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De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use, caso deseje, o rascunho acima e, posteriormente, a folha de respostas, único documento válido para a
correção das suas provas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS 

Antes do advento do novo século, principalmente1

nas últimas duas décadas, surgiu uma preocupação crescente
com a generalização da corrupção, que afetava até mesmo
organizações antes tidas como imunes a esse mal. Parece4

que, atualmente, nenhuma instituição pública está
completamente livre de qualquer suspeita. Caiden, com
pesquisas abrangentes no tema, demonstra que um dos7

fatores de eficácia para a moderna governança é o
desenvolvimento de um serviço público dotado de
credibilidade, confiabilidade e profissionalismo, liderado por10

dirigentes públicos honestos. Sustenta que nada pode minar
mais a credibilidade das instituições públicas que a
corrupção nos círculos oficiais. É um mal que corrói a13

probidade das instituições; turba profundamente as políticas
e as ações oficiais; destrói a confiança no sistema tributário
e na aplicação dos recursos provenientes de impostos16

destinados a projetos públicos, que parecem obedecer
unicamente a interesses privados e favorecer determinadas
pessoas.19

Gerald Caiden e Daisy Asper y Valdés. Internet:

<www.etical.org.br> (com adaptações).

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

� Referem-se ao mesmo antecedente — “corrupção” (R.3) —
“esse mal” (R.4) e “tema” (R.7).

� A expressão “Parece que” (R.4-5) atenua a certeza da
afirmação que se segue no período.

� O emprego da vírgula após “credibilidade” (R.10) justifica-se
para isolar o aposto subseqüente. 

� A vírgula após “profissionalismo” (R.10) justifica-se para
isolar adjunto adverbial.

� A regência de “favorecer” (R.18) admite a inserção da
preposição a antes de “determinadas pessoas”.

Os trechos abaixo constituem um texto. Julgue se estão

gramaticalmente corretos.

� O empobrecimento do mundo tem-se agravado nas últimas

décadas. Ainda que alguns países ou povos tenham

avançado, o resto da humanidade luta contra o

empobrecimento constante.

� Os extremos de bem-estar e conforto a que se aspira

tornaram-se ilusórios e fora do alcance de grande maioria.

Vê-se o enriquecimento como um fim em si mesmo, que

aparentemente justifica os meios, e tornam-se um valor que

enfraquecem muitos outros.

� A opulência privada contrasta com a pobreza pública.

Portanto, é muito mais difícil atrair e reter pessoas

qualificadas no serviço público e delas exigir sacrifícios.

	 A governança moderna afeta muito mais aspectos da vida

das pessoas do que antes. Há uma dependência crescente

com relação à disponibilidade, responsabilidade, estabilidade

e eficiência dos bens e serviços públicos.

�
 Mais pessoas estão em contacto com a governança e

conscientes dos efeitos que têm sobre suas vidas. Ainda

quando apreciem seus benefícios, resistem aos processos a

que devem submeter-se para obtê-lo.

Idem, ibidem (com adaptações).
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Necessita-se revisar tanto o significado do1

profissionalismo no setor público quanto no privado. O mais
relevante é saber se o indicado para um cargo de
responsabilidade em qualquer organização, pública ou4

privada, realmente sabe distinguir o bem do mal, se procura
ajuda para seus dilemas morais cotidianos no trabalho, se
elege o caminho do respeito próprio, da honestidade e da7

integridade e se resiste às múltiplas tentações que o afastam
do rumo correto. Em função das mudanças ocorridas no seu
ambiente, não se pode garantir que saiba diferenciar o bem10

do mal, o comportamento correto do incorreto, muito menos
quando todo o aparato do próprio governo pode não estar em
sincronia com a sociedade e atuar de modo desonesto,13

quando as elites políticas e burocráticas se comportam com
aparente impunidade, quando os colegas continuam
decepcionando ou ocultando seus feitos, quando os cidadãos16

se conformam e não protestam, e quando a própria
consciência se encontra confusa com tantas contradições,
confusões e ambigüidades. 19

Idem, ibidem (com adaptações).

Em relação ao texto, julgue os itens seguintes.

