
 
 

 
6º Processo de Seleção de Gerentes por Capacitação e Mérito 

                                                           Domingo, 18 de maio de 2014. 

  

 

 

 

 

 

 

Caderno de Prova  
 

 

1) Verifique se seu nome, seu número de inscrição e do seu documento de identidade estão grafados corretamente, 

abaixo da linha. Se houver algum erro, comunique ao fiscal de sala. 

2) Verifique ainda se o caderno está completo ou se há alguma imperfeição gráfica que possa gerar ilegibilidade ou 

dúvidas. Se necessário, peça a substituição deste caderno antes de iniciar a prova. 

3) Leia cuidadosamente o que está proposto. 

4) Caso queira, o candidato poderá utilizar os espaços de rascunho deste caderno de prova e o rascunho do gabarito 

para registrar as alternativas escolhidas. 

5) As respostas das questões objetivas deverão ser transcritas (marcadas) no cartão de respostas, com caneta 

esferográfica de corpo transparente e de tinta preta. Os prejuízos advindos de marcações incorretas, fora do padrão 

recomendado, serão exclusivos do candidato.  São consideradas marcações incorretas: a marcação de dois alvéolos 

para uma mesma questão, marcação rasurada ou emendada, alvéolo não preenchido completamente ou assinalado 

com excessiva força. O candidato deverá observar as instruções de preenchimento no cartão resposta. 

6) Não haverá, em hipótese alguma, substituição do cartão de respostas.  

7) Após o término da prova o candidato deverá entregar o cartão resposta ao fiscal de sala. 

8) O candidato poderá se retirar do local de prova somente 01 (uma) hora após o início.  

  
 

Observação: Os fiscais não estão autorizados a fornecer informações acerca desta prova. 
                                                                                                    

 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Identificação do candidato 
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Rascunho do Gabarito 
 
 

Questão Alternativas 

1 a b c d 

2 a b c d 

3 a b c d 

4 a b c d 

5 a b c d 

6 a b c d 

7 a b c d 

8 a b c d 

9 a b c d 

10 a b c d 

11 a b c d 

12 a b c d 

13 a b c d 

14 a b c d 

15 a b c d 

16 a b c d 

17 a b c d 

18 a b c d 

19 a b c d 

20 a b c d 

21 a b c d 

22 a b c d 

23 a b c d 

24 a b c d 

25 a b c d 

26 a b c d 

27 a b c d 

28 a b c d 

29 a b c d 

30 a b c d 

31 a b c d 

32 a b c d 

33 a b c d 

34 a b c d 

35 a b c d 

36 a b c d 

37 a b c d 

38 a b c d 

39 a b c d 

40 a b c d 
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Noções Gerenciais  

 

Questão 1 
 

De acordo com Chiavenato (2011), qual das alternativas a seguir refere-se a crítica feita à Teoria Clássica da 

Administração? 

a) Abordagem de sistema aberto. 

b) Enfoque humanista do ser humano. 

c) Abordagem incompleta da organização. 

d) Ênfase excessiva nos grupos informais. 

 

Questão 2 

Com relação a Teoria dos Sistemas é correto afirmar que: 

a) a organização é um sistema fechado às influências externas.  

b) a abordagem linear explica porque as organizações são complexas.  

c) as organizações tradicionais estão mais equipadas para apresentar sinergia. 

d) a perspectiva sistêmica mostra que a organização deve ser administrada como um todo complexo.  

 

Questão 3 

O controle é uma função administrativa que mede o progresso rumo ao atingimento dos objetivos 

organizacionais. São fases do controle: 

a) avaliar os resultados alcançados, medir o desempenho atual e atuar corretivamente. 

b) medir o desempenho, corrigir os desvios, comparar com os padrões e avaliar os resultados. 

c) estabelecer padrões e métodos de medida de desempenho, comparar com o padrão definido, medir e 

atuar corretivamente.  

d) estabelecer padrões e métodos de medida de desempenho, medir o desempenho, comparar com os 

padrões e ação corretiva. 

