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cOmum a tOdOs Os cargOs

INSTRUÇÕES

1. Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados.

 Nome:______________________________________________________Nº de Inscrição____________________
2.	 Verifique	 se	o	Número do Gabarito,	 colocado	na	quadrícula	 acima,	 é	o	mesmo	 constante	do	 seu	CARTÃO	DE	

RESPOSTAS	e	da	etiqueta	colada	na	carteira	escolar;	esses	números	deverão	ser	idênticos,	sob	pena	de	prejuízo	
irreparável	ao	seu	resultado	neste	processo	seletivo;	qualquer	divergência,	exija do Fiscal de Sala um caderno de 
prova, cujo número do gabarito seja igual ao constante de seu CARTÃO DE RESPOSTAS.

3.	 O	CARTÃO	DE	RESPOSTAS	tem,	obrigatoriamente,	de	ser	assinado.	Esse	CARTÃO	DE	RESPOSTAS	não	poderá	ser	
substituído,	portanto	não o rasure nem o amasse.

4.	 Transcreva	a	 frase	abaixo	para	o	 local	 indicado	no	 seu	CARTÃO	DE	RESPOSTAS	em	 letra	 legível,	para	posterior	
exame	grafológico:

   “Não basta adquirir sabedoria; é preciso, além disso, saber utilizá-la.”
5. DURAÇÃO DA PROVA: 4 horas,	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	do	CARTÃO	DE	RESPOSTAS.

6.	 Na	prova	há	70 questões	de	múltipla	escolha,	com	cinco	opções:	a, b, c, d e e. 

7.	 No	CARTÃO	DE	RESPOSTAS,	as	questões	estão	representadas	pelos	seus	respectivos	números.	
Preencha,	FORTEMENTE,	com	caneta	esferográfica	(tinta	azul	ou	preta)	fabricada	em	material	
transparente,	toda	a	área	correspondente	à		opção	de	sua	escolha,	sem	ultrapassar	as	bordas.

8.	 Será	anulada	a		questão	cuja		resposta	contiver	emenda	ou	rasura,	ou	para	a	qual	for	assinalada	
mais	de	uma	opção.	Evite	deixar	questão	sem	resposta.

9.	 Ao	receber	a	ordem	do	Fiscal	de	Sala,	confira	este	CADERNO	com	muita	atenção,	pois	nenhuma	reclamação	sobre	
o	total	de	questões	e/ou	falhas	na	impressão	será	aceita	depois	de	iniciada	a	prova.

10.	 Durante	a	prova,	não	será	admitida	qualquer	espécie	de	consulta	ou	comunicação	entre	os	candidatos,		tampouco	
será	permitido	o	uso	de	qualquer	tipo	de	equipamento	(calculadora,	tel.	celular	etc.).

11.	 Por	motivo	de	segurança,	somente	durante	os	30	(trinta)	minutos	que	antecederem	o	término	da	prova	poderão	
ser	copiados	seus	assinalamentos	feitos	no	CARTÃO	DE	RESPOSTAS,	conforme	subitem	10.7	do	edital	regulador	do	
concurso.

12.	 A	saída	da	sala	só	poderá	ocorrer		depois	de	decorrida	1	(uma)		hora		do		início		da		prova.	A	não	observância	dessa	
exigência	acarretará	sua	exclusão	do	concurso.	

13. Ao	sair	da	sala,	entregue	este	CADERNO	DE	PROVA,	juntamente	com	o	CARTÃO	DE	RESPOSTAS,	ao	Fiscal	de	Sala.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Em meio a catástrofes ambientais causadas pela ação 
do homem, aumento de doenças físicas e mentais nos 
centros urbanos e intolerância às diferenças sociais, 
religiosas e culturais, sobressai, das entranhas do 
Brasil, um modelo saudável de harmonia entre homens 
e natureza: o Parque Indígena do Xingu, criado há 55 
anos. 

Essa experiência nacional, que oferece lições de 
respeito e de resiliência aos problemas enfrentados 
pelo dito mundo civilizado, é prova de que a ideia 
dos índios como seres primitivos está superada. Eles 
desenvolvem culturas riquíssimas e conhecimentos 
interessantíssimos de tecnologia leve – de clima, solo, 
espécies, plantas. 
(Adaptado de Planeta/abr.2016, p.19.)

01.  As informações do texto acima permitem concluir 
que

a)   a concepção do índio como ser primitivo é 
equivocada e obsoleta.

b)   modelos saudáveis de harmonia entre o ser 
humano e a natureza são incompatíveis com a 
urbanização.

c)   a humanidade é a causadora da maioria das 
catástrofes ambientais.

d)   os centros urbanos se caracterizam pela 
disseminação incessante de endemias e de 
doenças mentais.

e)   as práticas sociais dos indígenas do Xingu 
fundamentam-se no respeito à natureza e no 
conformismo diante de desastres naturais.  

Enquanto os 26 mil km2 do Parque Indígena do 
Xingu permanecem preservados, sucessivas 
degradações têm marcado seu entorno, que sofreu 
com a derrubada de árvores por madeireiros, 
passando grande parte dos campos desmatados 
a ser ocupados pela pecuária extensiva e pelo 
garimpo. 
Nos últimos 15 anos, cada vez mais plantações de 
soja e cidades em crescimento cercam o parque. 
Em 1980, havia apenas três municípios na região; 
hoje, são dez. Os índios chamam essa situação 
de “abraço de morte”, porque chegam de fora os 
problemas ambientais enfrentados no parque, como 
o assoreamento do leito dos rios, a contaminação 
das águas, a invasão de porcos selvagens, as 
mudanças nos marcadores do tempo. 
(Adaptado de Planeta/abr.2016, p.19.)

02.  Mantém o sentido e a correção do texto a substituição 
de

a)  “Enquanto” (l.1) por “À medida que”.
b)  “seu entorno” (l.3) por “seus arredores”.
c)  “a ser ocupados” (l.6) por “a ser ocupada”.
d)  “havia” (l.10) por “existia”.
e)  “chegam de fora” (l.12) por “vem de fora”.

A mata preservada do Parque Indígena do Xingu segue 
previlegiando [1] os chamados “serviços sistêmicos”. 
A natureza contribue [2] para o equilíbrio do clima e o 
bem-estar [3] das pessoas, seja na forma de umidade 
do ar, que leva chuva pelo Brasil a fora [4], seja na 
manutenção da biodiversidade, da polinização, da 
absorsão [5] de carbono.
(Adaptado de Planeta/abr.2016, p.20.)

03.  Assinale a opção cujo número corresponde ao 
segmento corretamente grafado.

a)   1   
b)   2   
c)   3   
d)   4   
e)   5
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04.  Os trechos abaixo constituem um texto, mas estão 
desordenados. Ordene-os de forma a comporem 
um texto coeso e coerente. A seguir, assinale a 
opção correta.

(   )  Com esse objetivo, uma equipe do ISA, composta 
de 50 integrantes, presta assessoria aos índios 
sobre questões burocráticas, trabalhos de 
vigilância e geração de renda, defesa e segurança 
do território, visando, entre outras coisas, a apoiá-
los no desenvolvimento de atividades sustentáveis.

(   ) Meio século depois da criação do Parque Indígena 
do Xingu, os índios provam diariamente sua 
autonomia. Várias aldeias e etnias se organizaram 
em associações, que desenvolvem projetos e 
levantam recursos para resolver questões internas 
e externas.

(   ) O coordenador adjunto do Programa Xingu do 
Instituto Socioambiental (ISA) informa que o eixo 
principal de atuação desse Instituto é contribuir 
para a solução dessas questões e para a efetiva 
apropriação do parque pelos índios, de modo a 
evitar que o assédio do mundo externo os induza 
a práticas prejudiciais ao meio ambiente, como 
venda de peixes, madeira e areia, em condições 
ambientais inadequadas.

(   )  De 2007 até hoje, já foram vendidas 150 toneladas 
dessas sementes, empregadas no reflorestamento 
ao longo dos rios da bacia do Xingu. Além da 
atuação positiva em favor do meio ambiente, os 
índios agem de modo cada vez mais eficaz na 
defesa e segurança do seu território.

