


UnB/CESPE – ANAC Caderno A
Cargo 10: Técnico Administrativo – Área 1 – 1 –

De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
A aviação civil brasileira tem crescido1

continuamente nos últimos anos, apesar de passar por
momentos turbulentos de tempos em tempos. Esse cenário
começou a mudar com a aprovação, no dia 18 de fevereiro,4

da Política Nacional de Aviação Civil (PNAC).
A ideia central do projeto, antiga reivindicação do

setor, é nortear o planejamento das instituições responsáveis7

pelo desenvolvimento da aviação civil brasileira com base
em diretrizes e estratégias estabelecidas.

O Decreto n.º 6.780 prevê ações estratégicas para o10

setor e integra-se ao contexto das políticas nacionais
brasileiras. O objetivo principal da PNAC é assegurar
à sociedade brasileira um serviço de transporte aéreo amplo,13

com qualidade, segurança, eficiência e modernidade, além de
adequado e integrado às demais modalidades de transporte.

A implantação da nova política deverá ser16

acompanhada continuamente pelo Ministério da Defesa, por
intermédio da Secretaria de Aviação Civil, auxiliado pelos
demais órgãos e entidades que integram o Conselho Nacional19

de Aviação Civil.
De acordo com o secretário de Aviação Civil, do

Ministério da Defesa, a nova política pode ter a capacidade22

de normatizar a aviação sem alterar as leis em vigor, além de
ajudar no crescimento, na organização e no planejamento do
setor. “A aviação civil no Brasil tem um futuro promissor e,25

para que isso se consolide, é preciso ter regras”, disse o
secretário.

O Congresso Nacional também está atento às28

mudanças que a nova política pode representar para o setor
de aviação e, consequentemente, para outros mercados, como
o turismo.31

Internet: <www.aviacaoemrevista.com.br> (com adaptações).

Em relação ao texto acima, julgue os itens que se seguem.

1 A expressão “Esse cenário” (R.3) refere-se à seguinte
informação anterior: “passar por momentos turbulentos de
tempos em tempos” (R.2-3).

2 No texto, “projeto” (R.6), “Decreto n.º 6.780” (R.10),
“PNAC” (R.12) e “nova política” (R.16, 22 e 29) retomam
“Política Nacional de Aviação Civil (PNAC)” (R.5).

3 O emprego de sinal indicativo de crase em “à sociedade”
(R.13) justifica-se pela regência do termo “objetivo” (R.12) e
pela presença de artigo definido feminino.

4 Na linha 14, o emprego de vírgulas após “qualidade” e
“segurança” justifica-se por isolar aposto.

5 De acordo com as informações do texto, a nova política deve
revogar a legislação em vigor no que se refere à aviação
civil.

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) tem1

como finalidade regular e fiscalizar as atividades de aviação
civil, bem como adotar as medidas necessárias para o
atendimento do interesse público. Além disso, é sua missão4

incentivar e desenvolver a aviação civil, a infraestrutura
aeronáutica e aeroportuária do país.

Originada do antigo Departamento de Aviação Civil7

(DAC), a ANAC é uma autarquia especial, com
independência administrativa, com personalidade jurídica
própria, patrimônio e receitas próprias para executar10

atividades típicas da administração pública, que requerem,
para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e
financeira descentralizada.13

A ANAC, vinculada ao Ministério da Defesa, tem
como funções:
a) manter a continuidade na prestação de serviço público16

de âmbito nacional;
b) preservar o equilíbrio econômico-financeiro dos agentes

públicos e privados responsáveis pelos diversos19

segmentos do sistema de aviação civil;
c) zelar pelo interesse dos usuários e consumidores;
d) cumprir a legislação pertinente ao sistema por ela22

regulado, considerados, em especial, o Código
Brasileiro de Aeronáutica, a lei das Concessões, a Lei
Geral das Agências Reguladoras e a lei de criação da25

ANAC.
É a ela que os passageiros devem se reportar para

abordar os problemas que têm agitado os aeroportos28

brasileiros nos últimos tempos.

Internet: <educacao.uol.com.br> (com adaptações).

