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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO. 
Elas fazem parte da sua prova. 

Este caderno contém a Prova Objetiva abrangendo conteúdos de Língua Portuguesa, 
Atualidades/Legislação e Conhecimentos Específicos.  

 

Use como rascunho a Folha de Respostas reproduzida no final deste caderno. 
 

Ao receber a Folha de Respostas: 

 confira seu nome, número de inscrição e cargo de opção; 

 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                            NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 
                                           A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada. 

                                           CUIDE BEM DELA, ELA É A SUA PROVA. 
 

No período estabelecido para a realização da prova, está incluído o tempo necessário à 
transcrição das respostas do rascunho para a Folha de Respostas. 
 

ATENÇÃO: Nos termos do Edital 02/2010, “Será eliminado deste Concurso Público o candidato que 
incorrer nas seguintes situações: [...], portar arma(s) no local de realização das provas [...] portar 
[...] ou fazer uso [...] de qualquer equipamento eletrônico [...] ou de instrumentos de 

comunicação [...] celular [...] entre outros [...].” (subitem 8.3.30 alíneas “e” e “f”).  

DURAÇÃO TOTAL DA PROVA: QUATRO HORAS 

 

 

 
 

 

Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas: 

 use apenas caneta esferográfica azul ou preta; 

 preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra 
correspondente à resposta solicitada em cada questão; 

 assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta 
não será computada se houver marcação de mais de uma 
alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas. 
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A T E N Ç Ã O 
 
 
 

Senhor(a) Candidato(a), 
 
 

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno 

contém, ao todo, 40 (quarenta) questões de múltipla 

escolha  10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 15 

(quinze) questões de Atualidades/Legislação e 15 

(quinze) questões de Conhecimentos Específicos, 

todas perfeitamente legíveis. 

 

Havendo algum problema, informe-o imediatamente ao 

Aplicador de Provas para que ele tome as providências 

necessárias. 

 

Caso V.Sª não observe essa recomendação, não lhe 

caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores. 
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A preservação do atual regime fiscal, que há mais de 15 anos vem exigindo 
aumento sem fim da carga tributária, põe em risco a sustentação do dinamismo da 
economia brasileira. Se não for possível conter a expansão do gasto público dos 
três níveis de governo, o aprofundamento requerido da extração fiscal acabará por 
sufocar aos poucos o crescimento econômico do País. São conclusões que advêm 
da análise agregada dos dados. Essa perspectiva do problema, contudo, pode e 
deve ser complementada por visões mais específicas, microeconomicamente, de 
como a sobrecarga fiscal, que hoje recai sobre a economia brasileira, conspira 
contra o futuro do Brasil. 

Estima-se que a carga tributária bruta esteja hoje em torno de 35% do PIB. 
Mas isso é apenas uma média. Há segmentos da economia que arcam com 
taxação muito mais pesada. A carga fiscal que recai, por exemplo, sobre serviços 
de telecomunicação e certos produtos importados é muito maior. E deixa patente a 
deplorável visão de futuro que permanece entranhada no sistema tributário 
brasileiro. 

No Rio de Janeiro, o ICMS onera os serviços de comunicação em quase 
43%. Em São Paulo, em 33,3%. E ainda há de se ter em conta todos os outros 
tributos que incidem sobre o setor de telecomunicações e acabam repassados, em 
boa parte, às tarifas. Em 2005, a carga tributária do setor, estimada com base nas 
contas nacionais, correspondia a mais de 57% do valor dos serviços. 

É curioso que, nesse quadro de absurda sobrecarga fiscal, o governo ainda 
esteja em busca da razão primordial pela qual a disseminação do acesso à internet 
em banda larga avançou tão pouco até agora. É lamentável que o País esteja 
entrando na segunda década do século 21 com tributação tão escorchante de 
serviços de telecomunicação, tendo em vista sua crescente importância econômica 
e social. 

Desde a Constituição de 1988, quando passaram a cobrar ICMS sobre tais 
serviços, os Estados vêm mantendo uma extração fiscal extremada no setor, 
tirando o melhor proveito possível das exíguas possibilidades de sonegação que 
lhe são inerentes. No tempo em que telefone era considerado "coisa de rico", ainda 
havia quem se dispusesse a arguir que essa taxação tão pesada estaria 
contribuindo para tornar a carga tributária menos regressiva. Mas já não há mais 
qualquer espaço para esse tipo de argumento. 

O quadro mudou da água para o vinho desde a segunda metade dos anos 
90. Na esteira da privatização, o acesso ao telefone vem sendo universalizado. Há 
hoje mais de 190 milhões de aparelhos celulares no País, 82% pré-pagos. É sobre 
o povão, portanto, que boa parte da sobrecarga fiscal vem recaindo, mesmo que 
ele não a perceba. Por outro lado, as comunicações passaram a abranger uma 
gama de serviços muito mais complexos que vão muito além da velha telefonia. O 
que se vê agora é o País taxando pesadamente seu futuro. 