(   ) Como resultado dessa assessoria e da atitude 
afirmativa dos xinguanos, estes passaram a 
comercializar diferentes tipos de pimenta, mel e 
sementes florestais, com resultados expressivos de 
geração de renda. Isso é importante, já que, nesse 
processo, os índios incorporaram bens de consumo 
ao seu dia a dia e querem dinheiro para comprar, 
entre outras coisas, roupas, sabão em pó, panela, 
barco motorizado.
(Adaptado de Planeta/abr.2016, p.22-3.)

a)  3 – 1 – 2 – 5 – 4 
b)  4 – 3 – 1 – 5 – 2 
c)  5 – 4 – 2 – 3 – 1 
d)  2 – 4 – 1 – 3 – 5 
e)  3 – 5 – 4 – 2 – 1 

05.  Indique o conector que corretamente pode ocupar 
a posição inicial do período abaixo, assinalada por 
[...]. 

[...] as principais investidas contra a identidade dos 
índios e a integridade do Parque Indígena do Xingu 
surgem na forma de projetos de hidrelétricas e de leis 
que preveem mineração nas reservas e demarcação 
de terras indígenas, os xinguanos mantêm intensa 
mobilização política para defender seus direitos e fazer 
a sociedade atual reconhecer as contribuições que eles 
podem oferecer-lhe.

a)   Conquanto  
b)   Porquanto  
c)   Como  
d)   Embora  
e)   Por mais que

06.  O texto abaixo foi transcrito com erros. Assinale o 
único trecho gramaticalmente correto.

a)   Nas aldeias indígenas, o aumento da violência 
vitima, sobretudo, às mulheres. Quase todos 
relatos de agressividade vieram à tona nos 
últimos anos. As penalidades para a agressão 
à mulher varia de acordo com a região e, em 
geral, vai de carpir a terra à expulsão da aldeia.

b)   Está assegurado às mulheres indígenas de 
aldeias urbanas a mesma proteção das demais 
moradoras das cidades. No entanto, persistem 
barreiras que lhes impedem de alcançar seus 
direitos. Elas, por exemplo, desconhecem a Lei 
Maria da Penha.

c)   Na tradição indígena, quando a mulher se 
casa, passa a morar com a família do marido e 
assim, ao denunciar o agressor, pode perder a 
moradia, e a família que lhe acolhe.

d)   Um estudo sobre tribos da África, Ásia e América 
Latina, realizado pela ONU em 2013, revelou 
que a violência contra meninas e mulheres 
indígenas é velada na maioria dos países. 

e)   De acordo com levantamento realizado pela 
ONU, o histórico de dominação colonial, a 
exclusão política e a falta de serviços básicos é 
que intensifica a violência. Tem sido verificado, 
no entanto, tendências de empoderamento das 
mulheres indígenas de aldeias urbanas. 
(Adaptado de Planeta/abr.2016, p.29.)



Concurso Público: Fundação Nacional do Índio - FUNAI/2016 4 Prova Objetiva 1 - Gabarito 1   

07.  Assinale o trecho em que foram plenamente 
atendidas as regras de emprego dos sinais de 
pontuação.

a)   No Brasil, a função do índio romântico foi 
significativa e extravasou do campo da literatura. 
Já inexistente nas regiões civilizadas, o índio se 
tornou a imagem ideal, que permitia, a identificação 
do brasileiro com o sonho de originalidade e de 
passado honroso; além de contribuir para reforçar 
o sentimento de unidade nacional.

b)   Como escreveu Roger Bastide, o índio 
romântico serviu de álibi para se conceituar, de 
maneira confortadora, a mestiçagem, que lhe 
foi atribuída estrategicamente. A mestiçagem 
com o negro, mais frequente, era considerada 
humilhante em virtude da escravidão. 

c)   O indianismo criou um antepassado mítico a 
quem foram atribuídas arbitrariamente virtudes 
convencionais, incluindo-se, as relacionadas ao 
cavaleiro medieval, tão em voga, na literatura 
romântica. 

d)   Até hoje é geral, o uso de prenomes e 
sobrenomes indígenas, não raro tomados de 
textos literários; a própria Monarquia ao distribuir 
títulos de sua nobreza improvisada, associou-
os à convenção nativista, em combinações 
pitorescas como: barão de Pindamonhangaba, 
marquês de Quixeramobim... 

e)   Função paralela à do índio, foi exercida no 
Romantismo, pela exaltação à natureza. Com 
efeito, na falta de uma ilustre tradição local que 
permitisse evocar paladinos e varões sábios 
desde a Antiguidade (como ocorria na Europa) 
a natureza brasileira entrou, de certo modo, em 
seu lugar como motivo de orgulho.
(Adaptado de O Romantismo no Brasil, de Antonio Candido, p.88.)

O trecho abaixo serve de base às questões 8 e 9.

No Brasil, não tinha havido batalhas memoráveis, 
nem catedrais, nem divinas comédias, mas o 
Amazonas era o maior rio do mundo, as nossas 
florestas eram monumentais, os nossos pássaros 
mais brilhantes e canoros. É o que vemos em 
tantas obras do Romantismo brasileiro. 
Essa natureza, mãe e fonte de orgulho, funcionou 
como correlativo dos sentimentos que o brasileiro 
desejava exprimir como próprios, não apenas 
na poesia patriótica e intimista, mas também na 
narrativa em prosa.
Alguns contemporâneos de Álvares de Azevedo 
diziam que, apesar do grande talento, ele não 
era “brasileiro”. Por quê? Porque falava pouco do 
mundo exterior e preferia temas universais.
(Adaptado de O Romantismo no Brasil, de Antonio Candido, p.89.)

08.  Há elementos no texto que permitem a seguinte 
inferência:

a)   o patrimônio natural do Brasil é superior ao 
patrimônio cultural das demais nações do 
planeta.

b)   a exaltação da natureza e o nacionalismo 
preencheram, no Romantismo brasileiro, a 
lacuna de uma nação sem passado glorioso.

c)   a apologia de um passado glorioso e bélico 
cedeu lugar, no Romantismo brasileiro, à 
incipiente consciência ecológica diante do 
patrimônio natural brasileiro.

d)   os temas universais foram rejeitados pelos 
escritores românticos, que subestimavam a 
matriz étnica do povo brasileiro.

e)   o patriotismo exacerbado dos escritores 
românticos estava principalmente alicerçado na 
mentalidade escravocrata.

09.  Assinale a afirmação correta a respeito de aspecto 
gramatical do texto.

a)   A substituição da forma composta “tinha havido” 
pela forma simples do mesmo tempo verbal não 
acarretaria prejuízo para a informação expressa 
no primeiro período.

b)   Na expressão “divinas comédias” (l. 2), a escolha 
do adjetivo bem como a sua posição resultam 
em sentido enfático para o substantivo, coerente 
com a descrição dos exageros nacionalistas do 
momento histórico abordado no texto.

c)   Sem se contrariar os sentidos do texto, o trecho 
“diziam que, apesar do grande talento, ele não 
era ‘brasileiro’” (l. 13-14) poderia ser reescrito 
da seguinte forma: “ele tinha grande talento, 
mas não tratava de temas nacionais”.

d)   No texto, o adjetivo “brasileiro” está entre aspas 
porque foi empregado com sentido pejorativo. 

e)   A inserção da expressão “do que temas 
regionais” após o vocábulo “universais” (l. 15) 
tornaria mais precisa a comparação que encerra 
o texto e atenderia à norma gramatical.
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Há séculos os índios mundurucus ocupam parte 
do Amazonas, do Pará e de Mato Grosso. Por seu 
costume de cortar e mumificar a cabeça dos inimigos, 
foram primeiro combatidos e depois utilizados pelo 
colonizador português para garantir a ocupação do 
interior da Amazônia. Mais tarde, durante os ciclos 
da borracha, sucumbiram à indústria seringueira 
e deixaram suas terras em direção ao rio Tapajós. 
Atualmente, uma das maiores preocupações 
da etnia é com o complexo de, pelo menos, oito 
hidrelétricas, a serem implantadas na bacia do rio 
Tapajós até 2021.
(Adaptado de IstoÉ, 10/7/13.)

10.  Atende à norma gramatical da língua padrão e 
preserva os sentidos do texto original a seguinte 
substituição:

a)   “Há séculos” (l.1) por “Fazem séculos que”.
b)   “Por seu costume” (l.2-3) por “Devido o seu 

costume”.
c)   “primeiro combatidos” (l.4) por “os primeiros a 

serem combatidos”.
d)   “sucumbiram à indústria seringueira” (l.7) por 

“feneceram frente ao ciclo da borracha”.
e)   “a serem implantadas” (l.11) por “a ser 

construído”.

O fragmento de texto abaixo serve de base às 
questões 11 e 12.