Com referência às ideias e às estruturas linguísticas do texto
acima, julgue os próximos itens.

6 A ANAC, embora vinculada ao Ministério da Defesa, é uma
autarquia especial com personalidade jurídica, receitas e
patrimônio próprios, além de contar com uma gestão
administrativa e financeira descentralizada que permite
independência administrativa.

7 A ANAC não tem a responsabilidade de dar atendimento aos
usuários de transportes aéreos que enfrentem problemas de
atrasos no trânsito aéreo.

8 Nas linhas 17, 20 e 21, o emprego de sinal de ponto e vírgula
justifica-se por se tratar de itens de uma enumeração.

9 Nas linhas 22 e 27, as ocorrências do pronome “ela”
retomam “ANAC” (R.14).

10 Em “devem se reportar” (R.27), o pronome “se” indica
sujeito indeterminado.
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As equipes A, B e C disputaram as finais de um torneio
de futebol, jogando cada equipe contra as outras duas uma vez.
Sabe-se que a equipe B ganhou da equipe A por 2×1; a equipe A
marcou 3 gols; e cada equipe ficou com saldo de gols zero. As
regras do torneio para a classificação final são, nessa ordem:
• maior número de vitórias;
• maior número de gols feitos;
• se as três equipes ficarem empatadas segundo os critérios

anteriores, as três serão consideradas campeãs. Se uma
equipe for campeã ou 3.a colocada e as outras duas equipes
ficarem empatadas segundo os critérios anteriores, será
considerada mais bem colocada a equipe vencedora do
confronto direto entre as duas.

A respeito dessa situação hipotética e considerando que os três
critérios listados foram suficientes para definir a classificação
final das três equipes, julgue os itens seguintes quanto aos valores
lógicos das proposições apresentadas.

11 Se a equipe B fez 3 gols, então a equipe C foi campeã é
uma proposição falsa.

12 A equipe B foi campeã e a equipe A ficou em último
lugar é uma proposição falsa.

13 O número de gols marcados pelas equipes nas finais foi
maior que 6 é uma proposição verdadeira.

14 Se a equipe A foi campeã então a equipe C foi campeã ou
2.a colocada é uma proposição falsa.

15 A equipe A foi campeã ou a equipe C foi campeã é uma
proposição verdadeira.

Considerando que, para ocupar os dois cargos que compõem a
diretoria de uma empresa, diretor e vice-diretor, existam 5
candidatos, julgue os itens subsequentes.

16 Se cada um dos candidatos for capaz de ocupar qualquer um
dos dois cargos, o número possível de escolhas para a
diretoria da empresa será igual a 10.

17 Se, dos 5 candidatos, 2 concorrem apenas ao cargo de diretor
e os demais, apenas ao cargo de vice-diretor, o número
possível de escolhas para a diretoria da empresa será igual 5.

Considerando um grupo formado por 5 pessoas, julgue os itens
a seguir.

18 Há 24 modos de essas 5 pessoas se posicionarem em torno
de uma mesa redonda.

19 Se, nesse grupo, existirem 2 crianças e 3 adultos e essas
pessoas se sentarem em 5 cadeiras postadas em fila, com
cada uma das crianças sentada entre 2 adultos, então, haverá
12 modos distintos de essas pessoas se posicionarem.

20 Caso essas 5 pessoas queiram assistir a um concerto musical,
mas só existam 3 ingressos disponíveis e não haja prioridade
na escolha das pessoas que irão assistir ao espetáculo, essa
escolha poderá ser feita de 20 maneiras distintas.

RASCUNHO
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This text refers to items from 21 through 30.