A mesma visão de futuro equivocada e arcaica que permanece entranhada 
na tributação das telecomunicações fica também evidenciada na taxação de certos 
produtos importados. Basta ver o que vem ocorrendo com dois produtos 
emblemáticos das novas tendências tecnológicas na área de informática. Os 
chamados “tablets”, como o iPad, da Apple, e os leitores de livros digitais, como o 
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Kindle, da Amazon. 
Um levantamento recente constatou que, entre 20 países pesquisados, é no 

Brasil que o iPad é mais caro (O Globo, 9/1/2011). Após a incidência de seis 
tributos, o produto chega ao consumidor brasileiro 84% mais caro do que nos EUA. 
Já o Kindle, que nos EUA custa US$ 189, pode ser entregue no Brasil, se o cliente 
estiver disposto a arcar com um frete de US$ 20,98 e encargos fiscais que a 
própria Amazon estima em nada menos que US$ 199,73. O que perfaz um total de 
US$ 409,71. São níveis de tributação completamente injustificáveis, fora de 
qualquer padrão de razoabilidade, advindos de um furacão arrecadador que 
avança como autômato, alheio ao processo de modernização do País. 

  
 

(Rogério L. F. Werneck, O ESTADO DE S. PAULO, 21/01/2011, texto adaptado) 
 

 

Questão 01 

Assinale a afirmativa que NÃO pode ser confirmada pelo texto.  
 
A) A dificuldade de democratização da banda larga relaciona-se com os impostos 

elevados dos serviços de telecomunicação. 

B) Contemporaneamente, os impostos sobre os serviços telefônicos constituem um 
instrumento para se exercitar, de certa forma, a justiça social. 

C) Não é fácil sonegar impostos incidentes sobre os serviços de telefonia. 

D) Os estados federados são responsáveis por pelo menos um dos exemplos em que a 
taxação é considerada abusiva. 

 
 
 

Questão 02 

O texto traz um tom de  
 
A) análise e advertência. 

B) denúncia e ironia. 

C) destempero e ceticismo. 

D) ufanismo e crítica. 
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Questão 03 

Assinale a afirmativa que NÃO condiz com o texto. 
 
A) A forma como se dão os mecanismos de tributação de certos produtos está na 

contramão do processo evolutivo da economia do País. 

B) Apesar de exprimir um alerta geral, o artigo concentra suas ilustrações em segmentos 
específicos da economia brasileira. 

C) O País tem apresentado um crescimento econômico pífio, por estar atado a uma 
política de tributação ineficiente, que retira o dinamismo e a força da economia. 

D) Quando se comparam diferentes setores da economia, conclui-se que não existe 
uniformidade quanto à carga tributária aplicada. 

 
 
 

Questão 04 

 “É sobre o povão, portanto, que boa parte da sobrecarga fiscal vem recaindo [...].” 
(Linhas 36 e 37) 
 
Assinale a alternativa em que a nova redação NÃO preserva o sentido básico do trecho 
acima.  
 
A) Assim sendo, é sobre o povão que boa parte da sobrecarga fiscal vem recaindo [...]. 

B) É, não obstante, sobre o povão que boa parte da sobrecarga fiscal vem recaindo [...]. 

C) É sobre o povão, pois, que boa parte da sobrecarga vem recaindo [...]. 

D) Logo é sobre o povão que boa parte da sobrecarga vem recaindo [...]. 
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Questão 05 

Desconsiderando-se eventuais alterações de sentido, a nova redação que contém ERRO 
na conjugação verbal é 
 
A)  “[...] os Estados vêm mantendo uma extração fiscal extremada no setor, tirando o 

melhor proveito [...]” 

[...] os Estados mantêm uma extração fiscal extremada no setor, tirando o melhor 
proveito [...] 

B)  “O que se vê agora é o País taxando pesadamente seu futuro.” 

Agora se veem cada vez mais taxas e impostos comprometendo o futuro do País. 

C)  “São conclusões que advêm da análise global dos dados.” 

É uma conclusão que advém da análise global dos dados. 

D)  “Se não for possível conter a expansão do gasto público dos três níveis de governo 
[...]” 

Se não se conter a expansão do gasto público dos três níveis de governo [...] 
 
 
Questão 06 

“A preservação do atual regime fiscal, que há mais de 15 anos vem exigindo aumento 
sem fim da carga tributária, põe em risco a sustentação do dinamismo da economia 
brasileira.” (Linhas 1 a 3) 
 
Assinale a alternativa que NÃO pode substituir o trecho destacado, por implicar erro 
gramatical. 
 
A) com que a sociedade vem lidando há tempos 

B) contra o qual o empresariado sempre se manifesta  

C) cuja a qual só aumenta a carga tributária  

D) do qual tão mal se fala  
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Questão 07 

 “Em 2005, a carga tributária do setor, estimada com base nas contas nacionais, 
correspondia a mais de 57% do valor dos serviços.” (Linhas 19 e 20) 
 
A substituição da expressão destacada NÃO acarreta erro na utilização do sinal indicativo 
da crase na alternativa 
 
A) à uma quantia significativa em relação ao valor dos serviços. 

B) à metade, aproximadamente, do valor dos serviços. 

C) à valor altamente elevado em relação ao tipo de serviço. 

D) à taxas cobradas por esse serviço pelos países mais caros do mundo. 

 
 
Questão 08 

“Essa perspectiva do problema, contudo, pode e deve ser complementada por visões 
mais específicas, microeconomicamente, de como a sobrecarga fiscal, que hoje recai 
sobre a economia brasileira, conspira contra o futuro do Brasil.” (Linhas 6 a 9) 
 
Assinale a alternativa em que a forma verbal destacada está redigida na voz ativa, 
mantendo-se o sentido, a forma e os tempos verbais. 
 
A) Complementariam, contudo, essa perspectiva do problema, visões mais específicas, 

microeconomicamente, do problema de como a sobrecarga fiscal, que tem recaído 
sobre a economia brasileira, tem conspirado contra o futuro do Brasil. 

