, o percentual de 
50% (cinquenta por cento) dos empregos públicos do Quadro de Pessoal 
da Prefeitura. 

QUESTÃO 14

Considerando as disposições da Lei 2.333 de 2002 acerca do Treinamento 
de seus servidores, assinale a alternativa que corresponde ao preenchimen-
to adequado das lacunas do texto abaixo: 

Independentemente dos _________________________ previstos, cada chefia desen-
volverá, com sua equipe, atividades de ___________________________ em serviço, em 
consonância com o programa de desenvolvimento ____________________________ 
estabelecido pela Secretaria de ___________________________.

(a) objetivos / aperfeiçoamento / de recursos humanos / Educação.

(b) resultados / treinamento / profissional / Serviços Públicos.

(c) custos / logística / e aperfeiçoamento / Planejamento.

(d) programas / treinamento / de recursos humanos / Administração

(e) horários / aperfeiçoamento / profissional / Trabalho e Renda

QUESTÃO 15

Tendo em vista as disposições da Lei 2.333 de 2002 acerca da Remunera-
ção, assinale a alternativa incorreta: 

(a) O salário dos empregos públicos é irredutível.

(b) Os aumentos salariais respeitarão os distanciamentos percentuais en-
tre os níveis e padrões.

(c) As classes de empregos de natureza efetiva do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Resende estão hierarquizadas por níveis.

(d) Remuneração é o salário do emprego, acrescido das vantagens pecuniá-
rias permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei. 

(e) Salário é a retribuição pecuniária pelo exercício de emprego público, 
cujo valor segue a tabela comercial, reajustado periodicamente, garantida 
a sua vinculação.

QUESTÃO 16

Com fundamento na lei 3.210 de 2015, assinale a alternativa correta: 

(a) Cargo público é a denominação utilizada para identificar o nível de pro-
gressão de carreira de quem exerce serviços públicos, sejam estes em insti-
tuições públicas ou particulares. 

(b) O provimento dos cargos públicos é de competência do chefe do órgão 
ou entidade em que se pretende o preenchimento de cargos. 

(c) O ato de provimento conterá o seu fundamento legal, sendo vedado 
mencionar o padrão de vencimento correspondente ao cargo em questão. 

(d) Só poderá ser investido no cargo público aquele que tiver, no mínimo, 
18 (dezoito) anos completos. 

(e) A nomeação é feita em caráter efetivo para cargos em comissão de no-
meação e exoneração vinculadas. 

QUESTÃO 17

De acordo com as disposições da Lei 3.210 de 2015 acerca do estágio pro-
batório, assinale o item correto:

(a) Findo o estágio, com ou sem pronunciamento das pessoas competentes, 
o servidor tornar-se-á estável. 

(b) No prazo mínimo de 1 (um) ano antes do término do estágio probatório, 
as chefias imediatas do servidores em questão,  informarão ao Secretário 
sobre os requisitos verificados no período de serviços prestados. 
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(c) O servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, fica sujeito ao 
estágio probatório de 2 (dois) anos de exercício ininterrupto. 

(d) Será dada vista, ao servidor estagiário, do parecer que for contrário à 
confirmação do servidor, pelo prazo prorrogável de 15 (quinze) dias, para 
que possa contratar um advogado e garantir sua ampla defesa. 

(e) Sendo apresentada defesa contra parecer contrário à confirmação do 
servidor estagiário, o processo será encaminhado à Câmara Municipal que 
decidirá, em caráter definitivo, sobre a confirmação do servidor. 

QUESTÃO 18

No que tange às regras de provimento dos cargos públicos previstas na Lei 
3.210 de 2015, assinale a alternativa correta:

(a) É vedada a progressão dos servidores de forma automática. 

(b) Promoção é a passagem do servidor de um padrão salarial para outro 
imediatamente superior, dentro da faixa salarial da classe a que pertence. 

(c) O servidor que estiver ocupando o cargo objeto de reintegração sofrerá 
permuta em caráter definitivo para outro órgão mantendo-se o mesmo pa-
drão de vencimento do cargo anterior. 

(d) Reversão é o retorno do servidor em disponibilidade ao exercício do 
cargo público. 

(e) A reversão independe de prova de capacidade física e mental. 

QUESTÃO 19

Com base no que prevê a Lei 3.210 de 2015 acerca do tempo de serviço, 
assinale a alternativa incorreta:

(a) A apuração do tempo de serviço será feita em dias e o número de dias 
será convertido em anos. 

(b) O período de afastamento por motivo de férias será considerado de efe-
tivo exercício. 

(c) Para fins de aposentadoria, será contado em dobro o tempo de serviço 
prestado às Forças Armadas em operações de guerra. 