 

Questão 4  

Conforme Lacombe (2005), a cultura organizacional se apresenta em três diferentes níveis. No que diz respeito 

ao nível “pressuposições básicas” é correto afirmar que: 

a) compreende as políticas e estratégias organizacionais. 

b) são os artefatos, os símbolos, os heróis e as histórias da organização.  

c) são as crenças inconscientes, percepções, sentimentos dominantes nos quais as pessoas acreditam. 

d) é o primeiro nível da cultura. São as coisas básicas que cada um vê e ouve quando se depara com uma 

organização. 

 

Questão 5  

Para Amitai Etzioni, citado por Chiavenato (2011), as organizações são diferentes entre si e apresentam enorme 

variabilidade. Contudo elas apresentam certas características que permitem classificá-las em certos grupos ou 

tipos. A tipologia de Etzioni é muito utilizada devido à ênfase sobre os sistemas psicossociais das organizações. 

De acordo com essa tipologia, verifica-se que 

a) em organizações coercitivas, emprega-se o controle moral e ético motivado por auto-expressão. 

b) em organizações utilitárias, o controle é baseado em incentivos econômicos e o tipo de poder é 

normativo.  

c) em organizações normativas, o poder predominante é remunerativo e o envolvimento das pessoas é 

calculativo. 

d) em organizações coercitivas, o controle utilizado é baseado em prêmios e punições e o envolvimento das 

pessoas é alienativo. 
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Questão 6  

Comparando-se o planejamento de curto prazo e o planejamento de longo prazo, verifica-se que o primeiro 

a) é mais complexo do que o planejamento de longo prazo, que compreende dez anos.   

b) tende a ser mais preciso, ao passo que no planejamento de longo prazo são elaboradas estratégias 

competitivas.   

c) tende a ser menos preciso, ao passo que o planejamento de longo prazo, por durar dez anos ou mais, 

diminui a qualidade.   

d) é mais fácil de fazer, ao passo que o planejamento de longo prazo, por durar dez anos ou mais, não 

necessita do enunciado da missão. 

 

Questão 7  

Com relação ao planejamento estratégico integrado de recursos humanos, é correto afirmar que: 

a) é o planejamento voltado para a estabilidade e manutenção da situação existente na organização. 

b) é a representação visual de quem substitui quem na eventualidade de alguma vaga futura dentro da 

organização.   

c) é um modelo sistêmico e abrangente de planejamento de pessoal que permite um diagnóstico adequado 

para a tomada de decisão. 

d) ocorre após a elaboração do planejamento estratégico da organização e procura se adaptar a ele para 

contribuir na sua implementação. 

 

Questão 8  

Considerando-se as características dos modelos de gestão tradicional e os novos modelos, avalie as opções a seguir. 

I. O modelo de gestão estratégico considera a variabilidade de todos os elementos no processo 

e tem como objetivo o desenvolvimento de valores da organização. 

II. O modelo de gestão participativo tem como seu principal foco o ambiente, valorizando estruturas 

verticalizadas. 

III. O modelo de gestão tradicional ou mecanicista é caracterizado pela adoção de estruturas horizontalizadas 

com processo decisório centralizado, focado em custos e na eficiência de processos. 

A alternativa correta é: 

a) apenas a afirmativa I está correta. 

b) as afirmativas I e II estão corretas. 

c) apenas a afirmativa II está  correta. 

d) as afirmativas II e III estão corretas. 

 

Questão 9  

A função compra é um segmento essencial da área de materiais ou suprimentos de uma empresa e tem grande 

importância para a administração, em especial para a administração pública. É um objetivo da função de 

compras: 

a) garantir a entrega e armazenagem do produto ou serviço por parte do fornecedor. 

b) receber e estocar as mercadorias em locais apropriados à sua conservação. 

c) garantir a armazenagem correta dos produtos. 

d) desenvolver novos fornecedores. 

Espaço para rascunho 
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Questão 10  

Just-in-time (JIT) é uma técnica de gestão fabril surgida no Japão em meados da década de 70. De acordo com 

Correia (2008), é muito mais do que uma técnica ou conjunto de técnicas de administração da produção, sendo 

considerada como uma completa filosofia de administração de materiais, arranjo físico e gestão da qualidade. As 

organizações contemporâneas têm utilizado o JIT para 

a) acelerar a resposta ao cliente e minimizar os estoques. 

b) assegurar uma estrutura de organização mais achatada. 

c) analisar o fluxo das atividades, assegurando mais eficiência. 

d) aumentar a transparência do processo de produção e estoques. 