B) Contudo, podem e devem complementar essa perspectiva do problema visões mais 
específicas, microeconomicamente, de como a sobrecarga fiscal, que hoje recai sobre 
a economia brasileira, conspira contra o futuro do Brasil. 

C) Poderão e deverão, contudo, complementar essa perspectiva do problema visões 
mais específicas, economicamente, de como a sobrecarga fiscal, que hoje recairia 
sobre a economia brasileira, tem conspirado contra o futuro do Brasil. 

D) Visões mais específicas, microeconomicamente, são complementadas, contudo, por 
visões dessa perspectiva do problema, no que se refere ao modo como a sobrecarga 
que hoje recai sobre a economia brasileira estará conspirando contra o futuro do 
Brasil. 
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Questão 09 

Desconsideradas as alterações de sentido, assinale a alternativa em que a nova redação 
NÃO apresenta erro de concordância, de acordo com padrão formal culto. 
 
A)  “A carga fiscal que recai, por exemplo, sobre serviços de telecomunicação e certos 

produtos importados é muito maior.” 
Por exemplo, a carga fiscal que recaem sobre os serviços de telecomunicações e 
certos produtos importados são muito maiores. 
 

B)  “Desde a Constituição de 1988, quando passaram a cobrar ICMS sobre tais 
serviços, os Estados vêm mantendo uma extração fiscal extremada no setor, tirando 
o melhor proveito possível das exíguas possibilidades de sonegação que lhe são 
inerentes.” 
Desde a Constituição de 1988, quando cada Estado passou a cobrar ICMS sobre 
tais serviços, cada um deles vem mantendo uma extração fiscal extremada no setor, 
tirando melhor proveito possível da exígua possibilidade de sonegação que lhe é 
inerente. 
 

C)  “E ainda há de se ter em conta todos os outros tributos que incidem sobre o setor de 
telecomunicações e acabam repassados, em boa parte, às tarifas.” 
Hão de ser considerados também todos os outros tributos que, sobre o setor de 
telecomunicações, incide e acaba repassado, em boa parte, às tarifas. 
 

D)  “Em 2005, a carga tributária do setor, estimada com base nas contas nacionais, 
correspondia a mais de 57% do valor dos serviços.” 
A carga tributária do setor, em 2005, estimadas com base nas contas nacionais, 
correspondiam a mais de 57% do valor dos serviços. 

 
 
Questão 10 

Assinale a alternativa em que o termo transcrito entre parênteses NÃO se refere ao 
pronome destacado. 
 
A) “Desde a Constituição de 1988, quando passaram a cobrar ICMS sobre tais serviços 

[...]” (DE TELECOMUNICAÇÃO) 

B) “E deixa patente a deplorável visão de futuro que permanece entranhada no sistema 
tributário brasileiro.” (VISÃO DE FUTURO) 

C) “É sobre o povão, portanto, que boa parte da sobrecarga fiscal vem recaindo, mesmo 
que ele não a perceba.” (SOBRECARGA FISCAL) 

D) “[...] os Estados vêm mantendo uma extração fiscal extremada no setor, tirando o 
melhor proveito das exíguas possibilidades de sonegação que lhe são inerentes.” 
(AOS ESTADOS) 
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 Atualidades/Legislação 

 

Questão 11 

O chamado milagre brasileiro, fase de crescimento excepcional da economia brasileira 
durante o governo Médici, foi o resultado de uma conjugação de diversos fatores.  
 
Entre esses fatores NÃO se inclui  
 
A) a expansão do sistema de crédito ao consumidor que permitiu às classes médias 

adquirirem uma maior quantidade de bens duráveis, como automóveis e 
eletrodomésticos. 

B) a restrição da entrada no país de capital externo o que atraiu inúmeros investidores 
nacionais, interessados em usufruir dos baixos salários pagos pelas empresas, das 
baixas taxas de inflação e dos subsídios concedidos pelo governo. 

C) o arrocho salarial, medida adotada pelo PAEG, aliado aos subsídios concedidos pelo 
governo às empresas, que garantiu a elas lucros elevados e aprofundou o processo 
de concentração da renda nacional.  

D) o aumento das exportações, principalmente de produtos agrícolas, como a soja e o 
café, que propiciou a elevação das reservas cambiais brasileiras, as quais foram 
utilizadas para importar tecnologia e maquinário sofisticados para a indústria nacional.  

 
 

 

Questão 12 

O presidente Geisel havia enviado para o Congresso Nacional um projeto de reforma do 
Judiciário que foi vetado. Irritado, fechou o Congresso nos primeiros dias do mês de abril 
de 1977 e editou um conjunto de mudanças na Constituição que ficou conhecido por 
Pacote de Abril.  
 
Para impedir a vitória da oposição nas eleições de 1978, foram tomadas as seguintes 
medidas, EXCETO 
 
A) a eleição direta de 1/3 dos senadores, permitindo-se a sublegenda, o que favorecia a 

união das facções da ARENA. 

B) a eleição indireta de 1/3 do Senado pelo mesmo Colégio Eleitoral responsável pela 
escolha dos governadores, para garantir o controle do partido da situação. 

C) a extinção da Lei Falcão, buscando beneficiar a ARENA, partido da situação.  

D) a manutenção da eleição indireta para governador pelo Colégio Eleitoral. 
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Questão 13 

É CORRETO afirmar que a Aliança Democrática, que lançou o nome de Tancredo Neves 
no Colégio Eleitoral, responsável pela eleição indireta do novo presidente em 1985, era 
formada pelos seguintes partidos 
 
A) PFL e PMDB. 