(d) O Servidor que computar pelo menos 10 (dez) anos de serviços pres-
tados ao Município, ao se deligar terá direito a bonificação por tempo de 
serviço. 

(e) O tempo de serviço em atividade privada, ainda que vinculada à Previ-
dência Social, não será computado para fins de aposentadoria decorrente 
de serviços prestados ao Município. 

QUESTÃO 20

Em relação às responsabilidades dos servidores públicos municipais pre-
vistas na Lei 3.210 de 2015, assinale a alternativa correta:

(a) A obrigação do servidor, de reparar o dano decorrente do exercício irre-
gular de suas atribuições, extingue-se com sua morte. 

(b) É vedado o acordo extrajudicial ao servidor que tenha agido com culpa 
no exercício irregular de suas atribuições.

(c) A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de 
absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. 

(d) Pelo exercício irregular de suas atribuições, o servidor responderá ape-
nas na esfera administrativa. 

(e) O servidor poderá, de forma parcelada, por abatimento gradual em seu 
vencimento, repor a importância do prejuízo causado ao erário em virtude 
de omissão em efetuar recolhimentos nos prazos legais. 

QUESTÃO 21

Identifique a resposta errada: 

O conceito de Indicador Social 

(a) É uma medida totalmente qualitativa dotada de significado social subs-
tantivo, usado para substituir, qualificar ou operacionalizar um conceito 
social real, de pouco interesse teórico (para pesquisa acadêmica) ou pro-
gramático (para formulação de políticas). 

(b) É um recurso metodológico, empiricamente referido, que informa algo 
sobre um aspecto da realidade social ou sobre mudanças que estão se pro-
cessando na mesma. 

(c) Os indicadores sociais se prestam a subsidiar as atividades de planeja-
mento público e formulação de políticas sociais nas diferentes esferas de 
governo, possibilitam o monitoramento das condições de vida e bem-estar 
da população por parte do poder público e sociedade civil e permitem apro-
fundamento da investigação acadêmica sobre a mudança social e sobre os 
determinantes dos diferentes fenômenos sociais. 

(d) Para a pesquisa acadêmica, o indicador social é o elo entre os modelos 
explicativos da Teoria Social e a evidência empírica dos fenômenos sociais 
observados. 

(e) Em uma perspectiva programática, o indicador social é um instrumento 
operacional para monitoramento da realidade social, para fins de formula-
ção e reformulação de políticas públicas.

QUESTÃO 22

O único instrumento autônomo das Nações Unidas especificamente dedica-
do aos direitos das minorias é a Declaração sobre os Direitos das Pessoas 
Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas. 
Avalie as suposições abaixo e sinalize qual das opções se manifesta contrá-
ria as diretrizes da Declaração sobre os Direitos das Pessoas Pertencentes a 
Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas.
A Declaração reconhece às pessoas pertencentes a minorias: 

(a) O direito à proteção, pelo Estado, da sua existência e da sua identidade 
nacional ou étnica, cultural, religiosa e linguística.

(b) O direito de fruir a sua própria cultura, de professar e praticar a sua 
própria religião e de utilizar a sua própria língua, em privado e em público.

(c) O direito de participar na vida cultural, religiosa, social, econômica e 
pública.

(d) O direito de participar nas decisões que as afetam a nível nacional e 
regional.

(e) O direito de criar e de manter as suas próprias associações sempre que 
as mesmas não sejam contraditórias com o pensamento governamental do 
momento.

QUESTÃO 23

Direitos civis são direitos inerentes ao ser humano. São eles que garantem 
as relações civilizadas entre as pessoas e a própria existência da sociedade 
civil surgida com o desenvolvimento do capitalismo. Avalie, entre as supo-
sições abaixo, a que descaracteriza a essência representativa dos Direitos 
civis.

(a) Eles se desdobram na garantia de ir e vir, de escolher o trabalho.

(b) De manifestar o pensamento sempre que ele não seja contrário ao Sta-
tus Quo.

(c) De ter respeitada a inviolabilidade do lar e da correspondência.

(d) De não ser preso a não ser pela autoridade competente e de acordo 
com as leis.

(e) De não ser condenado sem processo legal regular. 
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QUESTÃO 24

As organizações do Estado podem ser classificadas em duas categorias: as 
que compõem a administração direta e as que integram a administração 
indireta. As organizações que integram a Administração indireta são de di-
ferentes tipos. No exemplo a seguir você encontrará uma breve descrição e 
alguns exemplos de tipos de organizações da Administração indireta, EX-
CETO:

(a) Autarquias: Pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei, in-
cumbidas de serviço público típico exercido de forma descentralizada, 
cujo pessoal se encontra regido pelo regime jurídico previsto pela lei da 
entidade-matriz.