 
 

Noções de Administração Pública 

 

Questão 11 

A administração pública compreende a estrutura e funcionamento do aparelho do Estado com vistas à prestação 

de serviços para atender às necessidades coletivas, com base nos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade e publicidade. O princípio da legalidade preconiza o seguinte: 

a) ao gestor público só é permitido fazer o que a lei autoriza. 

b) ao gestor público é permitido fazer tudo que a lei não proíbe. 

c) o gestor público tem que centrar sua conduta na moral administrativa. 

d) o gestor público precisa dar transparência aos atos da administração pública para a sociedade. 

 

Questão 12 

A lei nº 10460/1988, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Goiás e suas Autarquias, preconiza 

que o provimento em cargo público dar-se-á mediante as seguintes situações: 

a) promoção ou acesso 

b) nomeação ou  recondução 

c) readmissão ou reintegração 

d) todas as alternativas acima são corretas 

 

Questão 13 

Com relação às funções comissionadas (FC), destinadas ao atendimento das necessidades dos órgãos da 

administração direta e das entidades autárquicas e fundacionais do Poder Executivo, conforme expressa a lei n. 

17.257, de 25 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a organização administrativa do Estado de Goiás, verifica-se 

o seguinte: 

I. reveste-se de natureza transitória, sendo dispensável, portanto, a qualquer tempo, o servidor dela 

investido. 

II. é insusceptível de substituição. 

III. não é atribuível a ocupante de cargo de provimento em comissão ou a pessoal temporário. 

IV. independe de posse. 

a) As alternativas I, III e IV são corretas. 

b) As alternativas I, II e III são corretas. 

c) As alternativas I, II e IV são corretas.  

d) Todas as alternativas são corretas. 

Espaço para rascunho 
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Questão 14  

A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e 

corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Indique as alternativas que descrevem o 

pressuposto da Lei de Responsabilidade Fiscal: 

I. O cumprimento de metas de resultado entre receitas e despesas. 

II. A obediência de limites e condições no que tange à renúncia de receita.  

III. A geração de despesa com pessoal, seguridade social e outras. 

IV. Dívida consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita. 

a) As alternativas I, III e IV são corretas. 

b) As alternativas I, II, III e IV são corretas. 

c) As alternativas II, III, IV são corretas. 

d) As alternativas I, II e IV são corretas. 

 

Questão 15 

O processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado de Goiás é regido pela Lei n. 13.800, 

de 18 de janeiro de 2001, com normas básicas em que se preconizam os princípios da legalidade, finalidade, 

motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, 

interesse público e eficiência. Com relação ao processo administrativo, verifica-se o seguinte: 

I. A lei aplica-se, no que couber, aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e ao Ministério Público, 

quando no desempenho de função administrativa. 

II. Há garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à 

interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio. 

III. Assegura ao administrado ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o 

exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações. 

IV. Os titulares de órgão administrativo poderão, se não houver impedimento legal, delegar competência a 

titulares de outros órgãos, quando for conveniente em razão de circunstâncias de ordem técnica, social, 

econômica, jurídica ou territorial. 

a) As alternativas I, II e III são corretas. 

b) As alternativas I, II e IV são corretas. 

c) As alternativas I, III e IV são corretas. 

d) Todas as alternativas são corretas. 

 

Questão 16 

A Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, introduz o conceito de limite máximo para o 

endividamento público e a realização de despesa de pessoal e cria o conceito de limite prudencial. Indique as 

alternativas que descrevem as ações corretas a serem adotadas pelo ente público que ultrapassa o limite 

prudencial de 95% do total da despesa de pessoal. 

I. Obrigação do Ente público obter  superávit primário reduzindo despesas, inclusive mediante a limitação de 

empenho. 

II. Veda o provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a 

reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e 

segurança. 

III. Corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de 

resultado entre receitas e despesas. 