B) PMDB e PTB. 

C) PSDB e PMDB. 

D) PSDB e PT. 

 
 

Questão 14 

O Plano Cruzado foi adotado no Brasil em 28 de fevereiro de 1986 e tinha como principais 
medidas as seguintes, EXCETO 
 
A) a moeda brasileira passou a ser denominada Cruzado e foram cortados três zeros do 

antigo Cruzeiro. 

B) a tablita foi criada, utilizava um índice de correção mensal para atualizar o valor das 
dívidas a serem pagas.  

C) o gatilho salarial foi instituído para ser disparado quando a inflação atingisse o índice 
de 20%. 

D) os preços das mercadorias, aluguéis, mensalidades e tarifas públicas foram 
congelados. 

 
 

Questão 15 

São elementos definidores da globalização, EXCETO 
 
A) aceleração das transações econômicas. 

B) difusão de valores políticos e morais. 

C) expansão das distâncias geográficas e temporais.  

D) expansão dos fluxos de informações. 
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Questão 16 

O panorama geral dos movimentos sociais no início deste milênio organiza-se ao redor 
dos seguintes eixos temáticos, EXCETO 
 
A) movimentos contra a globalização. 

B) movimentos de caráter sindical. 

C) movimentos étnico-raciais. 

D) movimentos envolvendo questões de gênero. 

 
 

Questão 17 

É CORRETO afirmar que nas eleições presidenciais de 2010, um dos temas mais 
discutidos foi o  
 
A) da diminuição da taxa Selic. 

B) da discriminalização do aborto. 

C) da reformulação do Enem. 

D) do assentamento de terras. 

 

 

Questão 18 

Lê-se em uma faixa colocada na entrada de uma grande lanchonete:  
 

“Venha trabalhar conosco: estamos contratando menores”. 

 
Consoante o que dispõe a Constituição, assinale a afirmativa CORRETA. 
 
A) Não poderá ser contratado menor de 18 anos. 

B) Poderão ser contratados menores a partir de 14 anos. 

C) Poderão ser contratados menores a partir de 16 anos. 

D) A contratação de menor é ilícita. 
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Questão 19 

Equivalem a emendas constitucionais 
 
A) as leis complementares. 

B) as medidas provisórias que disponham sobre matéria orçamentária. 

C) os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos aprovados pelas 
Casas do Congresso Nacional. 

D) as decisões definitivas do Supremo Tribunal Federal relacionadas aos direitos 
fundamentais e aos direitos de nacionalidade. 

 
 

 

Questão 20 

NÃO é uma acumulação de cargo público constitucionalmente permitida a de 
 
A) dois cargos de dentista. 

B) dois cargos de advogado. 

C) um cargo de advogado e um de professor. 

D) dois cargos de médico. 

 

 

Questão 21 

O Deputado federal João da Silva apresenta projeto de emenda à Constituição da 
República, propondo a abolição da forma federativa de Estado.  
 
Na hipótese, é CORRETO afirmar que a emenda 
 
A) não será objeto de deliberação porque deputado federal não tem, isoladamente, 

iniciativa de emenda à Constituição. 

B) não será objeto de deliberação porque a apresentação de projeto de emenda só pode 
se dar no Senado. 

C) não será objeto de deliberação em razão da matéria. 

D) será objeto de deliberação, podendo ou não ser aprovada. 
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Questão 22 

Sobre a súmula vinculante, é CORRETO afirmar que 
 
A) pode ser editada tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Superior Tribunal 

de Justiça. 

B) tem efeito vinculante apenas para órgãos do Poder Judiciário. 

C) pode ser revista, mas não cancelada. 

D) depende do quorum de dois terços dos membros do tribunal competente para ser 
editada. 

 
 

 

Questão 23 

O Prefeito de Uberaba decide doar um imóvel do Município a uma associação de amparo 
ao menor carente.  
 
Na hipótese, é CORRETO afirmar que 
 
A) a doação poderá ser feita, desde que justificado o interesse público. 

B) a doação dependerá de licitação na modalidade de leilão. 

C) a doação não dependerá de autorização legislativa. 

D) a doação poderá ser feita independentemente de previsão de cláusula de 
retrocessão. 

 

 
 

Questão 24 

Aposentado há cinco anos por invalidez no serviço público de Uberaba, Antônio, que tem 
71 anos, curou-se da doença que o tornou inválido, pretendendo agora, retornar ao cargo 
efetivo que ocupava antes de se aposentar. 
 
Na hipótese, é CORRETO afirmar que Antônio 
 
A) poderá retornar mediante reversão. 

B) poderá retornar mediante reintegração. 

C) não poderá retornar porque já conta mais de cinco anos de aposentadoria. 

D) não poderá retornar porque já conta mais de 70 anos de idade. 
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Questão 25 

Sobre a Administração Indireta do Estado de Minas Gerais, é CORRETO afirmar que 
 
A) o Estado só pode instituir ou manter fundação com natureza jurídica de direito público. 

B) não depende de lei a criação de subsidiária de empresa pública e sociedade de 
economia mista. 

C) a extinção de pessoa jurídica de Administração Indireta pode ser feita diretamente 
pelo Poder Executivo mediante delegação da Assembleia Legislativa. 

D) é vedado ao Estado criar órgão público dotado de autonomia financeira e 
administrativa. 
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 Conhecimentos Específicos 

 

Questão 26 

Tenório (2007) apresenta uma discussão sobre o significado do termo desenvolvimento e 
as especificidades do desenvolvimento local.  
 