(b) Fundações: Pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei, destina-
das a realizar atividades não lucrativas e atípicas do setor público, mas de 
interesse coletivo, cujo pessoal pode tanto ser regido pelo regime jurídico 
previsto pela lei da entidade-matriz, quanto pela CLT.

(c) Administração regional: Serviços integrados na estrutura administrati-
va da Presidência da República e dos Ministérios (no caso da administração 
federal) e dos governos e secretarias (nos casos das administrações esta-
duais, municipais e do Distrito Federal).

(d) Empresas públicas: Pessoas jurídicas de direito privado, criadas por lei, 
de patrimônio público, destinadas a realizar obras e serviços de interesse 
público, cujos empregados têm suas relações de trabalho regidas pela CLT.

(e) Sociedades de economia mista: Pessoas jurídicas de direito privado, 
com participação do poder público e de particulares no seu capital e na sua 
administração, que realizam atividades econômicas outorgadas pelo poder 
público e cujos empregados têm suas relações de trabalho regidas pela CLT.

QUESTÃO 25

A classificação de setores censitários no censo demográfico brasileiro de-
corre do uso pelo IBGE da variável ‘situação do setor', além da distinção en-
tre rural e urbano (correspondente ao definido por lei em cada município). 
Identifique entre as opções a seguir o item que não caracteriza a definição 
de "Área Rural" (externa ao perímetro urbano) pelo IBGE:

(a) Rural de extensão urbana.

(b) Área urbana isolada.

(c) Rural, povoado.

(d) Rural, núcleo.

(e) Rural, outros aglomerados.

QUESTÃO 26

No cenário dos movimentos sociais na atualidade é preciso delinear um 
quadro referencial mais amplo, relativo à conjuntura que constitui o campo 
sociopolítico e econômico no qual ocorrem os movimentos. Avalie entre as 
suposições a seguir e sinalize qual opção representa de forma errada uma 
característica básica referente ao associativismo no campo da conjuntura 
social atual.

(a) Novos cenários neste milênio: novos tipos de movimentos, novas de-
mandas, novas identidades, novos repertórios. Proliferam movimentos 
multi e pluriclassistas, movimentos que ultrapassam fronteiras da nação, 
são transnacionais, mas também emergiu com força movimentos com 
demandas seculares como a terra, para produzir (MST) ou para viver seu 
modo de vida (indígenas). 

(b) Criaram-se várias novidades no campo da organização popular, tais 
como a atuação em redes e maior consciência da questão ambiental ao de-
mandar projetos que possam vir a ter viabilidade econômica sem destruir 
o meio ambiente. 

(c) A nova conjuntura econômica e política tem papel social fundamental 
para explicar o cenário associativista atual. As políticas neoliberais desor-
ganizaram os antigos movimentos e propiciaram arranjos para o surgimen-
to de novos atores, organizados em ONGs, associações e organizações do 
terceiro setor. 

(d) As reformas neoliberais deslocaram as tensões para o plano cotidiano, 
gerando violência, diminuição de oportunidades no mundo do trabalho for-
mal, formas precárias de emprego, constrangimento dos direitos dos indi-
víduos, cobrança sobre seus deveres em nome de um ativismo formal etc. 

(e) O Estado promoveu reformas e centralizou ainda mais suas operações 
de atendimento na área social; evitou-se que fossem criados canais de me-
diações e inúmeros novos programas sociais fora do âmbito estatal.

QUESTÃO 27

Muitos autores contemporâneos em suas formulações sobre “autonomia 
inserida”, no Estado desenvolvimentista (ED), o caracterizaram com algu-
mas descrições específicas que definiram o conceito atual do “ED”. Avalie as 
suposições a seguir e sinalize a opção que “NÃO REPRESENTA” a concepção 
contemporânea das características de um Estado Desenvolvimentista.

(a) Deve ter como objetivo primário a extinção da burocracia estatal, que 
representa tecnicamente um atraso nos mecanismos atuais de governança 
estatal, portadora de um acentuado esprit de corps sempre permeável a 
pressões clientelistas. 

(b) É aquele que, entre outras coisas, consegue desenvolver mecanismos 
institucionais que permitem a sua burocracia manter contato permanente 
com grupos e classes sociais estratégicos, de modo a coletar informações 
necessárias para o processo decisório e a legitimá-lo por meio de uma par-
ticipação ativa desses setores na tomada de decisão, sem, no entanto, deixar 
que o Estado se torne presa dos interesses imediatos e privatizantes desses 
grupos.