Blazing a trail with solar power

In a hangar outside Zurich, engineers are paring1

away at the obstacles to a very 21st century challenge: flying
a plane around the world powered by nothing but the rays of
the sun. If the Solar Impulse project goes to plan, in 2011 a4

gangly aircraft with the wingspan of an Airbus A380 and the
weight of a compact car will attempt to circle the globe in
about a month at an average speed of 43 m.p.h. (70 km/h),7

landing only five times along the way.
The challenge, says Piccard, is to keep going until

the next sunrise before the batteries are empty: “We have10

very little margin of error from night into day. Each dawn
will be a moment of incredible suspense.” For the 2011
flight, he and Boschberg will do alternating stints of five13

days and five nights between landings. A day on the ground
spent charging in the sunlight should be enough to get the
plane back into the air the next morning for another stage in16

its globe-girdling journey.
It’s a delicate enterprise, complicated by

meteorological challenges and the ungainliness of a plane19

this big and light. Even Piccard doesn’t envision solar planes
replacing today’s airliners anytime soon, but that’s not the
point. To reduce emissions, he believes, aviation will22

eventually need to wean itself from fossil fuels. “To make
reasonable use of any alternative,” he says, “we have to
become lighter and more aerodynamic to reduce25

consumption.” Solar Impulse promises to generate an array
of futuristic insights — and some old-fashioned thrills along
the way.28

Internet: <www.time.com> (adapted).

Judge the following items according to the text.

21 A plane that can fly on solar power has been fully developed.

22 The aircraft will fly powered only by the rays of the sun.

23 The aircraft prototype, which is made of low-density carbon
fiber, will be able to circle the globe in about a month.

24 Despite being big, the airplane is quite heavy.

25 Due to its aerodynamics, the airplane will reduce emissions.

26 Solar planes will replace today’s airliners in the future.

27 The aircraft will fly at around 43 m.p.h.

In the text,

28 the expression “Blazing a trail” in the title can figuratively
mean avant garde or inventive work in arts or sciences,
evoking the literal meaning of going into new territory which
has no marked paths.

29 the adjective “gangly” (R.5) means too big or long.

30 the word “stints” (R.13) refers to an unbroken period of
time doing a certain job or activity.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Acerca das teorias e dos princípios arquivísticos, julgue os itens
a seguir.

31 A instituição de interesse público com objetivo de conservar,
estudar e colocar à disposição do público coleções de peças
e objetos de valor cultural é considerada um arquivo.

32 A função primária do arquivo é funcional, isto é, ser
instrumento da administração. Em um segundo momento,
considera-se o valor para a história e a cultura de uma
sociedade. 

33 A teoria das três idades considera o valor secundário dos
documentos como principal elemento para a definição das
idades documentais. 

34 O fundo de arquivo é resultado da aplicação da teoria das
três idades.

35 Os estágios de evolução dos arquivos são conhecidos como
arquivos setoriais e arquivos gerais ou centrais.

36 O arquivo intermediário, assim como o arquivo corrente, é
constituído de documentos de valor primário.

Uma das principais funções do arquivo é permitir o acesso rápido
e eficiente aos documentos. Essa função somente pode ser
cumprida se os documentos forem organizados de maneira lógica
e racional, respeitando as características dos documentos de
arquivo. Quanto aos métodos de arquivamento, julgue os itens
subsequentes.

37 O método de arquivamento dos documentos de arquivo deve
ser definido a partir da natureza dos documentos e da
estrutura da organização que os produz ou recebe. 

38 A localização dos documentos de arquivo nos métodos de
arquivamento do sistema direto depende de um índice ou de
um código. 

39 Nome, local, número, data e assunto são os elementos de um
documento que devem ser considerados na ordenação dos
documentos de arquivo. 

40 A ordenação geográfica, que é típica do sistema direto, tem
como elemento principal o correspondente. 

41 Pastas de um arquivo classificadas como acordos, convênios,
correspondências, relatórios, processos, formulários e guias
são exemplos da utilização do método de arquivamento por
assunto. 

42 É possível encontrar vários esquemas padronizados de
classificação por assunto em arquivos, entre eles o esquema
dígito-cronológico.

A respeito da conservação e da proteção de documentos, julgue
os seguintes itens.

43 O ar seco e a alta umidade são fatores de enfraquecimento do
papel. 

44 A higienização mecânica dos documentos feita com uma
trincha ou uma flanela é uma ação importante para a
conservação dos documentos em papel. 

45 O processo químico mais efetivo para a desinfestação e
desinfecção de materiais arquivísticos é a emulação.
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Julgue os itens a seguir, relativos a questões de orçamento
público.