Em relação a essa discussão, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as 
falsas. 
 
(    ) As políticas de desenvolvimento territorial pensam o desenvolvimento regional com 

foco nos municípios, não se referindo a micro regiões, uma vez que o conceito de 
território relaciona-se, sobretudo, com os contornos do âmbito municipal de gestão. 

(    ) Diferentemente da perspectiva do desenvolvimento territorial, o conceito de 
desenvolvimento local supõe que as decisões sobre as políticas e ações locais são 
dadas a partir de decisões e arranjos institucionais definidos nos níveis centrais de 
governo, sendo que o termo local refere-se ao espaço no qual as decisões são 
implementadas. 

(    ) Nos processos de planejamento regional ou local, cujo foco reside na dimensão do 
desenvolvimento econômico, os aspectos interdisciplinares não são necessários 
de serem considerados nas estratégias de implementação, uma vez que o 
crescimento da base produtiva do território é capaz de, por si só, impulsionar 
processos de mudança nos demais setores. 

(    ) Na perspectiva do desenvolvimento local, o âmbito local não deve ser visto como 
espaço territorial, exclusivamente, mas também como espaço de partilha de 
vivências e sentimentos, como uma cultura e uma comunidade. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA. 
 
A) (V) (V) (V) (F) 

B) (V) (V) (F) (F) 

C) (F) (F) (F) (V) 

D) (F) (V) (F) (V) 
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Questão 27 

Tenório (2007), em seu texto sobre desenvolvimento local com cidadania, discute alguns 
pressupostos que orientam a ação nesse campo.  
 
Com base nas afirmações do autor, assinale a afirmativa CORRETA. 
 
A) O termo cidadania representativa, quando aplicado ao tema do desenvolvimento local, 

representa uma mudança na prática de gestão pública, ao sinalizar para uma 
proximidade entre governo e cidadãos e para processos de participação democrática 
de diversos tipos que podem ser implementados. 

B) Considerando as três esferas sociais – Estado, mercado e sociedade civil – os 
autores apontam que os  arranjos institucionais para a promoção do desenvolvimento 
local devem se estruturar tendo como base a burocracia estatal e as agências de 
governo, que constituem os pilares fundamentais para a implementação desse tipo de 
política de desenvolvimento.  

C) A Constituição Federal prevê alguns dispositivos e instrumentos jurídicos de 
participação popular, como a que considera a obrigatoriedade da participação das 
associações representativas municipais no planejamento público. 

D) A Constituição Federal estabelece a descentralização como uma diretriz importante 
para a implementação de políticas públicas, na medida em que permite maior 
eficiência na alocação de recursos, ainda que essa diretriz não tenha consequências 
sobre a dinâmica de participação popular no âmbito local. 
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Questão 28 

Considerando a perspectiva defendida por Santos (2002) sobre o mundo contemporâneo 
e as transformações que aí têm lugar, assinale a afirmativa CORRETA. 
 
A) As opções viáveis para a esquerda, no mundo contemporâneo, restringem-se a 

promover o modelo capitalista com variações e ajustes, sem apresentar de fato, 
alternativas viáveis no campo das teorias e práticas econômicas. 

B) O espectro de possibilidades de alternativas econômicas e sociais ao capitalismo é 
bastante reduzido, dada a presença maciça da prática capitalista em todo o mundo, 
sustentada pela ideologia de natureza neoliberal.  

C) O capitalismo tem sido constantemente confrontado e desafiado por movimentos e 
organizações anticapitalistas, e se pode dizer, com base no que existe hoje, que 
existem possibilidades para um processo de globalização contra hegemônico. 

D) As formas de organização econômica baseadas na igualdade, solidariedade e 
respeito ao meio ambiente têm sido sustentadas pelos críticos do capitalismo, embora 
não se possa identificar, no cenário mundial, práticas e processos orientados por 
esses princípios. 
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Questão 29 

No que se refere às iniciativas produtivas contemporâneas, analise as seguintes 
afirmativas. 
 
I.  As cooperativas apontam para uma remuneração igualitária dos trabalhadores 

proprietários, mas contribuem pouco para alteração dos padrões de sociabilidade 
vigentes no âmbito da produção capitalista. 

II.  As experiências de economia solidária implicam, necessariamente, uma 
transformação radical ou mesmo, a negação do modelo capitalista de produção. 

III.  As iniciativas que surgem dentro do capitalismo não revelam potenciais de 
transformação social, uma vez que sua origem, sua viabilidade e sustentação 
dependem da adesão aos princípios e práticas capitalistas. 

IV.  O potencial emancipatório das iniciativas de economia solidária é pequeno, uma vez 
que se restringem ao âmbito econômico, sem ameaçar, de fato, a forma 
hegemônica de produção capitalista, seus valores e princípios orientadores. 

V.  A difusão das cooperativas tem um efeito igualitário direto sobre a distribuição da 
propriedade na economia, o que estimula o crescimento econômico e diminui os 
níveis de desigualdade. 

 
A análise permite concluir que 
 
A) apenas a afirmativa V é correta. 

B) apenas as afirmativas I, II e III são corretas. 

C) apenas as afirmativas IV e V são corretas. 

D) nenhuma das afirmativas é correta. 
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Questão 30 

Em relação às experiências de cooperativismo, de acordo com Santos (2002), analise as 
seguintes afirmativas e assinale com V as verdadeiras e F as falsas. 
 