�� As ocorrências de “se”, nas linhas 3, 5, 6 e 8 têm função
sintática diversa.

�� Na linha 8, o emprego do sinal indicativo de crase em
“às múltiplas” justifica-se pela regência de “resiste” e pela
presença de artigo definido feminino plural.

�� Em “o afastam” (R.8), “o” retoma o antecedente “o indicado
para um cargo de responsabilidade” (R.3-4).

�� O emprego da vírgula após “tentações” (R.8) não ocorreu
porque a oração subseqüente tem caráter restritivo.

�� As ocorrências de “quando”, nas linhas 12, 14, 15, 16 e 17
são um recurso retórico adequado para a correspondência
oficial. 

A democratização, apoiada pelos meios de1

comunicação liberais, torna mais consciente a sociedade civil
do que acontece na vida pública e mesmo por trás dos
bastidores. Sem dúvida, o público se inteira mais da4

influência da vida política e da corrupção, da
condescendência e da complacência burocráticas, e da
mesquinhez oficial. As pessoas perdem o medo de se fazer7

ouvir e os que se revoltam recebem mais atenção do que
antes. Em suma, há mais transparência. Os funcionários
públicos devem acostumar-se a viver num aquário de cristal,10

onde até sua vida privada se faz pública.

Idem, ibidem (com adaptações).

Em relação ao texto, julgue os itens a seguir.

�� Mantém-se a correção gramatical do período com a
eliminação de “do” (R.3) após “sociedade civil” (R. 2).

�� A substituição de “por trás” (R.3) por por detrás prejudica
a correção gramatical do período.

�� As vírgulas após “corrupção” (R.5) e após “burocráticas”
(R.6) justificam-se para isolar elementos de mesma função
sintática.

�	 Em “os que” (R.8), “os” pode ser substituído por aqueles,
sem prejuízo para a correção e para as informações do
período.

�
 A expressão “aquário de cristal” (R.10) está sendo empregada
em seu sentido denotativo.

Acerca do direito aplicável aos servidores públicos federais,
julgue os itens a seguir.

�� Afirmar que um servidor exerce função de confiança
significa afirmar que ele exerce cargo público em comissão.

�� Os servidores ocupantes exclusivamente de cargo público
comissionado não são sujeitos a estágio probatório.

�� Os servidores públicos estáveis somente podem ser
demitidos mediante decisão judicial transitada em julgado.

�� O concurso público de provas e títulos é uma modalidade de
licitação, tal como a concorrência pública e a tomada de
preços.

Julgue os itens seguintes, referentes à seguridade social e aos
direitos sociais.

�� A assistência social tem a contributividade como um de seus
princípios fundamentais.

�� A bolsa-escola e a bolsa-alimentação são benefícios da
previdência social voltados à garantia dos direitos sociais das
populações carentes.

�� A renda básica de cidadania é um benefício cujo valor
independe do nível de renda familiar do beneficiário.

�� Compete ao Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS) o estabelecimento da política
nacional de assistência social.

�	 Seria inconstitucional lei federal que limitasse a concessão
da bolsa-família a brasileiros natos.

A respeito do direito brasileiro, julgue os itens que se seguem.

�
 A Constituição da República atribui ao presidente da
República competência para decretar a quebra do sigilo
bancário de servidores públicos da União, quando há
fundada suspeita do cometimento de crime de corrupção.

�� É dever do Estado brasileiro manter programas
suplementares de alimentação voltados para crianças
matriculadas na rede pública de ensino fundamental.

�� A carência de recursos materiais é razão insuficiente para
justificar a perda do pátrio poder de uma mãe sobre uma
filha de cinco anos de idade.

Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação
hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

�� A FCM é uma fundação privada voltada a proporcionar
atendimento médico a populações carentes. Nessa situação,
a legislação brasileira exige que a FCM inscreva-se no
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).

�� Alberto é um cidadão de 75 anos de idade. Nessa situação,
o Estatuto do Idoso considera Alberto juridicamente incapaz
e, por isso, exige que lhe seja nomeado um tutor para cuidar
dos seus interesses patrimoniais.