46 O orçamento de investimento das empresas estatais faz parte
da lei orçamentária anual.

47 O plano plurianual contém as metas e as prioridades da
administração pública federal, incluindo as despesas de
capital para o exercício financeiro subsequente, e orienta
a elaboração da lei orçamentária anual, entre outras
atribuições.

48 Os programas orçamentários são compostos de atividades,
projetos e operações especiais. As atividades representam as
ações orçamentárias de natureza continuada; os projetos, as
ações de duração limitada no tempo; e as operações
especiais, as ações de governo que não resultam em produto
e(ou) serviços disponibilizados à população, como
amortização e encargos, pagamento de sentenças judiciais,
entre outras.

49 Os créditos orçamentários adicionais são classificados,
exclusivamente, como suplementares, especiais ou
extraordinários.

50 Os créditos especiais e os extraordinários têm vigência no
exercício financeiro em que são autorizados, salvo se o ato
de autorização for promulgado nos últimos 6 meses do
exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos,
serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro
subsequente.

No que concerne à gestão de recursos humanos, julgue os
próximos itens.

51 É facultado ao presidente da República, por meio de decreto,
o estabelecimento dos casos de contratação por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público.

52 A Constituição Federal de 1988 (CF) define o prazo de
validade dos concursos públicos em até dois anos e permite
sua prorrogação uma vez, por igual período.

53 Denomina-se turnover a soma dos períodos em que os
empregados de uma organização se ausentam do trabalho,
seja por falta, atraso, doenças ou quaisquer outros motivos.

54 A avaliação de desempenho circular ou 360º aplicada ao
profissional avaliado em uma organização limita os
avaliadores aos superiores e, quando houver, aos
subordinados.

55 Douglas MacGregor desenvolveu as teorias X e Y. Segundo
tal conceituação, a teoria X parte do pressuposto de que as
pessoas teriam aversão ao trabalho e à responsabilidade,
preferindo ser dirigidas, demandando, portanto, um tipo de
liderança que privilegia o controle, ao passo que o
pressuposto da teoria Y seria de que as pessoas são criativas,
têm propensão a gostar do trabalho e, portanto, rendem
melhor quando submetidas a um tipo de liderança que
incentive a motivação e a perspectiva de valorização
profissional e pessoal.

Quanto à administração de materiais, julgue os seguintes itens.

56 No método PEPS, a saída de estoque é sempre das unidades
de mercadoria mais antigas, ficando no estoque as mais
recentes.

57 Quanto à previsão de estoques, o método da média móvel
utiliza como previsão de quantitativos de estoques para o
próximo período o quantitativo verificado no período
anterior.

58 Sistemas de produção embasados no método just in time são
intensivos em utilização de espaço físico para estocagem de
matéria-prima ou de mercadorias a serem vendidas pela
organização.

Acerca das noções de administração financeira e considerando as
siglas AC = ativo circulante, ELP = passivo exigível a longo
prazo, ILG = índice de liquedez geral, PC = passivo circulante,
RLP = ativo realizável a longo prazo, julgue os itens que se
seguem.

59 O ILG de uma empresa pode ser obtido por meio da equação
ILG = AC + RLP / PC + ELP.

60 A administração do capital de giro da empresa se dá por
meio da gestão das contas do RLP da mesma.

Acerca dos dispositivos da Lei de Licitações, julgue os itens a
seguir.

61 O procedimento licitatório será sempre sigiloso, com
exceção da fase de abertura das propostas, que deverá ser
pública e acessível a todos os interessados.

62 Nenhuma compra será feita sem a indicação dos recursos
orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do
ato.

63 A alienação de bens imóveis da administração pública direta
e indireta independe da autorização legislativa, bastando a
realização de avaliação prévia e de licitação na modalidade
de concorrência.

64 A permuta de bens móveis, permitida exclusivamente entre
órgãos e entidades da administração pública, depende de
avaliação prévia, mas a licitação poderá ser dispensada nesse
caso.

65 Nas situações em que couber a tomada de preços, a
administração poderá utilizar o convite e, em qualquer caso,
a concorrência.