(    ) A inserção de cooperativas em redes de apoio/suporte e o esforço para torná-las 

competitivas no mercado global constituem as razões pelas quais a experiência de 
Mondragon, na Espanha, seja considerada uma experiência exitosa. 

(    ) O complexo cooperativo de Mondragon empreendeu estratégias empresariais que 
desvirtuaram sua estrutura cooperativa, embora tenha permitido a ele prosperar 
sob a volatilidade e concorrência extrema do mercado global. 

(    ) A estrutura do complexo de Mondragon, baseada em grupos fortemente integrados 
de cooperativas relativamente pequenas e flexíveis, com a criação constante de 
novos focos de emprego e inovação, é uma das razões que explicam o êxito da 
iniciativa como experiência cooperativa. 

(    ) Tendo como base a experiência das cooperativas no Estado de Kerala, na Índia, 
pode-se afirmar que a descentralização e a colaboração entre cooperativas 
associadas em rede constituem os fatores fundamentais que as permitiu sobreviver 
perante a concorrência das empresas capitalistas, independentemente das 
dinâmicas pouco democráticas existentes no interior das cooperativas. 

(    ) Na análise das experiências concretas de base associativa, um dos focos mais 
ativos de criação de alternativas aos modelos econômicos convencionais, reside 
na articulação entre as vantagens do mercado e as da produção solidária. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA. 
 
A) (V) (V) (V) (F) (F) 

B) (V) (F) (V) (F) (V) 

C) (F) (V) (F) (V) (V) 

D) (V) (F) (V) (V) (V) 
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Questão 31 

Santos (2002) desenvolve algumas afirmações sobre a perspectiva do desenvolvimento 
alternativo.  
 
De acordo com as ideias desse autor, assinale a afirmativa CORRETA. 
 
A) A teoria do desenvolvimento alternativo remonta ao início dos anos 90, quando o 

avanço da ideologia neoliberal reacendeu as críticas ao desenvolvimento econômico 
convencional e seu limitado poder de inclusão social. 

B) A perspectiva do desenvolvimento alternativo inspira-se nos valores da igualdade e da 
cidadania, visando a inclusão plena dos setores marginalizados na produção e 
usufruto dos resultados do desenvolvimento, embora não negue a racionalidade 
econômica que sustenta uma economia de mercado, garantidora da liberdade 
individual e condição para a prática democrática. 

C) Na perspectiva do desenvolvimento alternativo, a iniciativa e o poder de decisão sobre 
o desenvolvimento residem na sociedade civil, nos sujeitos coletivos que se tornam os 
atores centrais do processo de desenvolvimento. 

D) O desenvolvimento alternativo privilegia a escala local, tanto como objeto de reflexão 
como de ação social, o que coloca limites para o potencial emancipatório desse tipo 
de desenvolvimento, uma vez que as alternativas contra hegemônicas se constituem, 
sobretudo, no âmbito transnacional. 
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Questão 32 

No que se refere à relação entre pobreza e território, segundo Bronzo (2007), assinale 
com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas. 
 
(    ) A questão do território explica tanto a permanência quanto a reprodução das 

condições de pobreza e, portanto, estratégias que tenham o território como foco de 
intervenção devem ser privilegiadas no campo das políticas públicas. 

(    ) Considerar o território como unidade de focalização das áreas com maior presença 
de pessoas pobres para o desenvolvimento de políticas integradas é uma 
estratégia suficiente, ainda que as políticas públicas não considerem o território em 
si como algo a ser modificado. 

(    ) O conceito de infraestrutura social refere-se, basicamente, aos equipamentos e 
serviços públicos de caráter social existentes em determinado território, que 
permitem identificar a presença do Estado nessas áreas. 

(    ) As situações de pobreza remetem, basicamente, a processos e estruturas de 
desigualdade social mais amplos, sendo inútil considerar processos de natureza 
micro que ocorrem nos territórios com intensa vulnerabilidade social e pobreza. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA. 
 
A) (V) (F) (V) (F) 

B) (F) (V) (V) (V) 

C) (V) (F) (F) (F) 

D) (F) (V) (V) (F) 
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Questão 33 

Marques (2009) em seu texto sobre redes sociais e pobreza afirma a importância das 
redes de sociabilidade no acesso a bens e serviços obtidos por indivíduos pobres fora de 
mercados e identifica diferentes tipos e padrões de sociabilidade e sua relevância para 
obtenção de emprego e ajuda diversa, em relações que envolvem graus distintos de 
confiança, intimidade e reciprocidade.  
 
Considerando os resultados apresentados por esse autor, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
 
A) Quando comparadas com as redes de classe média, as redes pessoais de indivíduos 

pobres tendem a ser menores, mais locais e menos variadas em termos de 
sociabilidade. 

B) O emprego, inclusive o com maior proteção, e a ausência de precariedade social 
tendem a ser influenciados positivamente por padrões de sociabilidade pouco locais e 
primários, mostrando que variáveis tradicionais, como escolaridade, idade e renda, 
não são significativas. 

C) O autor defende/esclarece que, embora o papel dos familiares – vínculos fortes - seja 
importante para o acesso aos primeiros empregos, quando ocorrem os primeiros 
contatos dos indivíduos com as redes que os acolhem (ou que os integram ao 
mercado, no caso dos adolescentes que começam a trabalhar), informações novas 
sobre emprego chegam tanto por vínculos fortes quanto por vínculos fracos. 