�� A ABC é uma entidade assistencial que recebeu da União
transferência corrente destinada à cobertura de despesas de
custeio. Nessa situação, a referida transferência é
considerada uma subvenção social.
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A estratégia do governo Bush com relação ao programa

nuclear do Irã não chegará a lugar algum. A exigência dos

Estados Unidos da América (EUA) de que o Irã abandone para

sempre até mesmo uma capacidade limitada de enriquecimento

de urânio foi rejeitada categoricamente por todas as autoridades

e grupos políticos iranianos, incluindo os principais reformistas.

Os EUA e o Ocidente dão ao Irã tratamento radicalmente

diferente ao que empregam em relação à Índia, ao Paquistão e a

Israel. É inútil sonhar com a transformação do Irã em uma

democracia ao estilo ocidental e em um solícito simpatizante da

estratégia dos EUA no Oriente Médio. Também parece

praticamente impossível que os EUA façam pressão econômica

suficiente sobre o Irã para forçar o atendimento de suas

exigências. A opção militar motivaria a retaliação do Irã, o que

agravaria dramaticamente a situação no Iraque e poderia

desestabilizar a região inteira.

Anatol Lieven. Como sair da armadilha iraniana. In:

O Estado de S. Paulo, 13/4/2006, p. A14 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando

aspectos relevantes das relações internacionais contemporâneas,

julgue os itens subseqüentes.

�� O texto parte do pressuposto de que os caminhos adotados

por Washington para impedir que o Irã desenvolva seu

programa nuclear não são os mais adequados, provavelmente

por insistirem em mecanismos de pressão que dificilmente

seriam aceitos pelos iranianos.

�� Há, no texto, elementos suficientes para que se conclua que

os EUA contam com significativa base de apoio entre grupos

formadores de opinião no interior da sociedade iraniana,

entre os quais se inscrevem os denominados reformistas, que

se opõem ao governo teocrático hoje instalado em Teerã.

�� O texto revela que a compreensão demonstrada por

potências ocidentais com alguns países que decidiram

desenvolver seu programa nuclear, chegando até mesmo a

possuir bomba atômica, deixa de existir quando se trata de

decisão semelhante adotada pelo governo iraniano.

�	 Quando o texto sustenta ser inútil uma pressão econômica

norte-americana sobre o Irã, como forma de demovê-lo da

intenção de prosseguir em seu programa nuclear,

possivelmente baseia-se, entre outras razões, na expressiva

receita iraniana decorrente dos altos preços do petróleo no

mercado internacional.

�
 O temor causado pelo anúncio do governo de Teerã de que

continuará seu programa nuclear talvez nem existisse se,

desde os tempos da Guerra Fria, as potências detentoras de

armas nucleares tivessem chegado a um acordo que

permitisse a assinatura de um tratado coibindo a proliferação

desse tipo de armamento. 

�� Subtende-se do texto que, a depender da evolução da
experiência em marcha no Iraque de hoje, a solução para o

problema iraniano residiria na substituição de seu regime
político, de modo a aproximá-lo do modelo democrático

prevalecente na civilização ocidental.

�� Em geral, temas de elevado potencial de conflitos, como o

que envolve atualmente o Irã, são levados ao exame do
Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas

(ONU), formado por representantes de vários Estados, dos
quais cinco são permanentes — EUA, Rússia, Reino Unido,

França e China.

�� Nos últimos anos, o Brasil vem defendendo sua inclusão no

reduzido grupo de membros permanentes do Conselho de
Segurança da ONU, pleito apoiado pelo conjunto da

América Latina e pela maioria dos Estados asiáticos e
africanos.

�� Historicamente, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o
Irã comporta-se como aliado preferencial dos EUA na tensa

região do Oriente Médio, situação que não se abalou mesmo
com a vitória da revolução islâmica liderada pelo aiatolá

Khomeini.

�� O atual problema suscitado pelo Irã traz ao centro do debate

mundial, uma vez mais, a injustificável — segundo a opinião
de muitos analistas e governantes — inexistência de um

órgão ou de uma agência técnica, na estrutura da ONU,
especializado em energia atômica.