Considerando o disposto na Lei n.º 8.666/1993 e suas recentes
alterações, julgue os itens de 66 a 70.

66 É vedada a realização sucessiva de contratações diretas por
dispensa de licitação para aquisição do mesmo objeto ou
para prestação de serviços de mesma natureza.

67 É inexigível a licitação para locação de imóvel destinado ao
atendimento das finalidades precípuas da administração,
cujas necessidades de instalação e de localização
condicionem a sua escolha, desde que o preço seja
compatível com o valor de mercado segundo avaliação
prévia.
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68 Nem mesmo nas licitações de âmbito internacional é
permitida aos licitantes a cotação de preços em moeda
estrangeira, sejam os licitantes estrangeiros ou nacionais.

69 Após a fase de habilitação, em nenhuma hipótese, é possível
a desistência da proposta apresentada por um dos licitantes,
a fim de se evitar fraude contra a administração.

70 A anulação do procedimento licitatório por motivo de
ilegalidade não gera para a administração a obrigação de
indenizar, salvo pelos serviços efetivamente prestados pela
empresa contratada, desde que a esta não seja imputável a
causa da anulação.

Quanto aos contratos administrativos celebrados em
conformidade com a Lei n.º 8.666/1993, julgue os itens que se
seguem.

71 A administração possui a prerrogativa de ocupar
provisoriamente bens móveis e imóveis vinculados ao objeto
do contrato, nos casos de serviços essenciais que envolvam
rescisão do contrato administrativo.

72 Os efeitos produzidos pela declaração de nulidade do
contrato administrativo não são retroativos.

73 Em nenhuma hipótese é possível a celebração de contrato
verbal com a administração em razão do rígido formalismo
exigido, a fim de evitar abusos e prejuízos ao erário.

74 Os contratos administrativos poderão ser alterados,
unilateralmente, pela administração, para acrescer ou
diminuir, quantitativamente, no caso de obras, serviços e
compras, até 25% do valor inicial atualizado do contrato.

75 A administração pública responde solidariamente com o
contratado pelos encargos previdenciários resultantes da
execução do contrato.

Com base no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis
Federais, julgue os próximos itens.

76 Não são considerados servidores públicos aqueles que
ocupam empregos nas empresas públicas e nas sociedades de
economia mista.

77 A ascensão é forma de provimento de cargo público.

78 É obrigatório o comparecimento do servidor no ato de posse,
não sendo permitida a posse mediante procuração específica.

79 Readaptação é o retorno à atividade de servidor aposentado
por invalidez, quando junta médica oficial declarar
insubsistentes os motivos da aposentadoria.

80 Uma das formas de declarar-se a vacância de determinado
cargo público é a promoção do servidor.

Acerca dos direitos e das vantagens conferidas em favor dos
servidores públicos e com fundamento nas disposições inseridas
na Lei n.º 8.112/1990, julgue os itens seguintes.

81 Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar
do cargo, ou reassumi-lo, em virtude de mandato eletivo. 

82 No caso de o deslocamento do servidor decorrer de alteração
de lotação ou da nomeação para cargo efetivo, será
concedido pela administração auxílio-moradia.

83 O servidor poderá ausentar-se do serviço por um dia, para
doação de sangue, sem qualquer prejuízo.

84 Ao servidor público estudante que for removido de ofício
será assegurada, na localidade da nova residência, matrícula
em instituição de ensino congênere, em qualquer época,
independentemente de vaga.

Com relação ao regime disciplinar disposto na Lei n.º
8.112/1990, julgue os itens a seguir.

85 Considera-se acumulação proibida a percepção de
vencimento de cargo ou emprego público efetivo com
proventos da inatividade, ainda que os cargos de que
decorram essas remunerações sejam acumuláveis na
atividade.

86 Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos,
empregos ou funções públicas, a opção pelo servidor até o
último dia de prazo para defesa configurará sua boa-fé,
convertendo-se, automaticamente, em pedido de exoneração
do outro cargo.

87 A abertura de sindicância ou a instauração de processo
disciplinar não interrompem a prescrição, mas tão somente
a decisão final proferida pela autoridade competente.