IV. Proíbe a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título. 

a) As alternativas I e IV são corretas. 

b) As alternativas I e III são corretas. 

c) As alternativas II e IV são corretas. 

d) As alternativas II e III são corretas. 
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Questão 17  

Qual o valor máximo permitido para realização de licitação de obras e serviços de engenharia na modalidade 

tomada de preço? 

a) até R$ 1.500.000,00 

b) até R$ 650.000,00 

c) acima de R$ 1.500.000,00 

d) acima de R$ 650.000,00 

 

Questão 18  

O sistema de planejamento governamental consolida-se com a Lei de Responsabilidade Fiscal pois esta alicerça 

a integração entre as Leis Orçamentárias: Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei 

de Orçamento Anual - LOA. Com relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias, nota-se que: 

I. estabelece critérios e forma de limitação de empenho quando a arrecadação da receita for inferior ao 

esperado e possa comprometer as metas fiscais. 

II. dispõe de normas para o controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados pelo 

orçamento. 

III. quantifica o resultado primário obtido com vistas à redução do montante da dívida e das despesas com 

juros. 

IV.   fixa os limites de comprometimento das despesas com pessoal inativo. 

a) As alternativas I, III e IV são corretas 

b) As alternativas I, II e III são corretas 

c) As alternativas I, II e IV são corretas 

d) As alternativas II, III, IV são corretas 

 

Questão 19  

Qual o valor máximo permitido para realização de licitação de compras e outros serviços na modalidade convite? 

a) até R$ 80.000,00 

b) acima de R$ 80.000,00 

c) até R$ 150.000,00 

d) acima de R$ 150.000,00 

 

Questão 20  

A Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece normas de finanças públicas voltadas 

para responsabilidade da gestão pública e abrange a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. São 

conceitos básicos relativos à Lei de Responsabilidade Fiscal: 

I. Receita líquida corrente e refinanciamento da dívida mobiliária. 

II. Dívida pública consolidada ou fundada e dívida consolidada líquida. 

III. Operação de crédito e concessão de garantia. 

IV. Receita Fiscal e Despesa Pública. 

a) As alternativas I, III e IV são corretas. 

b) As alternativas I, II e IV são corretas. 

c) As alternativas I, II e III são corretas. 

d) As alternativas II, III, IV são corretas. 

Espaço para rascunho 
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Língua Portuguesa 

 

Leia o texto a seguir para responder às questões 21 e 22.  
 

A diferença entre fatos e opiniões  
 

Qual a diferença entre um fato e uma opinião? O fato é aquilo que aconteceu, enquanto a opinião é o que 

alguém pensa que ocorreu, uma interpretação dos fatos. Digamos, por exemplo, que houve um roubo na portaria 

da empresa e alguém vai investigá-lo. Se essa pessoa for honesta, faz um relatório claro dos fatos com absoluta 

fidelidade e, após esse relato objetivo, apresenta sua opinião sobre os acontecimentos. É usualmente desejável 

que ela dê sua opinião porque, se foi escalada para investigar o crime, é porque tem qualificação para isso. Além 

disso, o próprio fato de ela ter investigado já lhe dá autoridade para opinar.  

ROSA, José Antônio. A diferença entre fatos e opiniões. Disponível em: <http://www.manager.com.br/reportagem/reportagem.php?id_reportagem=827>.  

Acesso em: 07 maio 2014. (Adaptado).  

 

Questão 21 

De acordo com o texto, fato e opinião podem ser caracterizados, respectivamente, pelos seguintes termos: 

a) objetividade – objetividade 

b) objetividade – subjetividade 

c) subjetividade – objetividade 

d) subjetividade – subjetividade 

 

Questão 22 

No trecho “Digamos, por exemplo, que houve um roubo na portaria da empresa e alguém vai investigá-lo”, nota-

se uma ideia de 

a) dúvida 

b) certeza   

c) hipótese  

d) impossibilidade  

 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 23 a 26.  
 

A necessidade histórica do conhecimento  
 

No contexto da sociedade da Grécia antiga, localiza-se a necessidade de desenvolver formas mais 

precisas e rigorosas de obter respostas para as indagações, as dúvidas, os problemas, as questões e perguntas 

surgidas no “mundo da necessidade” próprio dessa sociedade.  

A episteme (ou ciência) surge em um contexto de grandes mudanças econômicas, sociais e políticas, 

que, por sua vez geram várias questões sobre o modo de organização social e política do grupo.  

A resposta surge com a organização da polis, embrião das atuais cidades, em substituição ao antigo 

demos que se formava ao redor da realeza.  