Forçadas pelas novas condições uniformizadoras, 
as antigas áreas culturais brasileiras se vão 
tornando cada vez mais homogêneas, por 
imperativo do processo geral de industrialização, 
que a todos afeta, e da ação uniformizadora 
dos sistemas de comunicação de massa, que 
aproximam os gaúchos dos caboclos amazônicos 
e os fazem interagir com os centros dinâmicos do 
processo de industrialização.
Isso significa que, apesar de tudo, somos uma 
província da civilização ocidental, uma nova Roma, 
uma matriz ativa da civilização neolatina, melhor 
que as outras, porque lavada em sangue negro e 
em sangue índio, e cujo papel, doravante, menos 
que o de absorver europeidades, será o de ensinar 
o mundo a viver mais alegre e mais feliz.
(Adaptado de O povo brasileiro – a formação e o sentido do Brasil, de Darcy Ribeiro, 
p.265.)

11.  Assinale a opção correta a respeito desse fragmento 
de texto.

a)   Os dois parágrafos do excerto apresentam 
descrição que atende aos requisitos de clareza, 
precisão e objetividade da comunicação oficial 
e, portanto, poderiam compor o corpo de um 
relatório sobre o contexto atual da cultura 
popular brasileira.

b)   O autor do texto relativiza os efeitos do processo 
de homogeneização no Brasil, como evidencia 
o termo “apesar de tudo” no início do segundo 
parágrafo.

c)    A referência a Roma e o emprego do neologismo 
“europeidades” atestam a aversão do autor do 
texto aos traços culturais estrangeiros presentes 
na cultura brasileira. 

d)   A tese de superioridade da cultura brasileira é 
sustentada pelo argumento de que a alegria 
e a felicidade são traços marcantes do povo 
brasileiro que o afastam de visões pessimistas. 

e)   Uma das ideias implícitas no fragmento de 
texto é a de que a diversidade étnica favorece a 
imposição da cultura hegemônica global sobre 
a cultura popular.

12.  Assinale a opção que apresenta análise correta de 
aspecto gramatical do texto.

a)   O emprego da vírgula após o vocábulo 
“industrialização” (l.4) indica que a crítica se 
restringe à industrialização nociva à cultura, e 
não à totalidade do processo de industrialização.

b)   Na oração “que a todos afeta” (l.5), a supressão 
da preposição que introduz o complemento não 
acarretaria prejuízo para a correção gramatical.

c)   No trecho “e os fazem interagir” (l.8), estaria 
igualmente correta a colocação do pronome 
depois do verbo, da seguinte forma: “fazem-os 
interagir”.

d)   O segundo parágrafo é iniciado por um pronome 
que retoma o que foi expresso na última oração 
do parágrafo anterior.

e)   A referência do pronome “cujo” (l.14) é a 
expressão “em sangue negro e em sangue 
índio” (l.13-14).
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13.  O texto abaixo foi transcrito com erros. Assinale 
a opção em que o trecho está gramaticalmente 
correto.

a)   Na primeira época do reinado de D. Pedro II 
entre 1840 e 1867, até a Guerra do Paraguai, 
copiava-se, no Brasil, tanto os esplendores 
do Segundo Império francês quanto os maus 
costumes. Paris dominava o mundo. O Rio de 
Janeiro, contagiava-se por imitação. Proliferava, 
nos diferentes bairros, sociedades com títulos 
preciosos: Vestal, Sílfide, Ulisseia. 

b)   A aparência, segundo Gilberto Freyre, tinha 
muito a dizer sobre homens e mulheres no 
sistema patriarcal em que vivia-se. O homem 
tentava fazer da mulher uma criatura tão 
diferente dele quanto possível. O culto a mulher 
frágil, que reflete na literatura e erotismo de 
músicas açucaradas, de pinturas românticas é 
segundo Freyre, um culto narcisista do homem 
patriarcal.

c)   A cintura feminina era esmagada por poderosos 
espartilhos. Tal armadura era responsável, 
segundo alguns médicos, por problemas 
respiratórios e hemoptises, que ajudava a 
desenhar a figura da heroina romântica: a 
pálida virgem dos sonhos do poeta”, doente do 
pulmão.

d)   A acentuada diferença nos papéis matrimoniais 
confirma a afirmação de Gilberto Freyre de que, 
“quando o brasileiro volta da rua, reencontra no 
lar uma esposa submissa, que ele trata como 
criança mimada, trazendo-lhe vestidos, joias e 
enfeites de toda espécie”.

e)   Essa mulher, contudo, não é associada 
pelo marido aos seus negócios, as suas 
preocupações, e nem aos seus pensamentos. É 
uma boneca, que, eventualmente, ele a enfeita, 
mas que na realidade, não passa de primeira 
escrava da casa.
(Adaptado de Histórias íntimas: sexualidade e erotismo na história do Brasil, 
de Mary del Priore, p.71.)

Tenho observado um deslocamento significativo 
na forma contemporânea dos crimes passionais. 
O assassinato de mulheres por ex-companheiro 
tem acontecido muito frequentemente na forma 
de chacina, em que não só a mulher, mas também 
membros da família ou amigos são eliminados. É 
como se o sentimento de humilhação do homem 
rejeitado se estendesse a todas as testemunhas de 
seu infortúnio. O abandono ou a traição pela esposa 
ou namorada deixam de ser questões morais ou de 
quebra de contrato, como nos casamentos antigos. 
Tornam-se exposição pública de virilidade falhada.
O agravante é que a posição de objeto sexual é 
muito mais angustiante para um homem que para 
uma mulher, pois ameaça a posição masculina, que, 
tradicionalmente, é de atividade e conquista. Pior 
ainda quando esse objeto é rejeitado, substituído. 
A liberdade de escolha das mulheres tornou-se 
ameaçadora para os homens. A masculinidade, 
hoje, parece cada vez mais uma fortificação sitiada.
(Adaptado de A fratria órfã: conversas com a juventude, de Maria Rita Kehl, p.194.)

14.  Julgue como verdadeira (V) ou falsa (F) cada 
uma das afirmações acerca do texto acima e, em 
seguida, assinale a opção correta.

(   )  Privilegiando-se a concisão e atendendo-se à 
prescrição gramatical, a oração que expressa in-
formação complementar do termo “chacina” (l. 5) 
poderia ser assim reescrita: em que também 
membros da família ou amigos são eliminados. 

(   )  O emprego da conjunção “ou”, no segmento “O 
abandono ou a traição” (l.9) evidencia que os 
vocábulos “abandono” e “traição” são sinônimos, 
pois, conforme as ideias desenvolvidas no texto, 
ambos foram empregados na acepção de “ardil”.

(   )  Os fatores emocionais de crimes passionais foram 
preteridos na análise, cujo foco é o papel social dos 
homens na sociedade contemporânea.

(   )  Na contemporaneidade, um dos fatores do 
aumento de práticas cada vez mais violentas contra 
mulheres é o revide, como demonstra a tendência 
de as mulheres transformarem o companheiro em 
objeto sexual.

(   )  O agravamento do conflito atual entre homens 
e mulheres resulta do embate entre tendências 
antagônicas e excludentes: a liberdade de escolha 
das mulheres e a manutenção da posição de 
atividade e conquista, tradicionalmente assegurada 
aos homens.

A sequência correta é:
a)   V, F, F, F, V.
b)   F, V, V, F, F.
c)   F, V, F, F, V.
d)   V, F, V, V, V.
e)   V, F, F, V, F.

5
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A vaidade é uma marca ostensiva do povo zoé, 
que, desde a primeira dentição, usa como adorno 
de identidade o ebber’pot: cravo de madeira, que é 
pendurado no lábio inferior, previamente perfurado. Para 
os zoés, uma das mais preciosas inovações dos kihari 
(os não índios) é o espelho. O utensílio, introduzido pela 
Funai, ajuda as mulheres a embelezarem o corpo com 
a tintura vermelha de urucum e a conservarem as tiaras 
de penugem branca de urubu-rei. 

Além de vaidosa, a sociedade zoé é poligâmica e 
poliândrica. As mulheres se casam com vários homens. 
Geralmente, uma mulher tem de quatro a cinco maridos 
ao longo de sua vida e convive com dois ou três ao 
mesmo tempo.

Os zoés formam uma sociedade de 270 indivíduos 
que vivem em 12 aldeias, de forma itinerante, na Terra 
Indígena Zoé, em uma área de 6,4 mil km2 de floresta, 
no noroeste do Pará, às margens do rio Cuminapanema.
(Adaptado de Planeta/abr./2016, p.29.)

15.  As informações expressas no texto asseguram a 
seguinte inferência:

a)   a vaidade é um atributo inato do povo zoé e 
se manifesta mais intensamente entre as 
mulheres.

b)   o espelho tornou-se utensílio imprescindível 
para a manutenção do valor prevalente na 
sociedade zoé: a vaidade.

c)   na sociedade zoé, a mulher que se casa com 
cinco homens tem direito de escolher três deles 
para conviver com ela ao longo da vida.

d)   por ser itinerante, a mulher zoé convive 
cotidianamente com parte dos homens com 
quem se casou.

e)   o tamanho e a localização da Terra Indígena 
Zoé são fatores relevantes para a manutenção 
da tradição cultural desse povo.