�� Para não ser alvo da desconfiança internacional, o Brasil
optou por não desenvolver seu programa nuclear, ainda que

com fins pacíficos e voltado para a obtenção de energia.
Essa decisão foi tomada em pleno regime militar, durante o

governo Geisel, e permanece em vigor.

�� De maneira geral, a situação do Oriente Médio permanece

com elevado grau de tensão, de que o grave cenário interno
do Iraque e o não-equacionado problema palestino são

exemplos exponenciais.

�� A recente vitória da coalizão de centro-esquerda na Itália,

com a conseqüente derrota de Sílvio Berlusconi, aliado da
política externa norte-americana, pode vir a possibilitar a

retirada das tropas italianas do território iraquiano.

�	 A boa votação obtida pelo partido político criado por Ariel

Sharon, nas últimas eleições israelenses, sinaliza para a
continuidade de uma política mais branda em relação à

Palestina, como foi demonstrado na desativação de
acampamentos judaicos em região de litígio entre ambos os

povos.

�
 Nas mais recentes eleições ocorridas na Palestina, a vitória

dos moderados seguidores do antigo líder Yasser Arafat é
indicação segura de que os palestinos caminham para a

negociação pacífica com Israel e para a ampliação da ajuda
financeira que recebem do Ocidente.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Em relação às instituições políticas brasileiras, ao processo

político e às políticas públicas, julgue os itens que se seguem.

�� A matriz institucional brasileira é caracterizada por um

sistema presidencialista, contrabalançado por um sistema

bicameral, com federalismo e representação proporcional. 

�� No Congresso Nacional, os 81 senadores têm poder de

revisão da legislação aprovada na Câmara, mas não têm

capacidade de iniciativa legislativa.

�� Os estados brasileiros, bem como os municípios, não são

autônomos para aplicar regras eleitorais e institucionais

próprias, mas podem ter um Poder Legislativo bicameral.

�� O Poder Executivo, no Brasil, detém fortes poderes frente ao

Poder Legislativo: pode editar medidas provisórias e vetar

total ou parcialmente a legislação aprovada no Congresso. 

�� O processo político nacional vem-se ajustando à matriz

institucional complexa, com alta fragmentação do poder e

uma convivência entre o Poder Legislativo e o Poder

Executivo em que este último sempre prevalece. 

Acerca das etapas e fases do processo de políticas públicas e seus

atores, julgue os itens seguintes.

�� No processo de participação nas políticas públicas, ações

pró-ativas da sociedade civil dispensam a participação do

Poder Legislativo como fiscalizador do Poder Executivo.

�� Nos regimes democráticos, a sociedade civil se organiza para

apresentar demandas sociais que podem se transformar em

propostas de políticas públicas. 

�� A sociedade civil deve estar capacitada para as práticas de

controle social sobre políticas públicas de grande

abrangência nacional e que envolvem grandes somas de

recursos públicos.

�	 A formulação e a implementação das políticas públicas

devem ser garantidas apenas pelos atores da sociedade civil,

pois cabe ao Poder Executivo apenas o papel de aprová-las.

�
 Os processos de avaliação, acompanhamento e

monitoramento das políticas públicas variam de acordo com

os setores e áreas de atuação, como saúde, educação e

trabalho.

Considerando as fases de formulação, implementação e avaliação

das políticas públicas, julgue os itens a seguir.

�� No estudo para a implementação de políticas públicas, o

enfoque top down é dos menos eficazes porque parte do

princípio de que todas as políticas se implantam com sucesso

e que o erro é sempre de formulação. 

�� Existem consensos sobre a elaboração de uma política

perfeita, entre os quais está a questão do tempo decorrido

entre a decisão, a formulação e a verificação dos resultados

obtidos.

�� As instituições e órgãos do governo são os grandes

responsáveis pela elaboração de políticas públicas, pois é

nelas que acontece o processo decisório, e são elas os

principais agentes responsáveis pela implementação e,

geralmente, pela avaliação dos resultados.

�� A formação da agenda corresponde à segunda fase das

políticas públicas e não pode surgir de situação de crise,

calamidade ou catástrofe. 