O advento da polis (entre os séculos VIII e VII a.C.) constitui um acontecimento decisivo. O que implica o 

sistema da polis é primeiramente uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos 

de poder. A palavra, que na assembleia democrática ateniense podia ser dada a qualquer cidadão presente, 

supõe um público ao qual ela se dirige como a um juiz supremo. O público (reunido na Ágora ou espaço político) 

decide com base na força da palavra.  

Com isso, na polis ganha supremacia o logos (“palavra”, “discurso” e “razão”) e aquele que o domina tem 

o reconhecimento de estar com a verdade. O logos é o critério para tudo, e com ele surge a crítica às diversas 

formas de conhecimento como uma das regras primordiais de sistematizar, normatizar e assegurar o 

conhecimento que propiciasse a transformação daquela realidade.  

Para tanto era necessário criticar as formas de conhecimento predominantes na sociedade fundada na 

realeza. Essas formas de conhecimento são conhecidas como racionalidade mítica (mythos) e senso comum 

(doxa), ou saber opinativo, que ofereciam respostas às múltiplas indagações colocadas pela sociedade. Nesse 

contexto surgem os primeiros filósofos, indagando sobre a possibilidade de obter respostas diferentes às 
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oferecidas pelo mythos e a doxa. Eles procuravam novas formas para elaborar respostas que oferecessem um 

conhecimento mais confiável e válido para a nova sociedade que se constituía, sociedade essa que exigia a 

participação dos cidadãos e a construção de respostas validadas pela racionalidade submetida ao debate 

público, e não de respostas advindas de forças superiores, reveladas pelo mito e importadas pelo poder da 

realeza e abaixadas como verdades incontestáveis, ou um conhecimento alternativo oferecido pela opinião do 

homem comum (doxa) sem nenhuma sistematização ou pretensão de verificação. 

Buscava-se um novo conhecimento para uma nova sociedade. A polis exigia algumas regras de jogo, ou 

critérios que assegurassem a validade consensual para os cidadãos e a filosofia surge nesse contexto, 

atendendo essa necessidade. 

Com o surgimento dos primeiros filósofos, para os quais a resposta para todas as questões relativas a 

um fato ou fenômeno não estava nos mitos, nem nas forças superiores, situadas para além dos fenômenos, 

cabem, então, outras possibilidades, como as oferecidas pela observação direta e cotidiana dos fenômenos e 

pela confiança nos sentidos (empeiria). Como alternativa ao conhecimento comum, ou o saber opinativo (doxa), 

surge a necessidade de disciplinar a busca do conhecimento, com a consequente elaboração de algumas regras 

básicas ou princípios lógicos para novas formas de conhecimento denominadas de sofia (filosofia) e de episteme 

(conhecimento científico). 

Por um lado, o advento da filosofia traz a supremacia do logos (“razão”), que tem a pretensão de 

sistematizar, normatizar e assegurar um caminho racional que sinalize um percurso qualitativo tanto das 

perguntas quanto das respostas. As perguntas surgem da dúvida, e, bem conduzidas, geram hipóteses, que 

podem vir a se estabelecer como respostas validadas com provas e justificativas. As perguntas são, por isso, o 

princípio para um conhecimento seguro e confiável. 

Por outro lado, resta saber onde podem ser encontradas essas respostas. Diferentemente do 

conhecimento mítico ou religioso, a episteme (ciência) buscará as respostas no mesmo lugar e contexto em que 

se originam, já que a chave para a compreensão da realidade está nos próprios objetos, e não fora deles ou das 

suas situações concretas. 

GAMBOA, Sílvio Sánchez. Projetos de pesquisa, fundamentos lógicos: a dialética entre perguntas e respostas. Chapecó, SC: Argos, 2013. p. 41-43. 

(Adaptado).  

 

Questão 23 

De acordo com o texto, o surgimento da polis, embrião das atuais cidades, deveu-se à 

a) situação econômica e social estável e sem perspectiva de mudanças. 

b) necessidade de se substituir o antigo regime que girava em torno da realeza. 

c) decisão das forças dominantes de manter a organização econômica da época. 

d) vontade popular de se manter a organização social e política fundada na realeza. 