16.  O texto abaixo foi transcrito com erros. Assinale 
a opção em que o trecho está gramaticalmente 
correto.

a)   Até 1982, os zoés viviam isolados, fugindo 
do contato com castanheiros, seringueiros 
e missionários. Em 1989, atingidos por uma 
epidemia de gripe, procuraram missionários 
e pediram ajuda a Funai, cuja a equipe de 
Coordenação de Índios Isolados aterrisou em 
uma das aldeias e demarcou o território zoé. 

b)   Atualmente, o povo zoé vive sobre os cuidados 
da Frente de Proteção Cuminapanema, que 
garante a integridade cultural indígena de 
acordo com a Constituição Federal de 1988. 
Os índios dispõe de vacinação e assistência 
médica, acesso controlado a bens, como facões, 
enchadas, anzóis e um posto de comunicação 
por rádio.

c)   Uma antropóloga francesa, que estuda o povo 
zoé, lembra que, “desde o primeiro contato, esse 
povo foi apresentado ao mundo em reportagens 
que enfatizavam a ‘pureza’ e a ‘fragilidade’ e 
os descreviam como um dos últimos grupos 
intactos na Amazônia.” Segundo ela, trata-se, 
de fato, de um povo indígena não atingido pela 
sociedade branca nem pela mensagem cristã.

d)   Sem pajé e sem cacique, a vida social do povo 
zoé é regulada por intrincada rede de relações 
familiares. Sempre que uma mulher contrai novo 
casamento, o marido e sua família mudam para 
o pátio da família dela, onde todos convivem. 
Casamento entre gerações diferentes permitem 
aos mais velhos “criar” parceiros jovens. 

e)   É norma dividir a caça entre todos. O caçador 
promove a distribuição de carne, onde os 
parentes mais próximos recebem os melhores 
pedaços; enquanto as pessoas que não tem 
proximidade são chamadas por último. A carne 
de macaco é a iguaria preferida. Ressalte-se 
ainda, que o ato de comer conecta todos os 
pátios, ensejando a troca de informações sobre 
caçadas, namoros e casamentos.
(Adaptado de Planeta/abr./2016, p.29.)
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17.  Os trechos abaixo constituem um texto, mas estão 
desordenados. Ordene-os de forma a comporem 
um texto coeso e coerente. A seguir, assinale a 
opção correta.

(   )  A antropologia cultural tem levantado objeções 
contra Napoleon Chagnon, que defendeu a tese 
de que ianomâmis são uma relíquia ancestral da 
espécie humana: selvagens com compulsão pela 
guerra como forma de obter mulheres, escassas 
em razão da prática do infanticídio feminino. A 
controvérsia dura quase meio século. O panorama 
se turvou de vez em 2000, com a publicação do 
livro “Trevas no Eldorado”.

(   )  Segundo o antropólogo, os ianomâmis foram 
usados, sem saber, como grupo de controle de 
estudos sobre efeitos da radiação nuclear no 
sangue de sobreviventes de bombardeios em 
Hiroshima e Nagasaki, prática que contraria a ética 
profissional.

(   )  Nele, o jornalista Patrick Tierney acusa Chagnon e 
o médico James Neel de, em 1968, terem causado 
uma epidemia de sarampo entre os ianomâmis da 
Venezuela e experimentado nos índios um tipo 
de vacina, além de negar-lhes socorro médico. 
Chagnon e Neel foram depois inocentados. 

(   ) Bruce Albert, antropólogo e crítico de Chagnon, 
escreveu sobre a ausência de fundamento das 
alegações de Thierney, mas nem por isso deixou 
de assinalar sérios erros éticos cometidos pela 
dupla. 

(   ) Em 2013, o antropólogo Marshall Sahlins renunciou 
à Academia Nacional de Ciências dos EUA, 
em reação ao ingresso de Chagnon. Em artigo 
publicado, defendeu que um antropólogo alcança 
entendimento superior de outros povos quando 
toma seus integrantes como semelhantes, e não, 
como objetos naturais “selvagens”, ao modo de 
Chagnon.
(Adaptado de Folha de S.Paulo, Marcelo Leite, 22/2/2015.)

A sequência correta é
a)   1 – 3 – 4 – 5 – 2.
b)   1 – 4 – 2 – 3 – 5.
c)   5 – 1 – 4 – 2 – 3.
d)   3 – 4 – 5 – 1 – 2.
e)   1 – 4 – 5 – 2 – 3.

18.  Assinale o trecho em que foram plenamente 
atendidas as regras de emprego dos sinais de 
pontuação.

a)   No Alto Xingu, após um ano sem se pintar, sem 
festejar, sem cortar o cabelo, a família do chefe 
morto chora, pela última vez, e volta à vida 
cotidiana. Antes porém, convida todos os povos 
xinguanos, para uma comemoração de final de 
luto: o Quarup.

b)   Juntos, os povos xinguanos homenageiam 
o chefe morto, representado na festa, por 
um tronco de madeira pintado e decorado; a 
existência e o exemplo do chefe ficam assim, 
gravados na memória das futuras gerações. 

c)   Contra a morte, nada se pode fazer, a não ser 
lembrar do morto. É o que nos ensina o mito de 
origem do Quarup, segundo o qual os gêmeos 
Sol e Lua, ao final de longa saga, tentam, em 
vão, trazer a mãe de volta à vida.

d)   A mãe dos gêmeos que fora feita de madeira 
nobre e se casara com um chefe-jaguar, partira 
para a aldeia dos mortos. Sol e Lua decidem 
então, homenageá-la com uma festa, na qual 
reúnem o povo dos peixes e dos animais de 
pelo.

e)   Com a mesma madeira rija de que era feita a 
mãe, erguem no centro da aldeia, um tronco, 
imagem viva da memória dela. Desde então, 
toda vez que um chefe morre no Alto Xingu, 
realiza-se a festa do Quarup.
(Adaptado de Tisakisü: tradição e novas tecnologias da memória, Museu do 
Índio/Funai, p.71.)
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Se o especialista de qualquer área não sair de suas 
quatro paredes e não entrar em outras áreas, vai 
acabar prisioneiro de suas paredes, vai acabar 
emparedado. Sem janelas e sem portas, sem ver 
os fundamentos do provisório espaço que ocupa, 
pode supor que está vendo tudo o que importa, 
mas estará vendo apenas o que a ele importa. Por 
isso, quando se tem, em uma área acadêmica, 
um espaço reservado ao embate interdisciplinar, 
retoma-se o caminho que a constituiu.
O fundamento da arquitetura não está no espaço 
construído, assim como o do urbanismo não está 
no traçado da cidade. Quando se faz um traço 
fundante para estruturar um prédio ou uma cidade, 
o que funda tudo não é esse traço, mas a concepção 
que está subjacente a ele. 
(Adaptado de Ensaios de Semiótica da Cultura, de Flávio R. Kothe, p.59.)

19.  Assinale a opção correta a respeito desse fragmento 
de texto.

a)   A imagem do especialista que se restringe 
ao conhecimento de sua área de formação é 
construída, no texto, em linguagem figurada.

b)   A ideia nuclear do fragmento de texto é a 
seguinte: os fundamentos de cada área de 
conhecimento científico prescindem do enfoque 
interdisciplinar.

c)   No primeiro período do texto, predomina a 
relação sintática de causa e efeito entre as  
orações que o constituem.

d)   A conjunção “mas” (l.7) estabelece oposição 
entre dois tipos de investigação: a científica e a 
fundamentada na subjetividade do pesquisador.

e)   É aparente a diferença entre a arquitetura 
e o urbanismo, porque essas áreas do 
conhecimento fundamentam-se na mesma 
concepção.

20.  Considere a situação em que um funcionário de 
uma equipe da Funai precise redigir um ofício 
para encaminhar ao titular da Coordenação Geral 
de Índios Isolados a solicitação dos índios de 
criação, nas proximidades de suas aldeias, de uma 
coordenação técnica local. 