No que concerne à seguridade social do servidor regulamentada
pela Lei n.º 8.112/1990, julgue os itens subsequentes.

88 O servidor público será aposentado compulsoriamente, aos
setenta anos de idade, com proventos integrais.

89 São estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou
vantagens posteriormente concedidas aos servidores em
atividade, inclusive quando decorrentes de transformação
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a
aposentadoria.

90 Será licenciado com remuneração integral o servidor
acidentado no percurso da residência para o trabalho e vice-
versa, posto que essa situação equipara-se ao acidente em
serviço.
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Mem. 222/CGRH

Em 20 de maio de 2009.

Ao Sr. Coordenador da Página de Transparência

Assunto: Deslocamento de servidor

Nos termos do que dispõe a Portaria Interministerial n.º 140, de 16 de março de 2006, encaminho a V. S.ª as informações
abaixo, a fim de que sejam publicadas na Página de Transparência deste órgão:

Órgão Superior: MINISTÉRIO DOS ESPORTES
Órgão Subordinado: SPOA/MINISTÉRIO DOS ESPORTES
Unidade Gestora: COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS HUMANOS 
Servidor: João Ferreira
Cargo: Assessoramento
Motivo: Participação no Simpósio de Inclusão Social pelo Esporte na cidade de Goiânia

Valor total da viagem: R$ 447,45

data origem destino
n.º

diárias
valor

diárias
meio de

transporte
categoria
passagem

valor das
passagens

18/5/2009 Brasília/DF Goiânia/GO 1 R$ 133,23 aéreo classe econômica R$ 125,62

19/5/2009 Goiânia/GO Brasília/DF 0 R$     0,00 aéreo classe econômica R$ 188,62

Atenciosamente,

Cláudio da Silveira
Encarregado de Informações

Considerando o texto acima, julgue os próximos itens de acordo
com o Manual de Redação da Presidência da República.

91 A correspondência apresentada, dadas a relevância do
assunto e a sua estrutura, deveria ser identificada como
ofício, e não, como memorando.

92 Seria inadequado o emprego do tratamento Sua Excelência
em referência ao destinatário da correspondência
apresentada.

93 A alteração do fecho “Atenciosamente” para
Respeitosamente caracterizaria como mensagem a
correspondência em questão.

94 A forma como está datada a correspondência está de acordo
com o tipo de documento oficial expedido.

95 Estaria mantida a correção do texto caso se substituísse, no
parágrafo inicial do corpo da correspondência, V. S.ª por
S. S.ª.

Com relação à correspondência oficial, julgue os itens a seguir
de acordo com o Manual de Redação da Presidência da
República.

96 Memorando constitui modalidade de comunicação utilizada
entre unidades administrativas de mesmo nível hierárquico,
desde que seja estabelecida entre órgãos distintos da
administração pública.

97 A característica principal do memorando é a agilidade,
devendo esse tipo de expediente tramitar com rapidez e
pautar-se pela simplicidade de procedimentos burocráticos.

98 Mensagem é o instrumento de comunicação oficial utilizado
entre os chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário.

99 Tratando-se de correspondência entre ministérios ou entre
órgãos de mesma hierarquia institucional, recomenda-se a
expedição tanto de memorando quanto de ofício.

100 As comunicações expedidas por órgãos públicos federais
devem ser compreendidas por todo e qualquer cidadão
brasileiro, excetuando-se as de cunho específico, nas quais
é adequado o emprego de jargão técnico.
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O Banco Iniciador de Melhoramentos acaba de iniciar
um melhoramento que vem mudar essencialmente a composição
das atas das assembleias gerais de acionistas.

(...)
Tal é o melhoramento a que aludo. A ata que aquela

associação publicou esta semana é um modelo novo, de
extraordinário efeito. Nada falta do que se disse, e pela boca de
quem disse, à maneira dos debates congressionais. — “Peço a
palavra pela ordem.” — “Está encerrada a discussão e vai-se
proceder à votação. Os senhores que aprovam queiram ficar
sentados.” Tudo assim, qual se passou, se ouviu, se replicou e se
acabou.

(...)
Machado de Assis. In: A Semana I.
Editora Globo, 1997 (com adaptações).