�� Somente para fins analíticos é que se estabelecem distinções

entre o processo de formulação e as demais fases das

políticas públicas: a implementação e a avaliação. 

Acerca da realidade das políticas públicas no Brasil e de sua

gestão, julgue os próximos itens.

�� Uma das características recorrentes nas políticas públicas

brasileiras é a descontinuidade administrativa, uma vez que

inexistem concepções consolidadas de missão institucional.

�� Os maiores problemas das políticas públicas brasileiras

concentram-se nas políticas econômicas, visto que a maior

parte das agências reguladoras é pouco moderna e seus

quadros demonstram reduzida eficiência gerencial.

�� Um exemplo de grande coordenação entre atores públicos

nas políticas públicas é o Sistema Único de Saúde, política

de saúde sobre a qual existe grande disponibilidade de dados

que demonstram claramente os seus efeitos sobre a

sociedade.

�	 No Brasil, seguidas mudanças nos altos escalões dos

cargos públicos freqüentemente levam programas e políticas

públicas a serem redimensionados, reorientados ou

suspensos. 

�
 No Brasil, a percepção da complexidade das políticas

públicas, que normalmente deve ser vista durante a fase de

formulação e decisão,  concentra-se, porém, na fase de

implementação, vista como etapa de tarefas com alto nível

de exigência e capacitação dos operadores finais. 
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Os revestimentos de alvenarias proporcionam qualidade estética
e aumentam a durabilidade da construção. Acerca desse tema,
julgue os itens a seguir.

�� A fixação de placas de granito pode ser feita com argamassa
de cimento e areia.

�� O rejuntamento de pastilhas pode ser feito com nata de
cimento branco, utilizando-se um rodo de borracha.

�� Por ser de secagem demorada, o cimentcola não pode ser
utilizado para o assentamento de azulejos.

�� Cantoneiras de alumínio podem ser utilizadas para se obter
acabamentos de qualidade nos cantos-vivos das paredes
azulejadas e proteger os azulejos contra batidas acidentais.

A utilização de alvenaria estrutural pode propiciar economias
substanciais em edificações. Com relação a elementos deste tipo
de alvenaria, julgue os itens seguintes.

�� Paredes portantes são aquelas que não suportam nenhuma
carga além do seu peso próprio.

�� Vergas são vigas instaladas sobre determinados vãos, tais
como os vãos de portas e janelas.

Julgue os itens abaixo, relativos a instalações prediais
hidrossanitárias.

�� As junções de tubos de PVC para água fria devem ser
sempre feitas utilizando-se conexões cujas extremidades são
do tipo ponta e bolsa.

�� A saída de água do vaso sanitário do tipo turco dever ser
feita 30 cm acima do piso.

�	 Os registros globo permitem o controle do escoamento e
também o bloqueio total da passagem da água.

�
 O sumidouro é um desconector destinado a receber efluentes
da instalação de esgoto sanitário.

�� Em uma edificação, a água destinada ao combate de
incêndios deve ser acumulada em reservatório localizado ao
nível do piso térreo da edificação, para facilitar o acesso de
bombeiros no caso de incêndios.

A figura acima corresponde ao desenho de uma estrutura plana,
rígida e com peso desprezível, que se encontra em equilíbrio.
A carga concentrada Q (não-nula) atua a uma distância x do
apoio A. Com base nessas informações, julgue os próximos itens.

�� Independentemente do valor de x, é nulo o esforço cortante
na seção da viga II sobre o apoio B.

�� Para 0 < x # 2a, quanto maior for o valor de x, maior será o

módulo da reação no apoio C.

�� Para x = a, o módulo do momento fletor na seção da viga
sobre o apoio B é igual a 0,5 × Qa.

�� Para 0 < x # 2a, as fibras na face superior da viga II, no
trecho entre o rolete e o apoio B, estão submetidas a tração.

�� Para 0 < x # a, se uma força vertical F, com intensidade
igual à da carga Q e sentido contrário a esta, for aplicada a
uma distância igual a 0,5x à esquerda do apoio C, estando o
novo sistema em equilíbrio, a reação no apoio B será nula.