 

Questão 24 

O logos (“palavra”, “discurso”, “razão”), segundo o texto, era importante para a polis porque 

a) era critério para a verdade e possibilitava o questionamento das formas de conhecimento vigentes. 

b) tinha caráter monológico e não dependia de resposta dos interlocutores para sua validação. 

c) encerrava em si o poder de decisão, independentemente do público a quem se dirigia. 

d) apenas os membros da realeza ou da elite econômica poderiam falar em público. 

 

Questão 25 

De acordo com o texto, as perguntas são o princípio do conhecimento seguro porque 

a) demandam respostas racionais dos deuses, por meio de lendas e mitos. 

b) esperam da ciência respostas baseadas em verdades religiosas e metafísicas. 

c) alcançam respostas seguras e verificáveis a partir da opinião do homem comum. 

d) geram hipóteses que podem vir a ser respostas validadas com provas e justificativas. 

Espaço para rascunho 
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Questão 26 

É ideia defendida no texto: 

a) O conhecimento filosófico, por meio do logos, busca sistematizar, assegurar um caminho racional para 

um percurso qualitativo tanto das perguntas quanto das respostas. 

b) Para a mitologia, o conhecimento está nas próprias coisas e não se pode encontrar conhecimento 

verdadeiro a não ser pela observação empírica da realidade.   

c) A ciência (episteme) postula que a resposta às diversas questões sobre a realidade está nos mitos, 

desde que estes sejam apresentados de forma lógica. 

d) O conhecimento opinativo (doxa) funda-se no exercício de sistematização de princípios lógicos para a 

busca de explicações para os fenômenos em geral. 

 

Questão 27 

Em qual das frases a seguir a forma verbal está grafada adequadamente? 

a) A divisão de tarefas previlegiou os funcionários com mais tempo de serviço. 

b) O barulho da impressora ressuou por todo o corredor do primeiro andar. 

c) Muitas palavras da língua portuguesa provêm do árabe. 

d) O coordenador do projeto quiz segredo de suas ideias. 

 

Questão 28 

Qual frase a seguir está escrita corretamente?  

a) O requerimento não encontrou impecilhos por parte da diretoria. 

b) O novo prefeito será empoçado na solenidade de amanhã. 

c) O diretor pediu que fossem apressar um computador. 

d) O excesso de carga elétrica danificou o fusível.  

 

Questão 29 

Está grafado corretamente o seguinte vocábulo: 

a) tijela 

b) pajem 

c) arajem 

d) beringela 

 

Questão 30 

O hífen está empregado adequadamente em: 

a) ante-projeto 

b) micro-ondas 

c) anti-religioso 

d) aero-espacial 

Espaço para rascunho 
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Noções sobre Goiás 

 

Questão 31 
 

Prefaciar uma obra de Colemar Natal e Silva é um grande e perigoso desafio. Primeiro por se tratar de um dos 

maiores intelectuais que Goiás já teve, segundo porque se trata de um homem meio fora de sua época e que 

pôde viver momentos definitivos e fundamentais para se entender o povo e a história de Goiás e de Goiânia.   

CHAUL, Nasr Fayad. Prefácio à terceira edição de História de Goiás. Goiânia: IGL, 2002. p. 13.   

 

Dentre as muitas realizações intelectuais de Colemar Natal e Silva, se destaca a  

a) fundação da Universidade Católica de Goiás, da qual foi reitor.  

b) criação do Hospital Geral de Goiânia, onde atuou como médico.  

c) fundação da Academia Goiana de Letras, da qual foi presidente.   

d) criação do Centro Cultural Colemar Natal e Silva, que funciona em sua antiga casa.  

 

Questão 32 

Agora podemos repetir a pergunta: foi grande a riqueza de ouro em Goiás?  

Não podemos comparar a produção das épocas antigas com a de hoje [...], podemos, contudo, tentar a 

comparação com outras quantidades da época.  

PALACÍN, Luís; MORAES, Maria Augusta de Sant`Anna. História de Goiás (1722 – 1972). Goiânia: Ed. UCG, 1994. p. 22. 

 

A partir da premissa levantada pelos autores, a produção aurífera na Capitania de Goiás no auge do chamado 

Ciclo do Ouro foi 

a) desprezível quando comparada com a produção contemporânea.  

b) superior à produção contemporânea, já que contava com o ouro de aluvião.  

c) a mais rentável do Brasil, considerando-se a arrecadação relativa do Quinto.   

d) a segunda do Brasil, atrás de Minas Gerais e um pouco superior à de Mato Grosso.  

