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INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de escolaridade ao qual você está 
inscrito, conforme consta no seu cartão de inscrição, cartão-resposta e formulário da redação. Caso 
contrário comunique imediatamente ao fiscal de sala. 
 

2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA, destinado à marcação das 
respostas das questões objetivas e o FORMULÁRIO DA REDAÇÃO, destinado à transcrição definitiva da redação. 
 

3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém Prova Objetiva com 40 (quarenta) questões, sendo 06 de Língua Portuguesa, 
05 de Atualidades, 05 de Legislação e 24 de Conhecimentos Específicos e a Prova de Redação. Caso exista alguma 
falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. Esta 
prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 8:00h e término às 12:00h (horário local). 
 

4. Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Apenas 
uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 40. 
 

5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do 
CARTÃO-RESPOSTA e na parte inferior do FORMULÁRIO DE REDACAO que você recebeu. Caso exista algum erro de 
impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.  
 

6. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora após o 
início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso. 
 

7. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como está assinado 
no seu documento de identificação. 
 

8. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA e a transcrição definitiva da redação no FORMULÁRIO DA REDAÇÃO devem 
ser feitas somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois lápis não será considerado. 
 

9. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO-RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço correspondente à 
letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO-RESPOSTA.  
 

10. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA e/ou do FORMULÁRIO DA REDAÇÃO por erro do 
candidato. A substituição só será autorizada se for constatada falha de impressão. 
 

11. O CARTÃO-RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas, assim como, o 
FORMULÁRIO DA REDAÇÃO é o único documento considerado para a correção da sua redação. 
 

12. O candidato deverá devolver no final da prova, o BOLETIM DE QUESTÕES, CARTÃO-RESPOSTA e o 
FORMULÁRIO DA REDAÇÃO. 
 

13. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Parauapebas o candidato que 
durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos nos Editais e Avisos do referido concurso. 

 

Boa Prova. 
 
 

 

Nome do Candidato: ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

________________________________________ 
Assinatura 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 6. 
 

Mudar o mundo 
 Lya Luft 
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 Quando jovens,  cultivávamos a utopia de um mundo melhor.  Tenho refletido 
sobre isso. Tenho lido e pesquisado sobre a história do nosso comportamento através dos 
séculos. Parece que, apesar de toda a violência atual, fomos ficando menos violentos. 
Difícil acreditar, eu sei. Mas basta pensar nos antigos povos escravizados, mulheres 
brutalizadas e crianças maltratadas sem nenhuma defesa, impérios cruéis e perseguições 
terríveis aplaudidas, como Cruzadas e Inquisição, para ver que melhoramos. 

Talvez em nosso DNA não sejamos predadores ferozes. Quem sabe compaixão e 
solidariedade tenham nascido com essa nossa estranha espécie, os humanos que andam 
eretos e, para complicar tudo, pensam. Quem sabe esse ídolo de dupla face, prazer e 
poder, com a economia como lema primeiro, não seja inato em nós, mas invenção de uma 
humanidade que pode ser mais sofisticada, mas ainda é destrutiva demais. 

Seria possível mudar o mundo, mudando por pouco que seja os princípios e 
valores de cada um de nós? Ou é um velho ideal ultrapassado, e juvenil? Talvez haja um 
modo de transformar nossa louca futilidade e desvairada busca de poder, estimulando o 
que em nós já existe: o desejo do bem do outro, e uma convivência menos truculenta? 

Se o primeiro objetivo de todos os governos fosse o bem das pessoas, a deusa 
Economia e seu parceiro, o Poder,  perderiam um pouco da força.  E teríamos outros 
ideais, modelos, ambições. Haveríamos de nos respeitar mais também. Reavaliar nossos 
desejos, consumir menos ou melhor, se fosse preciso trocar a manicure e o cabeleireiro 
por comida decente para as crianças e quem sabe, a prestação de uma casinha própria. 
Mudar o sonho do carrão importado por mais harmonia, mudar o conceito do que é 
"moderno", que não é inconsequente e delirante. [...] 