D) O autor apresenta informações que apontam para a existência de ajuda 
personalizada, envolvendo reciprocidade eleitoral na obtenção de serviços e políticas 
públicas, confirmando uma vasta literatura sobre clientelismo político, tendo sido 
encontradas fortes evidências da intermediação pessoal, política ou qualquer outra 
associada a relações de reciprocidade eleitoral na busca desses tipos de serviços. 
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Questão 34 

A partir da discussão sobre democracia, desenvolvimento local e cidadania, tal como 
elaborada por Fernando Tenório, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as 
falsas. 
 
(    ) A criação de espaços públicos entre a sociedade e o estado faz parte de uma 

gerência pautada pelo conceito de gestão social. 

(    ) A prática da cogestão implica o fortalecimento da capacidade política e de arranjos 
institucionais que estimulem práticas democráticas no âmbito da administração 
pública. 

(    ) O comportamento cívico, a autoafirmação dos cidadãos como sujeitos de direitos e 
deveres são condições prévias para a gestão participativa, não sendo possível 
alterar o grau de fortalecimento da comunidade cívica pela ação governamental. 

(    ) A adoção de práticas de democracia participativa implica abandonar o mecanismo 
da democracia representativa, substituindo as instâncias clássicas de 
representação por novos arranjos participativos. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA. 
 
A) (V) (V) (V) (V) 

B) (F) (F) (F) (V) 

C) (F) (V) (V  (F) 

D) (V) (V) (F) (F) 
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Questão 35 

O texto de Gomà (2004) sobre exclusão e políticas de inclusão social permite que se 
façam afirmações sobre os processos de exclusão e políticas de proteção social.  
 
A esse respeito, analise as afirmativas e assinale com V as afirmativas verdadeiras e 
com F as falsas. 
 
(    ) O autor afirma que o mundo contemporâneo assiste a importantes transformações 

socioeconômicas, políticas e culturais, mas sustenta que não se trata da 
emergência de um novo tipo de modernidade, mas da evolução de um padrão 
vigente desde os primórdios da sociedade industrial, que aprofundou as 
desigualdades e ampliou a exclusão social nas décadas recentes. 

(    ) O trabalho, como elemento estruturador da vida e do conjunto de relações, 
inserções e direitos sociais, permanece como elemento básico de integração social 
nas sociedades contemporâneas, sendo que a busca da estabilidade, continuidade 
e contínua especialização devem fornecer as bases para uma política de inclusão 
social mais efetiva. 

(    ) Tanto as regras socioeconômicas de vinculação das pessoas ao âmbito laboral e 
produtivo, como as regras socioculturais de distribuição de papéis genéricos e de 
organização dos tempos e dos espaços da cotidianidade, mantiveram-se 
constantes ao longo dos últimos anos, sendo que os processos de  
desenvolvimento social em curso representam, antes de mais nada,  o fracasso 
das políticas de enfrentamento das desigualdades, principalmente as que se 
manifestam no plano econômico. 

(    ) A agenda da exclusão social converte-se em peça chave do Estado de Bem Estar 
Social no século XXI, inserindo como estratégica a dimensão local das políticas 
sociais, redefinindo suas bases conceituais, operativas e substantivas. 

(    ) A exclusão social pode ser definida como decorrente da organização estrutural das 
sociedades, como algo dinâmico e produto de uma trajetória histórica das 
desigualdades sociais, não podendo ser analisada como fenômeno relativo e 
inscrito em atos e decisões de agentes. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA. 
 
A) (V) (V) (F) (V) (F) 

B) (F) (V) (V) (F) (V) 

C) (V) (F) (V) (F) (V) 

D) (F) (F) (F) (V) (F) 

 



25 

 

Questão 36 

Marques (2009) faz afirmações quanto às principais características das redes sociais de 
indivíduos em situação de pobreza, os seus condicionantes e as consequências desses 
padrões relacionais para as situações de pobreza urbana.  
 
Com base nos dados que o autor apresenta, assinale a alternativa INCORRETA.  
 
A) A dinâmica das ajudas guarda certa circularidade e indivíduos com inserção social 

mais precária tendem a ter grandes dificuldades para mobilizar ajudas mais custosas, 
perpetuando as desigualdades sociais. 

B) A análise da influência dos padrões de relação sobre as situações sociais nos afasta 
tanto de análises estruturalistas que derivam essa condição diretamente de dinâmicas 
estruturais, quanto de perspectivas individualistas que veem a pobreza como simples 
resultado de atributos individuais e comportamentos e decisões pessoais. 

C) Percebem-se associações entre os padrões de relação e o acesso a trabalho com 
alguma proteção, a precariedade social e os rendimentos monetários. 

D) A pobreza é uma condição básica de reprodução econômica, e embora existam 
processos extraeconômicos na sua produção e reprodução, estes não são relevantes 
para explicar as dinâmicas da pobreza. 
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Questão 37 

Quanto ao papel dos municípios e da gestão municipal no desenvolvimento local, de 
acordo com Klering e Schröeder, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A orientação sistêmica quanto ao papel dos municípios supõe uma ênfase nas 

relações de cooperação de municípios entre si e com outros entes da Federação bem 
como uma articulação entre os poderes constituídos da administração pública, as 
entidades do terceiro setor e as representativas de interesses empresariais. 

B) Sob a perspectiva estrutural, a administração pública de um município pode 
apresentar-se dividida em administração direta (órgãos) e administração indireta 
(entidades). Tanto os órgãos quanto as entidades caracterizam-se como unidades 
administrativas que possuem personalidade jurídica, autonomia administrativa e 
financeira, sendo ambos instâncias centrais para a promoção integrada do 
desenvolvimento local. 