 

Questão 33 
 
 

A escravidão negra sustentou a exploração do ouro em Goiás. No apogeu desta fase (1726 – 1778), as 

estatísticas mostraram a superioridade numérica do negro sobre o branco.  

PALACÍN, Luís; MORAES, Maria Augusta de Sant`Anna. História de Goiás (1722 – 1972). Goiânia: Ed. UCG, 1994. p. 77. 

 

Apesar dessa superioridade numérica, o Censo de 1804, já sob o impacto da crise do ouro, das mudanças 

políticas e da influência do “Movimento Libertário”, revelou que estatisticamente   

a) cerca de 3/5 da população goiana era constituída de indivíduos livres, considerando-se os mulatos e os 

forros.   

b) praticamente acabou a escravidão em Goiás, uma vez que a crise do ouro desestimulou a compra de 

escravos.  

c) houve um aumento expressivo do número de escravos, o que é explicado pela expansão da pecuária.   

d) diferentemente do restante do Brasil, quase não houve mudanças estatísticas no percentual de escravos.  

 

Questão 34  
 

Na década de 1970, a introdução de novas tecnologias, como eficientes máquinas agrícolas, valorizou as áreas 

do cerrado, até então consideradas impróprias para a agricultura em função da elevada acidez de seus solos.  
 

MENDES, I. L; JAMES, O. T. Geografia geral e do Brasil. São Paulo: FTD, 2004. p. 192.  

 

Durante o período destacado na citação, a ocupação territorial do Centro-Oeste visando à produção agrícola foi 

a) muito controlada pelo estado, que impedia a entrada de capital estrangeiro.  

b) extensiva e predatória, com base no latifúndio com grandes investimentos.  

c) marcada pelo surgimento das chamadas Fronteiras Agrícolas.  

d) determinante para o desenvolvimento das Ligas Camponesas.    
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Questão 35  

Tinham chegado à margem do Araguaia 

Os emissários, ambos ressequidos 

Da jornada penosa, em que vencidos 

Foram da voz extrema raia 
 

RAMOS, Manuel L. de Carvalho. Goyania. Goiânia: editora da PUC/GO, 2011. p. 23.  
 

Este é um trecho do poema épico Goyania, um clássico da literatura regional, que narra em versos a saga 

a) da formação das fronteiras da então capitania de Goiás, que disputava terras com Minas Gerais e Mato 

Grosso.   

b) do interventor Pedro Ludovico Teixeira, durante a transferência da capital da Cidade de Goiás para 

Goiânia.  

c) da resistência e massacre das populações indígenas goianas, numa denúncia literária contra a ação dos 

bandeirantes.  

d) do bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, conhecido como o Anhanguera, descobridor das minas dos 

índios guaiases.   

 

Questão 36 
 

Pedro Ludovico Teixeira não conseguiu seu objetivo imediato que era a tomada de Rio Verde para depois 

avançar sobre a capital do Estado, mas conseguiu evitar que a polícia goiana fosse ajudar as forças leais ao 

presidente Washington Luís, que acabou caindo com a vitória.  
 

TEIXEIRA JÚNIOR, P. L. Depoimento. QUEIROZ, Luiz Alberto de (Org.). Goiânia: Vieira, 2005. p. 35.  

 

Pedro Ludovico, na condição de representante goiano das forças rebeldes lideradas nacionalmente por Getúlio 

Vargas, foi preso durante o avanço sobre Rio Verde. Porém, em uma inusitada reviravolta política, Ludovico foi  

a) informado da vitória de Vargas enquanto estava sendo transportado em uma viatura policial, convertendo 

os guardas que o vigiavam em sua escolta oficial.  

b) nomeado ministro pelo opositor Washington Luís, que ficou impressionado por sua atuação e liderança 

durante a tentativa de golpe.  

c) declarado inocente pelos representantes do judiciário goiano, composto por aliados e simpatizantes de 

Getúlio Vargas.   

d) liberto numa arriscada operação de resgate que envolveu membros da polícia goiana que eram seus 

familiares.  

 

Questão 37 
  

No século XVIII, várias minas de ouro foram descobertas onde hoje se situa o município de Niquelândia – GO. 