Quem sabe começamos tendo um pouco mais de bom-senso e pudor. Quem sabe 
começamos querendo ser úteis, produtivos e compassivos dentro do nosso círculo de 
família, trabalho, comunidade. O ideal não seria criar nossos filhos para ser milionários ou 
as meninas para ser modelos de beleza e sensualidade, mas para ser pessoas decentes, 
que acreditam em algum tipo de felicidade  tranquila, que vão construir sua vida, produzir 
no seu trabalho, conviver bem com sua família, enfim, ser transformadores do mundo, 
dessa maneira mínima que pode parecer tola, mas é essencial. 

Abrir o jornal e ver o noticioso, todos nós sabemos, é entrar numa série policial 
violenta, receber uma bofetada de falta de ética, roubalheira, indignidades várias e muitos 
absurdos consagrados. Médicos ganhando pouco e exaustos pelo excesso de trabalho 
atendendo dezenas de pacientes nas emergências às vezes mal aparelhadas pelo país 
afora. Professores recebendo salários vergonhosos, submetidos à violência por parte de 
alunos e às vezes de pais de alunos, jovens que dentro da sala de aula e no pátio se 
engalfinham como bandidos, gente inocente que morre queimada porque não tinha mais 
que alguns reais no bolso ou no banco, acidentes de trânsito totalmente evitáveis [...]. 

A gente podia mudar:  se cada um mudasse um pouquinho, exigisse muito mais 
dos líderes em todos os setores, e aspirasse a algo muito melhor. Talvez digam que é 
apenas utopia minha, resquícios de um idealismo juvenil: mas amadurecer não precisa ser 
renunciar a todas as nossas crenças. 

 

Disponível em:<http://avaranda.blogspot.com.br/2013/06/mudar-o-mundo-lya-luft.html> 
Acesso em 14 fev. 2015. 

  
 
 
1. Em “Mudar o mundo”, Lya Luft sustenta a ideia de que 
(A) a espécie humana tem-se brutalizado cada vez mais.  
(B) é utópico acreditar na existência de um mundo melhor. 
(C) a mudança do mundo depende também de iniciativas individuais. 
(D) o desejo de mudar o mundo é um velho ideal ultrapassado e juvenil. 
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2. O enunciado em que, segundo a autora, não há uma condição necessária para mudar o mundo é 
(A) ter um pouco mais de bom senso e pudor. 
(B) buscar sempre prazer e poder, e ter a economia como lema primeiro. 
(C) procurar ser úteis, produtivos e compassivos dentro do nosso círculo de família, trabalho e 

comunidade.  
(D) criar nossos filhos para se tornarem pessoas decentes, capazes de acreditar em algum tipo de 

felicidade tranquila. 
 
3. Releia as passagens do texto abaixo transcritas: 
 

Quem sabe esse ídolo de dupla face, prazer e poder, com a economia como lema 
primeiro, não seja inato em nós, mas invenção de uma humanidade que pode ser mais 
sofisticada... (linhas 9-11). 
 
Se o primeiro objetivo de todos os governos fosse o bem das pessoas, a deusa 
Economia e seu parceiro, o Poder, perderiam um pouco da força. E teríamos outros 
ideais, modelos, ambições. Haveríamos de nos respeitar mais também. Reavaliar 
nossos desejos, consumir menos ou melhor, se fosse preciso trocar a manicure e o 
cabeleireiro por comida decente para as crianças e quem sabe, a prestação de uma 
casinha própria. (linhas 16-20). 

 
Pode-se afirmar que a autora manifesta  
(A) ceticismo e incerteza. 
(B) otimismo e esperança. 
(C) descrença e pessimismo. 
(D) desconfiança e descrença. 
 
4. A descrição, quanto à organização coesiva, está adequada em: 
(A) A substituição de “apesar de” (linha 3) por “ainda que” permitiria conservar o sentido e a correção 

gramatical. 
(B) O advérbio “enfim” (linha 28) funciona como um marcador de topicalização, ou seja, introduz uma 

informação nova. 
(C) Em “...mas ainda é destrutiva demais” (linha 11), a conjunção “mas” funciona como um conector 

argumentativo, introduzindo um argumento forte. 
(D) O vocábulo “que”, em suas duas ocorrências, no enunciado “... que acreditam em algum tipo de 

felicidade tranquila, que vão construir sua vida...” (linha 27), é um pronome e retoma o termo 
“meninas” (linha 26). 

 
5. Quanto às figuras de linguagem, é correto afirmar que há um(a) 
(A) antítese em “Talvez em nosso DNA não sejamos predadores ferozes.” (linha 7). 
(B) hipérbole em “Parece que, apesar de toda a violência atual, fomos ficando menos violentos.” (linha 

3). 
(C) prosopopeia em “...a deusa Economia e seu parceiro, o Poder, perderiam um pouco da força.” 