De acordo com as normas de redação de atos e 
comunicações oficiais, nesse expediente, deve(m) 
constar 
a)   tipo e número do expediente, seguidos da sigla 

do órgão que o expede.
b)   vocativo, que, no caso, deve ser Excelentíssimo 

Chefe da Coordenação Geral de Índios Isolados. 
c)   introdução, de preferência, iniciada por termos 

que expressem cortesia, como, por exemplo: 
“Tenho a honra de encaminhar a Vossa 
Excelência”.

d)   justificativa do pedido encaminhado, sendo 
adequada, por exemplo, a seguinte redação: 
Conforme é de vosso conhecimento, esse 
povo indígena vem há muito reivindicando a 
tal criação, porque se encontra em situação de 
vulnerabilidade. 

e)   a identificação do emissor – nome e cargo que 
ocupa –, dispensada a assinatura, por se tratar 
de funcionário que não ocupa cargo de chefia.

5
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15
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RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO
21.  Em uma cidade, 40% dos adultos são obesos, 

45% dos adultos obesos são mulheres e 50% dos 
adultos não obesos são mulheres. Indique qual a 
probabilidade de que uma pessoa adulta da cidade 
escolhida ao acaso seja uma mulher.

a)   0,48
b)   0,49
c)   0,50
d)   0,51
e)   0,52

22.  Considerando os dados da questão anterior, 
indique qual a proporção de mulheres adultas que 
são obesas. 

a)   5/8
b)   52%
c)   3/8
d)   11/26
e)   45%

23.  O triângulo I tem base b e altura h. O triângulo II tem 
base 25% maior e altura 20% menor que o triângulo 
I. A base do triângulo III é 1,25b e a altura é 0,8h. 
Pode-se afirmar que:

a)   a área do triângulo I é maior que a área do 
triângulo II.

b)   a área do triângulo II é menor que a área do 
triângulo III.     

c)   os triângulos II e III têm a mesma área que é 
maior que a área do triângulo I.

d)   os triângulos II e III têm a mesma área que é 
menor que a área de triângulo I.

e)   os três triângulos têm a mesma área.  

24. Considere as quatro letras A, C, G e T formando 
pares de letras nos quais A só forma par com T e C 
só forma par com G. Indique quantas sequências 
distintas de três pares ordenados de letras e com 
repetição podem ser formadas.

a)   4
b)   8
c)   16
d)   32
e)   64

25.  O limite da série infinita S de razão 1/3,    
S = 9 + 3 + 1 + 1/3 + 1/9 + ... é: 

a)   13,444....
b)   13,5
c)   13,666....
d)   13,8 
e)   14

26.  Sejam as proposições p e q onde p implica 
logicamente q e sejam as negações ~p e ~q. Tem-
se que:

a)   p é equivalente logicamente a q.
b)   p implica logicamente q e q implica p.
c)   p implica logicamente q e  ~p implica ~q.
d)   p e  ~q é uma contradição.
e)   p ou  ~q é uma tautologia.  

27.  Sejam as proposições p e q onde p implica 
logicamente q. Diz-se de maneira equivalente que:

a)   p é condição suficiente para q.
b)   q é condição suficiente para p.
c)   p é condição necessária para q.
d)   p é condição necessária e suficiente para q.
e)   q não é condição necessária para p.

28.  Seja NE a abreviatura de Nordeste.  A negação de 
“O Piauí faz parte do NE ou o Paraná não faz parte 
do NE” é:

a)   o Piauí não faz parte do NE.
b)   o  Paraná  faz parte do NE.
c)   o Piauí não faz parte do NE ou o Paraná faz 

parte do NE.
d)   o Piauí não faz parte do NE e o Paraná faz parte 

do NE.
e)   o Piauí e o Paraná fazem parte do NE.
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29.  Seja a proposição: “Se um elemento possui 
a propriedade P então ele possui também a 
propriedade Q”. Para demonstrar que esta 
proposição é falsa, basta mostrar que: 

a)   todo elemento que possui a propriedade Q 
também possui a propriedade P.

b)   existe um elemento que não possui nem a 
propriedade P nem a propriedade Q.

c)   existe um elemento que possui a propriedade P, 
mas não possui a propriedade Q.

d)   existe um elemento que não possui a 
propriedade P.

e)   existe um elemento que possui a propriedade 
Q, mas não possui a propriedade P. 

30.  Sejam as proposições (p) e (q) onde (p) é V e (q) 
é F, sendo V e F as abreviaturas de verdadeiro 
e falso, respectivamente. Então com relação às 
proposições compostas, a resposta correta é:

a)   (p) e (q) são V.
b)   Se (p) então (q) é F.
c)   (p) ou (q) é F.
d)   (p) se e somente se (q) é V.
e)   Se (q) então (p) é F.
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DIREITO CONSTITUCIONAL E 
ADMINISTRATIVO

31.  Sobre a temática dos Direitos e Garantias 
Fundamentais, assinale a opção correta.

a)   É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício 
ou profissão, atendidas as qualificações 
profissionais que a lei complementar estabelecer.

b)   É livre a manifestação de pensamento, sendo 
permitido o anonimato.

c)   Aos autores pertence o direito exclusivo da 
utilização, publicação ou reprodução de suas 
obras, não transmissíveis aos herdeiros.

d)   A criação de associações e, na forma da lei, a 
de cooperativas independem de autorização, 
sendo vedada a interferência estatal em seu 
funcionamento.

e)   A lei não pode restringir a publicidade dos atos 
processuais.

32.  Um deputado da Câmara de Deputados apresentou 
projeto de lei, cujo objeto era o de criar cargos 
públicos para futuro provimento pela Fundação 
Nacional do Índio. A discussão e votação do projeto 
de lei teve início na própria Câmara de Deputados, 
tendo sido revisto pelo Senado Federal, em um só 
turno de discussão e votação, não tendo a casa 
revisora feito qualquer emenda ao projeto.  O Senado 
Federal aprovou a propositura normativa e enviou 
o projeto de lei ao Presidente para sanção ou veto. 
O Presidente da República vetou integralmente o 
projeto de lei, reputando-o inconstitucional.

Em face da situação exposta, avalie as assertivas 
seguintes e a relação proposta entre elas.

I.  O Presidente da República agiu incorretamente 
ao vetar o projeto de lei por inconstitucionalidade.

PORQUE
II.  A Casa na qual tenha sido concluída a votação é 

a que realmente deve enviar o projeto de lei ao 
Presidente da República para sanção ou veto.

A respeito dessas assertivas, assinale a opção 
correta.
a)   A assertiva I é verdadeira, enquanto que a 

assertiva II é falsa.
b)   A assertiva I é falsa, enquanto que a assertiva II 

é verdadeira.
c)   As assertivas I e II são verdadeiras, e a assertiva 

II é uma motivação adequada para a assertiva I.
d)   As assertivas I e II são verdadeiras, sendo que 

a assertiva II não é motivação adequada para a 
assertiva I.

e)   As assertivas I e II são falsas.

33.  O Tribunal de Contas da União (TCU) possui papel 
importante na fiscalização contábil, financeira e 
orçamentária. Sobre o referido órgão, assinale a 
opção correta.

a)   Os membros do TCU são escolhidos entre 
ministros dos Tribunais Superiores.

b)   O TCU aprecia, para fins de registro, a legalidade 
dos atos de nomeação de cargos de provimento 
em comissão.

c)   O TCU realiza, sempre por iniciativa própria, 
inspeções e auditorias de natureza contábil.

d)   O TCU julga as contas do Presidente da 
República.

e)   O TCU encaminhará ao Congresso Nacional, 
trimestral e anualmente, relatório de suas 
atividades.

34.  Sobre as disposições constitucionais pertinentes 
aos índios, assinale a opção correta.

a)   É função institucional do Ministério Público 
defender judicialmente os direitos e interesses 
das populações indígenas.

b)   A União, os Estados e o Distrito Federal têm 
competência legislativa concorrente sobre 
populações indígenas.

c)   O Presidente da República tem a competência 
de autorizar, em terras indígenas, a exploração 
e o aproveitamento de recursos hídricos.

d)   Compete à Justiça do Trabalho processar e 
julgar a disputa sobre direitos indígenas.

e)   Os municípios possuem a atribuição de 
demarcar as terras tradicionalmente ocupadas 
pelos índios.

35.  Assinale a opção que corresponda ao requisito 
de validade do ato administrativo que configura 
“o círculo definido por lei dentro do qual podem 
os agentes exercer legitimamente sua atividade”. 
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual do 
Direito Administrativo. 27 ed. São Paulo: Atlas, 
2014, p. 106).

a)   Competência.
b)   Forma.
c)   Motivo.
d)   Objeto.
e)   Finalidade.
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36.  Sobre os contratos administrativos regulados pela 
Lei n. 8.666, de 1993, assinale a opção incorreta.

a)   O regime de execução ou a forma de 
fornecimento é cláusula necessária em todo 
contrato administrativo.

b)   O contrato administrativo cujo objeto seja a 
prestação de serviços de forma contínua poderá 
ter a sua duração prorrogada, limitada a oitenta 
meses.

c)   É vedado contrato administrativo com prazo de 
vigência indeterminado.

d)   A prerrogativa de fiscalizar a execução 
dos contratos administrativos é conferida à 
Administração.

e)   Os contratos decorrentes de dispensa ou de 
inexigibilidade de licitação devem atender aos 
termos do ato que os autorizou e da respectiva 
proposta.