Tendo como referência o texto acima e as disposições acerca de
redação oficial, julgue os itens subsequentes.

101 Para ser considerada válida, uma ata referente a reunião de
órgão da administração pública deve veicular integralmente
os fatos transcorridos na sessão a que se refere, sob pena de
descumprimento do princípio da publicidade.

102 Na redação de atas de reuniões em instituições públicas,
deve-se evitar o modelo das narrações literárias.

103 As atas devem conter o resumo sucinto da pauta discutida e
das deliberações tomadas na reunião a que se refere.

104 Para se gerir bem o tempo, é lícito que, nas atas de reuniões
em entidades da administração pública, sejam ignoradas as
formalidades legais.

105 Para descrever a fala de cada um dos presentes a uma
reunião, recomenda-se que, na ata, sejam registradas, na
forma de discurso direto, as expressões na primeira pessoa,
tal como “Peço a palavra pela ordem”, dado o direito à
liberdade de expressão, assegurado pela CF.

Acerca do princípio da contagem, julgue os itens a seguir.

106 O controle de tráfego aéreo define, segundo regras, a
sequência em que ocorrem pousos e decolagens. Suponha
que, em dado instante, os aviões P1, P2 e P3 encontrem-se
prontos para o pouso (nessa ordem), e que os aviões D1 e D2

encontrem-se prontos para a decolagem (nessa ordem).
Considere não haver prioridade para a decisão do
controlador. Nessas condições, há mais de 9 possibilidades
distintas de os controladores organizarem as sequências de
pouso e decolagem.

107 Os prefixos de aeronaves podem ser iniciados por duas
letras, seguidas de três letras. Por exemplo, PT-GYK é o
prefixo de uma aeronave monomotor do aeroclube de
Brasília. Portanto, considerando-se um alfabeto com 26
letras, a quantidade de prefixos de aeronaves que podem ser
iniciados por PT é inferior a 13.000.

Com relação a regra de três e a juros, julgue os itens que se
seguem.

108 Em um aeroporto, se uma esteira transportadora gasta 50
segundos para transportar uma bagagem até a sala de
distribuição, então ela gastará menos de 1 minuto caso sua
velocidade seja reduzida em 20%.

109 Caso as instruções para o pagamento de um boleto bancário
prevejam multa de 2%, acrescida de 0,1% de juros (simples,
sobre o principal) por dia de atraso, então, para se quitar um
boleto de R$ 1.000,00 que esteja atrasado 3 dias, serão
necessários mais de R$ 1.025,00.

RASCUNHO
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De acordo com a nova política de bagagem despachada
entre os EUA e a China, um passageiro da classe econômica não
pagará excesso de bagagem nos casos em que

• a soma das dimensões altura + largura + comprimento de
cada peça não exceda 158 cm; 

• o peso total da bagagem seja inferior ou igual a 23 kg
(50 lb.).

Internet: <www.br.fly-airchina.com> (com adaptações).

Considere que, sob a política de taxação por excesso de bagagem
descrita no texto acima, o excesso de peso na empresa aérea K seja
cobrado como ágio no valor de R$ 50,00, acrescido de R$ 10,00
por kg de peso excedente. A partir dessas informações, julgue os
itens subsequentes.

110 Para uma bagagem com dimensões de altura, largura e
comprimento na proporção, respectivamente, de 14:25:40,
cujo valor da soma altura + largura + comprimento seja igual
a 158 cm, a medida do comprimento será inferior à soma das
medidas da altura e da largura.

111 A soma dos pesos de três bagagens que, individualmente,
tenham 30%, 60% e 25% do peso máximo admissível para não
se pagar excesso de bagagem será superior a 60 lb.

112 Um passageiro cuja bagagem pese 70 lb. deverá desembolsar,
para pagamento do excedente do peso autorizado, uma quantia
superior a R$ 150,00.

113 Caso a empresa aérea J cobre R$ 20,00 por kg de peso
excedente, sem cobrança de ágio, um passageiro com bagagem
pesando 28 kg pagará o mesmo valor pelo excesso de peso nas
empresas J e K.