(linhas 16-17). 
(D) pleonasmo em “Abrir o jornal e ver o noticioso, todos nós sabemos, é entrar numa série policial 

violenta...” (linhas 30-31). 
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6. Julgue as afirmativas abaixo com base nos fatos de língua. 
I. Em “...para ser modelos de beleza” (linha 26), a autora poderia ter empregado o infinitivo 

flexionado.  
II. A oração “...cultivávamos a utopia de um mundo melhor” (linha 1) não admite transposição para a 

voz passiva. 
III. Há desvio quanto à regência verbal em “...e aspirasse a algo muito melhor.” (linha 39), já que, 

nesse contexto, o verbo “aspirar” é transitivo direto. 
IV. As formas verbais “ganhando” (linha 32) e “recebendo” (linha 34) poderiam ser substituídas, sem 

prejuízo do sentido e da correção gramatical, por “que ganham” e “que recebem”, respectivamente. 
 
Estão corretas as afirmativas 
(A) I e II. 
(B) I e IV. 
(C) II e III. 
(D) III e IV. 
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ATUALIDADES 
 
07. Em uma iniciativa espirituosa, carnavalescos nordestinos invadiram a gravação ao vivo de um 
programa de carnaval de uma rede de televisão em Fortaleza, no Ceará, com uma mensagem que 
ironizava a pressão da mídia e da oposição pelo impeachment da presidenta Dilma. A mensagem 
chegou aos trending topics mundiais na tarde do sábado gordo e consistia no seguinte enunciado: 
(A) Fora Dilma, dentro Lula. 
(B) Impítimam é meuzovo. 
(C) Dilmelula, meus amores. 
(D) Impitimam é ocará. 
 
08. Recentemente, um deputado federal do Rio Grande do Sul formalizou uma representação para que 
sejam investigados mais de 6 mil brasileiros proprietários de contas secretas em um banco no exterior, 
cujas quantias depositadas podem chegar a US$ 7 bilhões, o equivalente a quase 20 bilhões de reais. 
O referido banco fica na(s) 
(A) Dinamarca. 
(B) Bahamas. 
(C) Suíça. 
(D) Argentina. 
 
09. O presidente e os diretores de um grande clube de futebol estrangeiro estão sendo questionados na 
Justiça de seu país sobre fraude no fisco por ocasião da aquisição e transferência de um jogador 
brasileiro. Essa afirmação se refere à negociação entre 
(A) PSG e Thiago Silva. 
(B) Chelsea e Oscar. 
(C) Zenit e Hulk. 
(D) Barcelona e Neymar. 
 
10. Neste carnaval, uma marca de cerveja resolveu lançar uma campanha publicitária que divulgava 
frases como “Esqueci o não em casa”, “Topo antes de saber a pergunta”, entre outras, espalhadas em 
outdoors na cidade de São Paulo. Do ponto de vista dos movimentos sociais, a campanha era 
(A) procedente, pois, normalmente, quando uma mulher diz “não”, ela está querendo dizer “sim”. 
(B) danosa, pois incentiva a perda de controle, em um período onde já se registra um alto índice de 

estupros. 
(C) criativa, articulando o sentimento de liberdade da mulher ao clima de festa e sensualidade que tem 

o carnaval. 
(D) lucrativa, na medida em que vincula o prazer de dançar e namorar ao prazer de beber uma 

“gelada”. 
 
11. Mais um atentado terrorista em reação ao desrespeito religioso foi perpetrado na Europa. Dessa vez 
o alvo foi artista plástico sueco Lars Vilks, que retratou o profeta islâmico Maomé como um cachorro. O 
ataque se deu na cidade de 
(A) Copenhague. 
(B) Estocolmo. 
(C) Amsterdã. 
(D) Berlim. 
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LEGISLAÇÃO 
 
Tomando por base os termos da Lei Municipal nº 4.231, de 26 de abril de 2002, que dispõe sobre o 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas e dá outras providências, assinale a 
única alternativa correta que completa as lacunas nas questões abaixo: 
 
12. ______________ é o deslocamento de servidor estável para cargo do quadro de pessoal de outra 
entidade da Administração Municipal, no âmbito do mesmo poder. 
(A) Remoção. 
(B) Redistribuição. 
(C) Recondução. 
(D) Reversão. 
 
13. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de _________ em relação à hora normal 
de trabalho e de _________ quando executado aos domingos e feriados, exceto nos casos em que a 
escala de trabalho seja exigência do cargo que o servidor ocupa ou em que haja legislação específica. 
(A) 50%, 100%. 
(B) 40%, 80%. 
(C) 50%, 80%. 
(D) 40%, 100%. 
 
14. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo, no prazo de _________ dias, quando, 
injustificadamente, não se apresentar no local para onde foi designado e quando, antes de findo o 
desempenho da atividade que lhe foi cometida, regressar por vontade própria, pedir exoneração ou 
abandonar o serviço. 
(A) 20. 
(B) 15. 
(C) 10. 
(D) 05. 
 
15. A licença concedida dentro de _________ dias do término de outra da mesma espécie será 
considerada como prorrogação. 
(A) 120. 
(B) 90. 
(C) 75. 
(D) 60. 
 
16. O servidor que opera direta e permanentemente com raios X ou substâncias radioativas gozará, 
obrigatoriamente, _________ dias consecutivos de férias, por semestre de atividade profissional, 
proibida, em qualquer hipótese, a acumulação. 
(A) 10. 
(B) 15. 
(C) 20. 
(D) 25. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
17. As receitas tributárias, de contribuições e patrimoniais são classificadas na administração pública 
como receitas 
(A) de capital. 
(B) efetivas. 
(C) correntes. 
(D) de tributos. 
 
18. Segundo sua natureza, a classificação das despesas orçamentárias na administração pública se 
compõe por 
(A) despesas operacionais, despesas não operacionais e variações passivas. 
(B) categoria econômica, grupo de natureza da despesa e elemento de despesa. 
(C) natureza, função e funcionamento das contas. 
(D) incorrência da despesa, liquidação e recolhimento. 
 
19. O estágio da despesa pública que deverá ocorrer após sua regular liquidação é intitulado 
(A) quitação. 
(B) baixa da despesa. 
(C) execução da despesa. 
(D) pagamento. 
 
20. O princípio orçamentário, previsto no artigo 5º da Lei nº 4.320/1964, em que se estabelece que a lei 
do orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente a despesas de 
pessoal, material e serviços de terceiros, é denominado princípio da 
(A) especificação. 
(B) legalidade 
(C) identificação. 
(D) exclusividade. 
 
21. Quanto ao orçamento tradicional, pode-se afirmar que 
(A) tem por principal preocupação a classificação das despesas por objeto de gastos. 
(B) seus valores devem ser corrigidos e atualizados com base em indexador capaz de medir a inflação 

do período. 
(C) tem como principal característica o enfoque na previsão da receita a ser arrecadada. 
(D) os objetivos econômicos e sociais são considerados quando de sua elaboração, atendendo assim 

às necessidades tanto da coletividade quanto da administração. 
 
22. Técnica orçamentária que apresenta como uma vantagem a análise focada em objetivos e 
necessidades, apresentando avaliações e justificativa para cada item de despesa, e como uma das 
desvantagens o alto custo proporcionado pelas revisões periódicas é conhecida por 
(A) controle orçamentário. 
(B) orçamento da despesa. 
(C) orçamento específico. 
(D) orçamento base zero. 
 
23. Quanto ao orçamento-programa, é correto afirmar que 
(A) procura descentralizar as ações governamentais, visando à maior agilidade na administração 

pública, através da não vinculação do orçamento ao planejamento governamental. 
(B) são instrumentos que o governo utiliza, visando a organizar as ações com características comuns 

sob um mesmo título ou objetivo. 
(C) inviabiliza o controle da execução programática, por não identificar os gastos e as realizações por 

programa. 
(D) é focado nos gastos efetuados pela entidade e na desvinculação dos custos em relação à 

programação orçamentária. 
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24. Conforme estabelecido no artigo 165 da Constituição Federal de 1988, o documento que deverá 
compreender as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o 
exercício financeiro subsequente, é o(a) 
(A) lei de diretrizes orçamentárias. 
(B) lei do orçamento trimestral. 
(C) plano plurianual. 
(D) orçamento fiscal. 
 