C) Gestão pública baseada em projetos e programas, embora traduza um enfoque mais 
sistêmico de ação governamental, não contempla ações que envolvam diferentes 
níveis governamentais. 

D) Um plano é constituído de um conjunto organizado de ações (às vezes, reunindo 
pessoas e recursos de diferentes órgãos) que visa a obtenção de um produto ou 
objetivo com escopo específico, de natureza temporária e com estipulação de custos. 
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Questão 38 

De acordo com os autores Luis Roque Klering e Christine da Silva Schröeder, quanto ao 
termo desenvolvimento territorial, analise as seguintes afirmativas. 
 
I.  A execução de projetos, programas e atividades de desenvolvimento local é 

atribuição exclusiva dos próprios governos locais, sendo que as ações no âmbito de 
uma gestão pública por projetos e programas são executadas diretamente pelo seu 
aparato administrativo. 

II.  O executivo municipal tem um papel estratégico na orquestração da sua estrutura 
administrativa para a promoção do desenvolvimento territorial, sendo prioritária a 
articulação de suas áreas-meio e finalísticas com os eixos econômicos dinâmicos do 
lugar, sendo secundária a articulação da administração pública com organismos da 
sociedade civil local e da região. 

III.  As políticas públicas orientadas para o desenvolvimento territorial se ocupam de 
melhorias das condições dos territórios, sendo que transformações nas condições 
de vida das pessoas constituem objeto de outro tipo de políticas mais 
especificamente voltadas para o desenvolvimento social. 

IV.  As experiências de desenvolvimento local sustentável em municípios do Brasil 
concentram-se no desenvolvimento de tecnologias e inovações na base produtiva, 
como o fortalecimento de cooperativas e de ações de inclusão produtiva, sendo que 
a formação de clusters de cadeias produtivas ou busca de vocações econômicas 
novas constituem-se em estratégias de políticas econômicas com pouca 
contribuição no âmbito do desenvolvimento local. 

 
A análise permite concluir que 
 
A) apenas a afirmativa III é correta. 

B) apenas as afirmativas I e IV são corretas. 

C) apenas as afirmativas II e III são corretas. 

D) nenhuma das afirmativas é correta. 
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Questão 39 

Gomà (2004) apresenta algumas reflexões sobre a exclusão social e as circunstâncias 
estruturais que contribuem para intensificá-la e identifica elementos para uma agenda 
local de inclusão social. 
 
Com base nas considerações do autor, analise as seguintes afirmativas. 
 
(    ) A fragmentação da sociedade, com a ampliação da diversificação étnico-cultural, a 

alteração da pirâmide etária e a pluralidade de formas de convivência familiar com 
incremento da monoparentalidade em camadas populares, constitui, antes as 
consequências de um cenário de exclusão, sendo dimensões secundárias para 
explicar a magnitude e distribuição da exclusão nas sociedades contemporâneas. 

(    ) A ampliação da exclusão no âmbito das sociedades contemporâneas impõe 
constrangimentos e novas demandas às políticas de bem estar social, sendo o 
déficit de inclusividade dessas políticas uma consequência, mais do que uma das 
causas desses processos de exclusão. 

(    ) As práticas estratégicas de uma agenda local de inclusão social devem priorizar as 
dimensões econômicas e sociolaborais, uma vez que são esses os eixos 
determinantes do processo de exclusão no contexto das cidades contemporâneas. 

(    ) Práticas participativas e intersetoriais, embora sejam necessárias para ampliar a 
efetividade das políticas sociais, não devem constituir os eixos de uma agenda 
inclusiva no plano local, uma vez que as determinações econômicas desse 
processo são imperativas e devem ser abordadas de forma prioritária. 

 
A análise permite concluir que 
 
A) apenas a afirmativa II é verdadeira. 

B) apenas as afirmativas I e III são verdadeiras. 

C) nenhuma das afirmativas é verdadeira. 

D) todas as afirmativas são verdadeiras. 
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Questão 40 

Bronzo (2007) problematiza a concepção de território como categoria de análise nas 
políticas públicas.  
 
A esse respeito, analise as seguintes afirmativas e assinale com V as verdadeiras e com 
F as falsas. 
 
(    ) O poder público, via uma gestão ativa do território, pode atuar buscando uma 

maior adequação entre a oferta de serviços e as demandas existentes, o que 
provoca impactos importantes em uma estratégia de inclusão social. 

(    ) O poder público tem condições para mitigar os efeitos dos processos de 
segregação e de degradação de áreas, embora não tenha nenhum papel relevante 
na produção de tais processos. 

(    ) A articulação de redes – governamentais, locais, de serviços – constitui um ponto 
importante para o desenvolvimento de políticas que tenham como foco o território e 
que busquem sua transformação. 

(    ) Políticas governamentais relativas ao espaço construído – como infraestrutura, 
regulamentação, habitação etc. – têm importantes impactos sobre o espaço 
urbano, ao contrário de políticas sociais espacialmente organizadas, que 
incorporam lógicas territoriais às políticas setoriais tradicionais ou que buscam a 
convergência de políticas setoriais para áreas especialmente problemáticas. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA. 
 

A) (V) (F) (F) (V) 

B) (F) (V) (V) (F) 

C) (V) (F) (V) (F) 

D) (F) (V) (F) (V) 
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FOLHA DE RESPOSTAS 

(RASCUNHO) 

 

 

 

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE 
RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS 
DADAS NA CAPA DA PROVA. 

 
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 
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