37. Correlacione os conceitos transcritos na Coluna 
I com algumas modalidades de Poderes da 
Administração registrados na Coluna II. Após, 
assinale a opção que retrata a sequência correta 
para a Coluna I.

Coluna I Coluna II
(    ) “É o poder em que o agente 
administrativo dispõe de uma 
razoável liberdade de atuação, 
podendo valorar a oportunidade 
e conveniência da prática do ato”. 
(ALEXANDRINO, Marcelo & PAULO, 
Vicente. Direito Administrativo 
Descomplicado. 23. ed. São Paulo: 
Método, 2015, p. 244).

(1) 
Poder 

Hierárquico

(    ) “É a prerrogativa conferida à 
Administração Pública de editar 
atos gerais para complementar 
as leis e permitir a sua efetiva 
aplicação”. (CARVALHO FILHO, 
José dos Santos. Manual do Direito 
Administrativo. 27 ed. São Paulo: 
Atlas, 2014, p. 57).

(2) 
Poder 

Disciplinar

(    ) “É o que cabe à Administração 
Pública para apurar infrações e 
aplicar penalidades aos servidores 
públicos” (DI PIETRO, Maria Sylvia 
Zanella. Direito Administrativo. 27. 
Ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 95).

(3)
Poder 

Discricionário

(    ) “É aquele que confere à 
Administração Pública a capacidade 
de ordenar, coordenar, controlar e 
corrigir as atividades administrativas 
no âmbito interno da Administração”. 
(CUNHA Jr., Dirley da. Curso de 
Direito Administrativo. 11. Ed. 
Salvador: jusPODIUM, 2012, p. 82).

(4)
Poder 

Regulamentar

 
a)   3, 2, 4, 1
b)   1, 4, 3, 2
c)   3, 4, 2, 1
d)   2, 4, 1, 3
e)   4, 3, 1, 2
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38.  Entre as modalidades de delegação da prestação 
do serviço público, pode-se citar a

a)   nomeação.
b)   atribuição.
c)   concessão.
d)   avocação.
e)   encampação.

39.  Assinale a opção que não retrata uma característica 
da autarquia.

a)   Os seus bens são públicos.
b)   A sua criação ocorre por meio de lei 

complementar.
c)   Em regra, suas contratações devem ser feitas 

mediante licitação.
d)   Há necessidade de concurso público para 

seleção de seus trabalhadores.
e)   Possui personalidade jurídica. 

40.  Sobre as disposições constitucionais referentes 
aos servidores públicos, assinale a opção correta.

a)   É garantido ao servidor público investido em 
cargo público o direito ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço.

b)   Lei Complementar disciplinará o direito de greve 
do servidor público.

c)   Decreto estabelecerá os casos de contratação 
por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional 
interesse público.

d)   Ao servidor ocupante exclusivamente de cargo 
em comissão, aplica-se o regime próprio de 
previdência social.

e)   São estáveis após três anos de efetivo 
exercício os servidores nomeados para cargo 
de provimento efetivo em virtude de concurso 
público.
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LEGISLAÇÃO INDIGENISTA
41.  É correto afirmar que as ações referentes à 

educação indígena serão desenvolvidas pelas:

a)   Secretarias Nacionais de Educação do 
Ministério da Educação, Secretarias Estaduais 
de Educação e Secretarias Municipais de 
Educação. 

b)   Secretarias Nacionais de Educação do 
Ministério da Educação.

c)   Secretarias Nacionais de Educação do 
Ministério da Educação e Secretarias Municipais 
de Educação. 

d)   Secretarias Estaduais de Educação e 
Secretarias Municipais de Educação. 

e)   Secretarias Nacionais de Educação do 
Ministério da Educação e Secretarias Estaduais 
de Educação. 

42.  É incorreto afirmar que a política indigenista do 
Estado brasileiro é baseada no(s) seguinte(s) 
princípio(s):

a)   reconhecimento da organização social, 
costumes, línguas, crenças e tradições dos 
povos indígenas.

b)   garantia aos povos indígenas isolados do 
exercício de sua liberdade e de suas atividades 
tradicionais sem a obrigatoriedade de contatá-
los.

c)   aceleração do processo de integração dos 
povos indígenas à civilização nacional.

d)   garantia da proteção e conservação do meio 
ambiente nas terras indígenas.

e)   respeito ao cidadão indígena, suas comunidades 
e organizações.

43.  É correto afirmar que as rendas do Patrimônio 
Indígena serão administradas pela Funai tendo em 
vista o seguinte objetivo:

a)   emancipação econômica das tribos.
b)   acréscimo do patrimônio rentável da União.
c)   custeio dos serviços de assistência jurídica e 

médica ao índio.
d)   custeio dos salários dos funcionários da 

Fundação.
e)   custeio das manifestações culturais dos povos 

indígenas.

44.  Na aplicação das disposições da Convenção 
169 da Organização Internacional do Trabalho, é 
incorreto afirmar que os governos deverão fazer 
o que estiver ao seu alcance para evitar qualquer 
discriminação entre os trabalhadores pertencentes 
aos povos interessados e aos demais trabalhadores, 
especialmente quanto a:

a)   acesso ao emprego, inclusive aos empregos 
qualificados e às medidas de promoção e 
ascensão.

b)   assistência médica e social, segurança e higiene 
no trabalho, todos os benefícios da seguridade 
social e demais benefícios derivados do 
emprego, bem como a habitação.

c)   remuneração igual por trabalho de igual valor.
d)   direito de associação, direito a se dedicar 

livremente a todas as atividades sindicais para 
fins lícitos e direito a celebrar convênios coletivos 
com empregadores ou com organizações 
patronais.

e)  remuneração superior por trabalho de igual valor.

45.  Compete à Corregedoria da Fundação Nacional do 
Índio, exceto:

a)   examinar denúncias, representações e demais 
expedientes que tratam de irregularidades 
funcionais.

b)   instaurar sindicâncias e processos administra-
tivos disciplinares.

c)   promover correição nos órgãos internos e 
unidades descentralizadas, para verificar a 
regularidade e eficácia dos serviços e propor 
medidas saneadoras de seu funcionamento.

d)   examinar a prestação de contas anual da   
Fundação Nacional do Índio.

e)   julgar e aplicar penalidades, em sindicâncias 
e processos administrativos disciplinares, nos 
casos de advertência ou de suspensão de até 
trinta dias.

46.  No procedimento administrativo de demarcação 
das terras indígenas, é correto afirmar que as terras 
indígenas serão homologadas mediante

a)   portaria do Ministro de Estado de Justiça.
b)   portaria do Presidente da República.
c)   decreto do Presidente da República.
d)   medida provisória do Presidente da República.
e)   resolução do Presidente da República.
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47.  Constituem patrimônio e recursos da Fundação 
Nacional do Índio, exceto:

a)   o acervo de bens atuais e aqueles que venham 
a ser adquiridos para uso próprio ou que lhe 
sejam transferidos com essa finalidade.

b)   dez por cento da renda líquida anual obtida com 
o arrendamento das terras indígenas.

c)   as subvenções, auxílios e doações de pessoas 
físicas, jurídicas, públicas ou privadas, 
nacionais, estrangeiras e internacionais.

d)   as rendas e emolumentos provenientes de 
serviços prestados a terceiros.

e)   dez por cento da renda líquida anual do 
Patrimônio Indígena.

48.  No que diz respeito à demarcação das terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios, é incorreto 
afirmar que: 

a)   a Fundação Nacional do Índio designará 
grupo técnico especializado com a finalidade 
de realizar estudos complementares de 
natureza etno-histórica, sociológica, jurídica, 
cartográfica, ambiental e o levantamento 
fundiário necessários à delimitação. 

b)   o grupo indígena envolvido, representado 
segundo suas formas próprias, não poderá 
participar do procedimento em todas as suas 
fases. 

c)   o levantamento fundiário será realizado, quando 
necessário, conjuntamente com o órgão federal 
ou estadual específico. 

d)   o grupo técnico solicitará, quando for o caso, 
a colaboração de membros da comunidade 
científica ou de outros órgãos públicos para 
embasar os estudos. 

e)   concluídos os trabalhos de identificação e 
delimitação, o grupo técnico apresentará 
relatório circunstanciado ao órgão federal de 
assistência ao índio, caracterizando a terra 
indígena a ser demarcada.