25. Determinado tipo de produto fabricado por uma empresa possui custo unitário de armazenagem 
com a seguinte composição: 
� custo fixo total de armazenagem do produto = R$ 10.000,00; 
� custo variável de armazenagem por unidade do produto = R$ 2,00; 
� quantidade armazenada = 6.000 unidades. 
 
No caso de a empresa armazenar 2.000 unidades desse produto, pode-se afirmar que o custo unitário 
da armazenagem ficará em 
(A) R$ 9,00. 
(B) R$ 5,50. 
(C) R$ 6,00. 
(D) R$ 7,00. 
 
26. Quanto ao processo de seleção de pessoal em uma organização, pode-se afirmar que a decisão 
quanto à aceitação ou rejeição de candidato é de responsabilidade do(a) 
(A) órgão requisitante. 
(B) comitê de seleção. 
(C) comissão consultiva. 
(D) diretoria de recursos humanos. 
 
27. A participação nos lucros e resultados é uma forma de remuneração que visa a dinamizar a relação 
entre empresas e colaboradores. Tal tipo de remuneração é definida como 
(A) remuneração fixa. 
(B) planejamento participativo. 
(C) plano de incentivo. 
(D) remuneração por habilidades. 
 
28. O especialista em avaliação do desempenho visita cada seção e entrevista as chefias a respeito do 
desempenho de seus subordinados. Tal método de avaliação de desempenho é identificado como 
(A) levantamento de desempenho. 
(B) pesquisa de campo. 
(C) escala de gráficos. 
(D) entrevistas selecionadas. 
 
29. O sistema de controle de estoque cujo processo de análise do movimento do estoque é feito com 
base nas informações do estoque existente em quantidades, no consumo do período, no tempo de 
reposição do estoque e, finalmente, no saldo de pedido no fornecedor do item é denominado sistema de 
(A) controles programados. 
(B) verificações efetivas. 
(C) movimentações permanentes. 
(D) revisões periódicas. 
 
30. A etapa considerada a última etapa do ciclo orçamentário, caracterizada por ações de controle 
interno e externo, é definida como 
(A) revisão orçamentária anual. 
(B) auditoria do ciclo orçamentário. 
(C) avaliação da execução orçamentária. 
(D) acompanhamento do processo orçamentário. 
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31. Conforme estabelece o artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal de 1988, a Lei 
Orçamentária Anual compreenderá, entre outros o 
(A) plano plurianual consolidado e os orçamentos fiscais das unidades da federação e dos municípios. 
(B) orçamento da seguridade social, exceto o dos fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder 

público. 
(C) orçamento fiscal referente aos poderes da União, aplicando-se apenas às entidades da 

administração direta. 
(D) orçamento de investimentos das empresas em que a União, direta ou in diretamente, detenha a 

maioria do capital social com direito a voto. 
 
32. Quanto às demonstrações financeiras, pode-se afirmar que a apuração do resultado do exercício, a 
destinação desse resultado e posteriormente a sua evidenciação no patrimônio líquido deverão ser 
apresentadas, respectivamente, nas seguintes demonstrações contábeis: 
(A) demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, balancete financeiro e demonstração das 

origens e aplicações de recursos. 
(B) demonstração do resultado do exercício, demonstração das mutações do patrimônio líquido e 

balanço patrimonial. 
(C) demonstração do resultado econômico, demonstração dos fluxos de caixa e balancete de 

verificação. 
(D) demonstração do valor adicionado, balanço patrimonial consolidado e demonstração abrangente do 

resultado. 
 
33. No fluxo de caixa, as operações de pagamentos pela aquisição de ativos imobilizados e o 
recebimento de empréstimos são identificados, respectivamente, como operações de 
(A) investimentos e financiamentos. 
(B) entradas e saídas operacionais. 
(C) débitos e créditos do período. 
(D) aplicações e origens de recursos. 
 