��������
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O controle tecnológico cuidadoso do concreto permite a execução

de obras duráveis e de boa qualidade. Com relação a esse tema,

julgue os itens subseqüentes.

�� O ensaio de abatimento de cone, ou slump, visa fornecer a

resistência do concreto fresco ao cisalhamento.

�� A verificação da dosagem do concreto utilizada pelo

executor da obra é uma das operações do controle

tecnológico do concreto.

�	 A forma dos grãos do agregado não influencia a

trabalhabilidade do concreto fresco.

	
 O ensaio de ressonância é um ensaio dinâmico destrutivo

que permite a determinação da resistência do concreto à

compressão.

	� O aumento da temperatura diminui o tempo de pega do

concreto.

Julgue os itens abaixo, relativos a segurança do trabalho.

	� Norma reguladora específica estabelece um número máximo

de operários por dormitório.

	� A CIPA tem como função primordial aplicar punições a

empresas que descumpram a legislação de prevenção de

acidentes de trabalho.

	� De forma geral, o empregado deve trabalhar calçado, mas

em casos especiais poderá a autoridade regional do

Ministério do Trabalho permitir o uso de sandálias, desde

que a atividade desenvolvida não ofereça riscos à integridade

física do trabalhador.

O cumprimento de legislação ambiental garante que se evitem ou
minimizem as conseqüências das atividades de construção sobre
o meio ambiente. Acerca desse tema, julgue os itens a seguir.

	� O licenciamento ambiental é procedimento administrativo
pelo qual o órgão ambiental competente licencia a
localização, instalação, ampliação e a operação de
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos
ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam
causar degradação ambiental, considerando as disposições
legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao
caso.

	� Não está sujeita a licenciamento ambiental a construção de
rodovia com comprimento inferior a 50 km. 

	� A Licença Prévia autoriza a instalação do empreendimento
ou atividade de acordo com as especificações constantes dos
planos, programas e projetos aprovados, incluindo as
medidas de controle ambiental e demais condicionantes.

	� Um estudo de impacto ambiental deve ser realizado por
equipe multidisciplinar habilitada, não dependente direta ou
indiretamente do proponente do projeto.

2 m

10 m argila orgânica

areia

aterro recente 4

1

0

0

1

2

2

1

1

2

4

5

6

sondagem à percussão

limite da sondagem 

Considere o perfil do subsolo apresentado no desenho acima. Em

cima do aterro recém executado sobre a camada de argila

orgânica saturada, pretende-se construir um prédio residencial

com 10 pavimentos, com área em planta de 180 m2. O desenho

apresenta também resultados obtidos em uma sondagem à

percussão realizada no local, que foi interrompida a 12 m de

profundidade por solicitação do cliente. Com base nessa situação,

julgue os itens subseqüentes.

		 Os resultados disponíveis da investigação geotécnica

realizada são suficientes para o dimensionamento das

fundações do prédio.

�

 Para a situação apresentada, a solução de fundação em

radier atende às exigências técnicas e é economicamente

viável.

�
� No caso de utilização de estacas para as fundações do prédio

residencial citado, as cargas verticais nas estacas aumentarão

ao longo do tempo, enquanto ocorrer o efeito do atrito

negativo. 

�
� Para a situação apresentada, a solução de fundação em

tubulão a céu aberto, sem uso de camisa, atende às

exigências técnicas e é economicamente viável. 

�
� Para a situação apresentada, caso sejam utilizadas fundações

em estacas pré-moldadas de concreto, as pontas das mesmas

podem ser localizadas com segurança na profundidade do

limite da sondagem.
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Os métodos PERT e CPM permitem a otimização de

procedimentos construtivos de modo que todas as atividades se

desenvolvam de modo sincronizado, minimizando-se custos e

tempo. Com relação a esse tema, julgue os itens abaixo.

�
� Uma atividade da rede PERT que não consome tempo nem

recursos é chamada de fictícia ou fantasma.

�
� Uma rede PERT representa graficamente a seqüência de

todos os eventos que têm pelo menos 95% de probabilidade

de comprometer o planejamento da obra.