49.  É incorreto afirmar que, entre as funções da 
Assembleia-Geral do Fundo para o Desenvol-
vimento dos Povos Indígenas da América Latina e 
do Caribe, incluem, entre outras:

a)   formular a política geral do Fundo Indígena 
e adotar as medidas necessárias para a 
consecução de seus objetivos.

b)   aprovar a condição de Membro, conforme 
as disposições deste Acordo e as regras 
estabelecidas pela Assembleia-Geral.

c)   aprovar a estrutura técnica e administrativa do 
Fundo Indígena e nomear o Secretário Técnico.

d)   financiar a demarcação das terras indígenas.
e)   aprovar eventuais modificações do Acordo 

Constitutivo e submetê-las à ratificação dos 
Estados-Membros, quando for necessária.

50.  Considerando o disposto em normas internacionais, 
é incorreto afirmar que os Estados estabelecerão 
mecanismos eficazes para a prevenção e reparação 
de: 

a)   todo ato que tenha por objeto ou consequência 
alhear-lhes suas terras, territórios ou recursos.

b)   todo ato que tenha por objeto ou consequência 
privar os povos e as pessoas indígenas de sua 
integridade como povos distintos ou de seus 
valores culturais ou sua identidade étnica.

c)   toda forma de propaganda que tenha como fim 
promover ou incitar a discriminação racial ou 
étnica dirigida contra eles.

d)   toda forma de mudança forçada de local de 
povoado que tenha por objeto ou consequência 
a violação ou o menosprezo de qualquer de 
seus direitos.

e)   toda forma de mudança de local de povoado em 
caso de ameaça de epidemias.
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INFORMÁTICA BÁSICA
51.  Há um certo número de níveis em um computador, 

desde o nível do usuário até o nível do hardware. 
Do nível mais alto para o mais baixo, os níveis se 
tornam menos abstratos e mais da estrutura interna 
do computador torna-se visível. Nas opções abaixo, 
identifique a de mais alto nível.

a)   Barramento de dados
b)   Portas lógicas
c)   ALU (Arithmetic Logic Unit)
d)   Linguagem Assembly
e)   Unidade de memória

52.  As funções do núcleo do Linux (escalonamento 
de processos, gerenciamento de memória, 
operações de entrada e saída, acesso ao sistema 
de arquivos) são executadas no espaço de núcleo. 
Uma característica do núcleo Linux é que algumas 
das funções podem ser compiladas e executadas 
como módulos, que são bibliotecas compiladas 
separadamente da parte principal do núcleo. Essas 
características fazem com que o núcleo do Linux 
seja classificado como: 

a)   Monolítico
b)   Multifunções
c)   Distribuído
d)   Integrado
e)   Único

53.  Uma das diferenças entre a Internet e a Intranet é 
o(a):

a)   compartilhamento de informações.
b)   acesso a vídeos.
c)   existência de uma Rede Local.
d)   uso de protocolo HTTP.
e)   compartilhamento de dados.

54.  A solução de conectividade que permite o acesso 
externo a uma rede corporativa, compartilhando 
dados para fins específicos como, por exemplo, 
fornecedores ou clientes, é denominada:

a)   Intranet.
b)   Outnet.
c)   Internet.
d)   Extranet.
e)   SupplierNet.

55.  Feeds são listas de atualização de conteúdos 
publicados por determinados websites e recebidos 
por usuários. Pode-se receber atualizações de 
feeds utilizando o protocolo:

a)   FeedFwd.
b)   SMTP.
c)   IRCF.
d)   NewsF.
e)   RSS.

56.  No editor de texto Word da Microsoft, as combinações 
de teclas (teclas de atalho) que, respectivamente, 
selecionam todo o texto e salvam o conteúdo de um 
arquivo em edição são:

a)   CTRL + C, CTRL + P.
b)   CTRL + V, CTRL + N.
c)   CTRL + I, CTRL + S.
d)   CTRL + X, CTRL + M.
e)   CTRL + T, CTRL + B.

57.  Há ataques que consistem em sobrecarregar 
um servidor com uma quantidade excessiva de 
solicitações de serviços. Há muitas variantes desse 
tipo de ataque. Em uma delas o agressor invade 
muitos computadores e instala neles um software 
zumbi. Quando recebem a ordem para iniciar o 
ataque, os zumbis bombardeiam o servidor-alvo, 
tirando-o do ar. Esse tipo de ataque é conhecido 
como:

a)   NGSV.
b)   DDoS.
c)   ServBlock.
d)   Worm.
e)   Cavalo de Tróia.

58.  O tipo de backup de dados que é acumulativo, isto 
é, se um arquivo foi alterado, este continua a ser 
incluído nos backups seguintes, é o

a)   Incremental.
b)   Diferencial.
c)   Completo.
d)   Mínimo.
e)   Diversificado.
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59.  No sistema Operacional Windows, caso o usuário 
tenha excluído arquivos e venha a se arrepender, 
estes itens poderão ser restaurados da Lixeira. Na 
tela, basta clicar na Lixeira e o conteúdo da Lixeira 
será exibido. O usuário deverá selecionar o item 
a ser restaurado, então clicar no menu Arquivo e 
depois em Restaurar, e a restauração será feita. O 
arquivo restaurado será devolvido à(ao):

a)   Local de Origem.
b)   Pasta Restauração.
c)   Barra de Tarefas.
d)   Área de Trabalho.
e)   Pasta Documentos.

60.  Assinale a opção correta com relação a software 
livre.

a)   Só pode ter o código-fonte alterado com 
autorização do seu desenvolvedor.

b)   Só é gratuito na distribuição.
c)   Permite acesso ao código-fonte.
d)   Quer dizer software gratuito.
e)   É dependente de tecnologias e plataformas.
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
61. Segundo Peters e Pierre (2010, pág. 21), uma 

das grandes “(...) mudanças na gestão pública 
[contemporânea] tem sido o estreitamento da 
relação entre Estado e sociedade na entrega de 
serviços públicos. O governo não é mais um ator 
autônomo na implementação de políticas, e cada 
vez mais frequentemente dependente do setor 
privado e do terceiro setor para cumprir seus 
objetivos”. 
(PETERS, B. G.; PIERRE, J. Administração pública: coletânea. 2010, pág. 21)

São formas de interface do Estado brasileiro 
com organizações não-estatais e atores sociais, 
respectivamente, para a execução e discussão das 
políticas públicas, exceto:
a)   Parcerias com Organizações da Sociedade Civil 

de Interesse Público e Conselhos Setoriais.
b)   Contrato de Gestão com Organizações Sociais 

e práticas de Orçamento Participativo. 
c)   Parcerias Público-Privadas e realização de 

Audiências Públicas.
d)   Insulamento Burocrático e Consultas Públicas 

com o uso de tecnologias de informação e 
comunicação. 

e)   Contrato de Concessão e organização de 
Conferências de Políticas Públicas. 

62. Analise os itens a seguir e assinale a opção correta.

I.  A criação do Departamento de Administração 
do Serviço Público (DASP), em 1938, pode ser 
considerada um importante marco para o início 
da profissionalização na administração pública 
brasileira em nível federal. 

II.  O Decreto-Lei 200 de 1967, ao reorganizar 
a estrutura da administração pública federal 
e estabelecer a divisão entre administração 
pública direta e indireta, demarca o início das 
práticas burocráticas no Estado brasileiro.

III.  O movimento de publicização de serviços 
não-exclusivos do Estado, pautado pelo Plano 
Diretor de Reforma do Aparelho do Estado de 
1995, evidencia uma forma de administração 
pública orientada pela abordagem gerencialista. 

a)   Somente I está correto.
b)   Somente III está correto.
c)   Somente I e II estão corretos.
d)   Somente I e III estão corretos.
e)   Somente II e III estão corretos.

63. O sistema de freios e contrapesos consagra o 
princípio do controle no Estado. Em relação ao 
controle sobre os atos da administração pública 
existentes na gestão pública contemporânea no 
Brasil, é incorreto apontar:

a)   Controle parlamentar, a partir da fiscalização 
do Poder Legislativo sobre os atos do Poder 
Executivo.

b)   Controle judiciário, com mecanismos de 
auditoria operacional via tribunais de contas.

c)   Controle procedimental clássico, com a averi-
guação da legalidade dos atos governamentais, 
realizado interna ou externamente. 

d)   Controle pela lógica dos resultados, com 
avaliação a partir de metas estabelecidas 
previamente, realizado interno ou externamente. 

e)   Controle social, a partir de instrumentos de 
transparência e espaços para participação 
social que permitam o monitoramento e a 
avaliação das políticas públicas.