34. Considerem-se os seguintes componentes do balanço patrimonial de uma organização: 
 

Componente Valor em R$ 
Estoque de matéria prima R$   95.000,00 
Imóveis de uso R$ 800.000,00 
Salários e encargos a pagar R$   30.000,00 
Participações societárias permanentes R$ 250.000,00 
Caixa e equivalentes R$   45.000,00 
Depreciação acumulada R$   20.000,00 
Dívidas com fornecedores, vencíveis no curto prazo R$   70.000,00 
Financiamentos a pagar R$ 600.000,00 
Móveis e utensílios R$   90.000,00  
Investimentos temporários R$ 150.000,00 
Adiantamentos aos fornecedores R$   50.000,00 

  
Considerando-se os dados acima, pode-se afirmar que os ativos circulante e não circulante totalizaram, 
respectivamente, 
(A) R$ 290.000,00 e R$ 1.140.000,00. 
(B) R$ 140.000,00 e R$    890.000,00. 
(C) R$ 340.000,00 e R$ 1.120.000,00. 
(D) R$ 245.000,00 e R$ 1.160.000,00. 
 
35. Pode-se afirmar que a pesquisa de marketing caracterizada como exploratória tem por objetivo 
(A) descrever fatores, como as possibilidades de um determinado produto em relação ao mercado. 
(B) testar hipóteses a respeito das relações de causa e efeito. 
(C) coletar informações preliminares necessárias à definição do problema. 
(D) estabelecer o plano de pesquisa, considerando-se que o problema da pesquisa já está delineado. 
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36. Quando uma organização define sua missão considerando amplos aspectos da sociedade e não 
apenas as condições limitantes do produto, proporcionando melhores ambientes de trabalho e 
atendendo também interesses de longo prazo que envolvam marca e consumidores, ela estará mais 
propensa a atender o marketing com visão 
(A) ambiental. 
(B) filantrópica. 
(C) acadêmica. 
(D) social. 
 
37. A estrutura organizacional caracterizada por uma direção plural, onde as decisões pertencem ao 
grupo, sendo que cada empregado só tem um chefe imediato, ainda que as ordens tenham que partir 
de um grupo para cada empregado, é conhecida por estrutura 
(A) colegiada. 
(B) funcional. 
(C) linear. 
(D) gerencial. 
 
38. O layout adotado na maioria das indústrias de produção contínua, onde os equipamentos para 
manuseio e as máquinas necessárias são dispostas numa sequência lógica, com base no produto, é 
caracterizado como do tipo de layout 
(A) por processo. 
(B) pelo produto. 
(C) por ordem de produção. 
(D) pela produção e processamento. 
 
39. Considerando-se o significado que exercem para a organização, as decisões sobre planejamento 
estratégico são de responsabilidade 
(A) compartilhada. 
(B) dos administradores de cúpula. 
(C) dos assessores especiais de planejamento. 
(D) dos chefes de departamentos envolvidos no processo. 
 
40. A designação de funções e o feedback sobre desempenho são exemplos de comunicação 
(A) ascendente. 
(B) contínua. 
(C) descendente. 
(D) em linha. 
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PROVA DE REDAÇÃO 

 
 

* O texto de Lya Luft deve servir-lhe de inspiração,  
mas NÃO pode, em nenhuma hipótese, ser copiado. 

 
 
 

* Sua redação deverá ter, no mínimo, 20 linhas e, no máximo, 30 linhas. 
* Textos em versos ou escritos a lápis NÃO serão aceitos. 

 
 
 

* Neste BOLETIM há espaço para rascunho. No entanto, o texto definitivo deverá ser, 
obrigatoriamente, transcrito no FORMULÁRIO fornecido especificamente para esse fim. Em 

nenhuma hipótese, o rascunho será considerado. 
 
 
 
 

ATENÇÃO 
SUA REDAÇÃO SERÁ ANULADA SE VOCÊ NÃO SEGUIR AS  

INSTRUÇÕES DO COMANDO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lya Luft, cronista brasileira, escreveu: 
 

 Seria possível mudar o mundo, mudando por pouco que seja os princípios 
e valores de cada um de nós? Ou é um velho ideal ultrapassado, e juvenil? 
Talvez haja um modo de transformar nossa louca futilidade e desvairada busca 
de poder, estimulando o que em nós já existe: o desejo do bem do outro, e uma 
convivência menos truculenta? 

 
Escreveu também: 
 

A gente podia mudar: se cada um mudasse um pouquinho, exigisse muito 
mais dos líderes em todos os setores, e aspirasse a algo muito melhor. Talvez 
digam que é apenas utopia minha, resquícios de um idealismo juvenil: mas 
amadurecer não precisa ser renunciar a todas as nossas crenças. 

 
 
 

Escreva um texto, em norma padrão de língua portuguesa,  
em que você revele seus melhores sonhos juvenis. 
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