[...] Quando as jazidas de ouro de aluvião chegaram ao fim, acabaram-se alguns distritos e arraiais. A falta do 

ouro foi a morte súbita desses lugarejos.  

GALLI, Ubirajara. Goiânia: Ed. da UCG, 2005. p. 87.  
 

Esse cenário de degradação e atraso começou a mudar quando  

a) o BNDE aprovou financiamento para a construção de estradas para transporte da produção, na década 

de 1970.  

b) os irmãos Helmuth e Freymund Brockes, no início do século XIX, descobriram grandes jazidas de níquel 

na região.  

c) o Grupo Votorantim fundou a Companhia Níquel Tocantins em 1957, iniciando um novo ciclo de 

mineração.  

d) o interventor Pedro Ludovico Teixeira investiu largamente em Niquelândia como parte da iniciativa da 

Marcha para o Oeste.  
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Questão 38  

Quando se refere à Coluna Prestes, ou seja, às incursões de militares revoltosos na década de 20 [...], Goiás foi 

o único estado a chamar a si a defesa de seu território. Saliente-se que são muitas as críticas existentes a essa 

defesa realizada pelo senador Caiado.  

CAMPOS, Itami F. Coronelismo em Goiás. Goiânia: Vieira, 2003. p. 105.  

 

Essa resistência deveu-se em grande medida aos  
 

a) indígenas e quilombolas que defendiam suas terras invadidas.  

b) jagunços contratados pelos representantes da oligarquia dos Caiado.  

c) populares, incluindo camponeses e moradores de pequenas vilas, que armaram escaramuças contra a 

Coluna Prestes.  

d) fazendeiros que resistiam à requisição de cavalos por parte dos revoltosos, aliando-se aos interesses 

defendidos pela Coluna Caiado.  

 

Questão 39 
 

Os destinos do governo Mauro Borges guardam relação estreita com os acontecimentos verificados no cenário 

nacional. O início dos anos 60 assistem à crise terminal do populismo, observada no governo de João Goulart.  

ASSIS, Wilson Rocha. Estudos de História de Goiás. Goiânia: Vieira, 2005. p. 128. 

 

Com a renúncia do presidente Jânio Quadros, em agosto de 1961, surgiu um impasse. Os militares e os políticos 

mais conservadores não queriam que o então vice-presidente João Goulart, tido como simpatizante do 

comunismo, assumisse a chefia do Poder Executivo. Nesse cenário complexo, o estado de Goiás era governado 

pelo ex-militar Mauro Borges, que se posicionou  

a) liderando, ao lado de Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, o chamado Movimento da 

Legalidade, que exigia a posse de Jango.  

b) mantendo o estado de Goiás neutro, juntamente com Minas Gerais e Mato Grosso, procurando evitar 

derramamento de sangue.  

c) comandando a ação dos militares em Goiás, impedindo a chegada de João Goulart a Brasília, onde 

poderia se fortalecer.  

d) organizando uma ampla frente de debate com a linha dura do exército, possibilitando uma saída pacífica 

para o impasse.  
 

 

Questão 40  
 

No período republicano, a causa separatista do norte de Goiás voltou a se manifestar. O crescimento econômico 

das regiões sul e sudoeste, intensificado a partir da chegada dos trilhos no estado, refletiu-se no aumento das 

diferenças regionais. Enquanto o sul de Goiás integrava-se à economia nacional, o problema do isolamento 

mantinha-se no norte.  

 ASSIS, Wilson Rocha. Estudos de História de Goiás. Goiânia: Vieira, 2005. p. 139.  

 

O resultado final desse processo foi a criação do estado do Tocantins, que se constituiu uma realidade a partir  

a) do precedente legal estabelecido pela divisão do Mato Grosso em dois estados, ocorrida em 1977, 

durante o governo Geisel.  

b) da eleição de Fernando Collor de Mello, que durante a campanha comprometeu-se a assinar o decreto 

de criação do novo estado.  

c) da Constituição de 1988, com a articulação de Siqueira Campos, que conseguiu transformar a causa 

num projeto suprapartidário.  

d) da construção da rodovia Belém-Brasília, que cortaria o norte de Goiás, e precisava de uma maior base 

urbana para se estabelecer.  
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Espaço para rascunho 
 