114 Considerando que o gráfico a seguir represente o desembolso
do passageiro em função do peso de sua bagagem na empresa
K, é correto afirmar que a reta que liga o ponto de abscissa 23
ao ponto de abscissa 24 tem inclinação de 60º.

115 Caso o critério fosse cobrar ágio de R$ 20,00, acrescidos de

R$ 5,00 pelo quadrado do kg excedente, uma fórmula para

encontrar o desembolso d, em reais, efetuado por passageiro

em função do peso p, em kg, de sua bagagem poderia ser a

seguinte. 

RASCUNHO
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funcionário João Pedro Maria Francisca José Natália

altura (m) 1,97 1,61 1,88 1,70 1,79 ?

Considerando que as alturas declaradas de empregados de uma

companhia aérea apresentadas na planilha acima obedeçam à lógica

de uma sequência numérica, e que as alturas de Pedro, Francisca e

Natália formem também outra sequência lógica, julgue os próximos

itens.

116 A altura de Natália é igual 1,79 m.

117 A altura de João excede a altura de Natália em menos de 10%.

118 A altura de José excede a altura de Pedro em mais de 11%.

Acerca de progressões e de funções, julgue os itens a seguir.

119 Considerando que a tabela a seguir indique a quantidade de

atrasos de voos em seis aeroportos ao longo de quatro meses,

é correto afirmar que a soma dos voos atrasados nesses 6

aeroportos nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril

formam, nessa ordem, uma progressão aritmética decrescente.

120 Considerando que a planilha abaixo represente a evolução do

preço de determinado produto ao longo do tempo, conforme

uma sequência lógica, é correto afirmar que a expressão

, t $ 1980, permite calcular o preço p(t) a

qualquer tempo t a partir de 1980.

RASCUNHO
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PROVA DISCURSIVA 
• Nesta prova, faça o que se pede, usando o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto

para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não serão avaliados
fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

• Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de trinta linhas será desconsiderado.
• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha

qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

Países em desenvolvimento cobraram liderança do G8 na solução da crise

O chamado G5 — grupo formado por México, Brasil, China, Índia e África do Sul — emitiu um
comunicado em que afirmou estar comprometido a trabalhar em conjunto em questões como mudança
climática, segurança alimentar, crise econômica e a recente pandemia da gripe suína.

No comunicado, os países emergentes declararam que os países desenvolvidos precisam liderar
a luta para fortalecer a economia e adotar fortes medidas de estímulo para restaurar a confiança nos
mercados e promover o crescimento: "Os países desenvolvidos têm uma responsabilidade de liderar esse
processo", disseram.

México, Brasil, China, Índia e África do Sul fizeram um apelo às economias mais desenvolvidas
do mundo para não ignorarem, por causa da crise econômica global, problemas que preocupam os países
em desenvolvimento.

"É nossa convicção que os esforços para obter a segurança alimentar e energética e outras
questões de preocupação comum dos países em desenvolvimento não deveriam ser minimizados por
causa da crise financeira", disseram os países, em comunicado conjunto que também foi assinado pelo
Egito. Segundo o comunicado, é preciso "usar a crise como uma oportunidade para reformar o sistema
econômico para o benefício de todos, particularmente dos mais vulneráveis."

Os países do G5 afirmaram que continuarão a promover a reforma do sistema financeiro
internacional. "Em particular, insistimos para que sejam direcionados esforços apropriados a resolver o
problema da sub-representatividade dos países em desenvolvimento nas instituições financeiras
internacionais”, disseram eles no comunicado.

O G5 também apelou aos países desenvolvidos que considerem o impacto que suas políticas
econômicas têm no mundo em desenvolvimento e evitem o protecionismo. Esses países afirmam que o
G5 está pronto a concluir a Rodada Doha nas conversações da Organização Mundial do Comércio: "As
necessidades e interesses dos países em desenvolvimento precisam ser inseridas no núcleo das
negociações de Doha."

Internet: <g1.globo.com> (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.

A ATUAÇÃO DO BRASIL NOS ORGANISMOS INTERNACIONAIS

E SUA IMPORTÂNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO PAÍS
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