(c) É preciso que o contexto social em que ele atua não seja muito fragmen-
tado. Seria pouco provável que um Estado com estrutura interna, coerente, 
fosse capaz de estabelecer conexões com uma estrutura social excessiva-
mente fraccionada, sem interlocutores claros e organizados. 

(d) Uma estrutura social com grupos e classes razoavelmente estruturados 
e organizados como atores coletivos.

(e) Uma situação de guerra efetiva ou de ameaça externa pode dar origem 
ao “nacionalismo prático”, isto é, um nacionalismo que se traduz efetiva-
mente e eficazmente em state-building e políticas econômicas cujo resul-
tado é o desenvolvimento e a industrialização com vistas a se equiparar às 
potências que representam ameaça à soberania nacional. Portanto, uma 
forte e explosiva conjugação entre uma tradição nacionalista e ameaças 
concretas à integridade nacional são elementos muito importantes para a 
produção de um Estado desenvolvimentista, como evidenciam os casos do 
Japão e da Coréia do Sul.

QUESTÃO 28

Avalie as suposições abaixo e identifique a opção que insere características 
incorretas para definir mecanismos atuais das Políticas Públicas: 

(a) É um conjunto de ações e decisões do governo, voltadas para a solução 
de problemas da sociedade como segurança, educação, leis que permitam 
um maior controle da informação, saúde pública. 

(b) São a totalidade de ações, metas e planos que os governos (nacionais, 
estaduais ou municipais) traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e 
o interesse público. 

(c) Dirigentes públicos (os governantes ou os tomadores de decisões) sele-
cionam suas prioridades. São aquelas que eles entendem serem as deman-
das ou expectativas da sociedade. 

(d) Tem como objetivo o bem-estar da sociedade. A sociedade faz solicita-
ções (pedidos ou demandas) para os seus representantes (deputados, se-
nadores e vereadores) e estes mobilizam os membros do Poder Executivo, 
que também foram eleitos (tais como prefeitos, governadores e inclusive o 
próprio Presidente da República) para que atendam as demandas da po-
pulação.

(e) As demandas da sociedade são apresentadas aos dirigentes públicos 
por meio de grupos organizados, no que se denomina de Sociedade Civil 
Organizada (SCO), a qual inclui sindicatos, entidades de representação em-
presarial, associação de moradores, associações patronais e ONGs em geral.
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QUESTÃO 29

Após um longo período no qual a população viveu sob um estado ditatorial, 
com a centralização das decisões, o tecnicismo e o autoritarismo, durante a 
década de 1980 ocorreu uma abertura democrática que reconhece a neces-
sidade de revisão do modelo vigente na época, com propostas direcionadas 
a ampliar a participação popular nas decisões e descentralizar a gestão pú-
blica, com vistas a aproximar as decisões do Estado ao cotidiano dos cida-
dãos brasileiros. Sinalize entre as suposições a seguir a opção que não de-
fine as características norteadoras das Políticas públicas no Brasil de hoje:

(a) Ao transferir poderes a seus representantes, o cidadão define uma carga 
de participação da sociedade nas decisões sobre as políticas públicas, res-
saltando que estes responderão não apenas aos interesses pessoais e sim 
do coletivo. 

(b) Ao falar de controle social não se pretende apenas que se consigam im-
plantar mecanismos que reduzam, eliminem ou previnam os desperdícios, 
os desvios e as malversações na aplicação dos recursos públicos. Busca-se 
assegurar que os gestores públicos se comprometam com a excelência na 
concepção e implementação dos programas, projetos, ações e serviços. 

(c) O Controle tem um sentido de vigilância, responsabilização de efetivida-
de e compromisso com a coisa pública. 

(d) A sociedade empreende constantes e intensos movimentos cercados de 
contradições, o que, adicionalmente, exige que se identifiquem tendências 
e intenções explícitas e implícitas, valorizando nos diferentes momentos, 
os passos dados na direção do fortalecimento da democracia e da justiça 
social.

(e) Pretende-se implantar sistemas que aumente a vigilância sobre o com-
portamento dos cidadãos para com isso criarem alternativas válidas de 
governança, buscando assegurar o controle comportamental dos gestores 
públicos sobre os cidadãos. 

QUESTÃO 30

O funcionalismo público compõe um elemento essencial para o bom de-
sempenho das diretrizes adotadas pelo governo. Já os atores privados são 
aqueles que não possuem vínculo direto com a estrutura administrativa do 
Estado. Fazem parte desse grupo, EXCETO:

(a) A imprensa. 

(b) As Associações da Sociedade Civil Organizada (SCO). 

(c) As Universidades Federais.

(d) As entidades de representação empresarial. 

(e) Os sindicatos patronais. 