64.  Analise as afirmativas abaixo e assinale a opção 
correta.

I.  A accountability horizontal depende, essen-
cialmente, da atuação de órgãos de controle 
externo, como o Ministério Público no Brasil, cujo 
objetivo central é garantir a governabilidade. 

II.  A accountability vertical pressupõe a parti-
cipação dos cidadãos no processo fiscalizatório 
e, portanto, constitui-se em uma dimensão 
importante da governança no setor público.

III.  A combinação de diversos mecanismos de 
accountability no setor público possibilita 
o funcionamento do sistema de check and 
balances.

a)   Somente I está correta.
b)   Somente II está correta.
c)   Somente I e II estão corretas.
d)   Somente I e III estão corretas.
e)   Somente II e III estão corretas.
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65.  Conforme Diniz (2015, pág. 50), “(...) o e-gov é, hoje, 
uma realidade em construção e, apesar de possuir 
crescimento distinto dependendo do país ou região, 
é considerado um dos principais instrumentos 
governamentais para melhora da gestão pública”.
(DINIZ, E. H. Governo na web: reflexões teóricas e práticas. 2015, pág. 50)

Sobre o desenvolvimento do governo eletrônico no 
contexto brasileiro, é correto afirmar que:
a)   governo aberto em distintas bases de dados 

e a interoperabilidade entre os sistemas de 
informações governamentais estão amplamente 
difundidos na gestão pública brasileira, sem 
diferenças significativas entre os níveis de 
governo. 

b)   a sociedade brasileira tem pleno acesso às 
tecnologias da informação, o que oportuniza o 
amplo desenvolvimento de ações relacionadas 
à democracia digital. 

c)   a Lei de Acesso à Informação (LAI) representa 
um grande avanço normativo para a relação 
entre Estado e sociedade no Brasil e busca 
garantir o direito fundamental de acesso à 
informação dos cidadãos no âmbito do setor 
público. 

d)   a disponibilização, em tempo real, de 
informações pormenorizadas sobre a execução 
orçamentária e financeira atrapalha a gestão 
governamental e é facultada aos entes 
governamentais.

e)   o Portal da Transparência do Governo Federal 
caracteriza-se como um mecanismo de 
transparência passiva e fortalece a governança 
eletrônica e a aproximação com o cidadão.

66.  O Ciclo de Gestão no Governo Federal engloba 
as funções de planejamento-orçamento, execução 
e controle, cada qual com seus instrumentos 
normativos. Em relação ao planejamento gover-
namental e ao instrumento do Plano Plurianual 
(PPA), é correto afirmar que:

a)   o PPA tem um papel fundamental no plane-
jamento do governo federal e, diferente do 
que ocorre majoritariamente na ambiência da 
gestão municipal brasileira, vai muito além de 
um documento elaborado apenas para cumprir 
obrigações meramente legais. 

b)   o PPA no governo federal é um instrumento de 
planejamento governamental de médio prazo 
(quatro anos) que se encerra no mandato do 
presidente que o elabora e, portanto, prescinde 
de uma orientação estratégica de longo prazo.  

c)   o PPA, elaborado no primeiro ano de governo, 
define as diretrizes, os objetivos e metas da 
administração pública federal para as despesas 
de capital e outras dela decorrentes, bem como 
para as despesas relativas às ações de duração 
continuada, encerrando-se no último ano do 
mandato. 

d)   o PPA é um plano cujo processo é técnico-
normativo da área de planejamento, orçamento 
e gestão do governo federal e, dessa forma, não 
se faz necessário considerar os mecanismos de 
participação social na sua elaboração. 

e)   a Lei Orçamentária Anual (LOA) deve ser 
harmonizada com o Plano Plurianual e a 
unidade de integração entre PPA e LOA são os 
indicadores de políticas públicas. 
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67.  Diversos são os mecanismos institucionais e as 
ferramentas gerenciais que a administração pública 
pode utilizar para promover a melhoria da qualidade 
dos serviços públicos. Assinale a opção que faz a 
incorreta associação entre o instrumento e a sua 
função.  

a)   A adoção de ouvidorias públicas como 
mecanismo institucional, tanto para gerenciar 
o fluxo de reclamações dos cidadãos-usuários 
e encaminhar possíveis soluções, como para 
a realização de processos de mediação e 
conciliação voltados para a resolução de 
conflitos com o público-alvo. 

b)   A divulgação de cartas de serviços pelas 
organizações públicas, uma ferramenta 
gerencial que incentiva o controle social da 
prestação dos serviços públicos, seja pela 
informação aos cidadãos-usuários dos seus 
direitos, seja pela elaboração de padrões 
mínimos de qualidade. 

c)   A realização contínua de pesquisas de 
satisfação nas diversas organizações públicas 
prestadoras de serviços, de forma a conhecer 
as discrepâncias entre o nível de serviço 
ofertado e as necessidades e expectativas dos 
cidadãos-usuários. 

d)   O uso de ferramentas de governo eletrônico 
para a realização de atendimentos remotos 
que simplifiquem e racionalizem o acesso a 
determinados serviços públicos, o que evita filas 
e melhora o dimensionamento da sua oferta.

e)   A implantação em todas as organizações 
públicas prestadoras de serviços de Sistemas 
de Qualidade Total do tipo ISO 9000, que 
garantam uma certificação que incremente 
a reputação organizacional  perante os seus 
stakeholders. 

68.  Sobre o processo decisório na administração 
pública, que envolve técnicas de análise de 
problemas, solução de problemas e tipos de 
decisão, é correto afirmar que:   

a)  problemas públicos cíclicos são aqueles que 
ocorrem de repente, sem uma periodicidade 
prevista e que recebem um pico de atenção da 
opinião pública e dos governantes por causa de 
algum evento extraordinário. 

b)   a análise política dos problemas públicos trata, 
sobretudo, da descrição dos atores envolvidos 
com o problema, suas relações com o problema, 
suas perspectivas, seus interesses e seu senso 
de urgência. 

c)   a análise custo-benefício é um método de 
auxílio à tomada de decisão sobre alguma 
política (programa, projeto, atividade) que tem 
como objetivo maximizar a equidade. É também 
conhecida como análise social de problemas 
públicos.   

d)   a análise custo-efetividade é um método de 
auxílio à tomada de decisão sobre alguma 
política (programa, projeto, atividade) que tem 
como objetivo maximizar a eficiência integrada 
com a eficácia. É também conhecida como 
análise econômica de problemas públicos.   

e)   o tipo de decisão incremental considera que 
os administradores públicos usam métodos 
abrangentes, com forte embasamento científico, 
em suas escolhas. Isto é, decidem de modo 
racional por sucessivas comparações ilimitadas 
entre situações.  
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69.  De acordo com Pacheco (2010, p. 186), “(...) 
desde meados dos anos 1970, as sociedades 
passaram a demonstrar um conjunto de pressões 
e questionamentos sobre a forma de organização 
e funcionamento do Estado que havia prevalecido 
durante o século XX”. 
(PACHECO, S. R. Burocracia e política no Brasil. 2010, pág. 186)

Em resposta a tais questões, governos de 
diferentes países empreenderam reformas nos 
últimos 30 anos e essas medidas foram agrupadas 
sob a marca da New Public Management. A agenda 
do modelo da Nova Gestão Pública abriga vários 
conteúdos e orientações, com exceção:
a)   de mudanças na forma de avaliação no 

setor público, com valorização do controle 
procedimental.

b)   da introdução de mecanismos de gestão 
baseados em desempenho.

c)   de alterações na macroestrutura, com a criação 
de novos formatos organizacionais.

d)   da adoção de princípios de governança pública, 
incluindo a participação cidadã no ciclo de 
gestão. 

e)   do uso de algumas técnicas de gerenciamento 
comumente utilizadas no setor privado. 

70.  No setor público, a gestão da mudança pelas 
reformas administrativas deriva de agendas 
explícitas de reorientação política e (re)estruturação 
institucional em governos e organizações públicas. 
Uma modernização do setor público baseado 
no paradigma da burocracia inclui, entre outros 
aspectos: 

a)   uma gestão pública empreendedora, orientada 
por instrumentos de contratualização de 
resultados.

b)   um gerenciamento público de tipo ideal 
weberiano, marcado pela formalidade e pelo 
corporativismo.

c)   uma administração pública racional-legal, 
guiada pela impessoalidade e pela meritocracia. 

d)   uma administração pública anti-patrimonialista, 
pautada pelo sistema de patronagem.

e)   uma gestão pública eficiente e tecnopolítica, 
organizada em aneis burocráticos e com foco 
relacional. 
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