Julgue os itens abaixo, relacionados a orçamento público no

Brasil.

�
� Entre outros itens, a lei orçamentária anual compreende o

orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus

fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta,

inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder

Público.

�
� É proibido o início de programas ou projetos não incluídos

na lei orçamentária anual.

As instalações elétricas prediais devem ser dimensionadas e

instaladas de forma a garantir o fornecimento de energia elétrica

com economia e segurança para os usuários. Com relação a esse

tema, julgue os itens subseqüentes.

�
� Cobre e alumínio são metais usados na fabricação de

condutores elétricos.

�
	 O cabo unipolar é um cabo constituído por vários condutores

sem isolamento.

��
 Uma eletrocalha é um conduto fechado utilizado em linhas

aparentes, com tampas em toda sua extensão, para permitir

a instalação e a remoção de condutores.

��� O eletrodo de aterramento é um condutor ou conjunto de

condutores em contato com o solo e que garante ligação

elétrica com ele.

��� O ponto de entrega de energia por parte da concessionária é

localizado no circuito de distribuição da instalação,

imediatamente após o quadro de distribuição principal.

H

NA

O desenho acima ilustra o escoramento de uma escavação. Para

as condições apresentadas, julgue os itens a seguir.

��� O procedimento executivo tradicional deste tipo de

escoramento consiste em, inicialmente, se executar a

escavação até à metade da sua profundidade e, a seguir,

executar o escoramento.

��� As condições de equilíbrio do escoramento são garantidas

pelo comprimento da sua ficha.

��� No dimensionamento do escoramento, é necessário o

conhecimento do ângulo de atrito interno do solo a ser

contido.

��� Para a situação do desenho, caso haja movimentação do

escoramento, a massa de solo à direita deste atinge o estado

passivo de tensões.

��� No caso de estabelecimento de um regime de fluxo d’água

permanente decorrente de chuvas intensas, o escoramento

deve ser dimensionado de forma a se evitar a sua

instabilidade em decorrência do fenômeno da areia

movediça.

��� O escoramento pode ser executado com a utilização de

concreto projetado por via seca, com armadura a tração leve.

O uso do solo deve atender a requisitos de natureza urbanística,

de proteção ambiental e que garantam boa qualidade de vida a

seus futuros usuários. Com relação ao tema, julgue os seguintes

itens.

��	 O loteamento consiste na subdivisão de gleba em lotes

destinados a edificação, com aproveitamento do sistema

viário existente. Nele não se permite a abertura de novas vias

e logradouros públicos, nem o prolongamento, modificação

ou ampliação dos existentes.

��
 A legislação pertinente ao uso do solo aborda o

estabelecimento de dimensões mínimas de lotes.
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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova — que vale dez pontos —, faça o que se pede, usando os espaços indicados no presente caderno para rascunho.

Em seguida, transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado,

pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

• Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de trinta linhas será desconsiderado.

• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha

qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

Em 1950, o brasileiro Josué de Castro ganhou notoriedade e crescente respeito internacional com

seus estudos científicos a respeito da fome, por meio dos quais procurou demonstrar o processo de

construção histórica desse flagelo social. O reconhecimento de seu trabalho levou-o a ser convidado pela

Organização das Nações Unidas (ONU) para organizar e dirigir sua agência especializada em agricultura

e alimentação (FAO).

Há alguns anos, setores da sociedade civil brasileira organizaram-se com o objetivo de sensibilizar

a população para o combate à fome e à miséria. O movimento do Natal sem Fome, liderado por Herbert

de Souza, o Betinho, era o ponto de partida para um esforço coletivo que deveria ser muito mais amplo. Mais

tarde, ao assumir o governo brasileiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou o programa Fome Zero

e, não raro, defendeu essa proposta em encontros internacionais. Agora, vem da França a sugestão,

anunciada pelo presidente Chirac, de instituição de um fundo mundial para o combate sistemático à fome

que castiga milhões de seres humanos.

Acerca dessas informações e considerando sua amplitude, redija um texto dissertativo subordinado ao seguinte tema:

Combate à fome, uma questão de vida e de dignidade.
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