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Texto: 
 
O consumidor brasileiro que compra produtos falsificados não só tem consciência do que ele compra e dos riscos e 

prejuízos da pirataria, bem como sabe da sonegação de impostos que o comércio desses bens envolve e da associação 

desse tipo de comércio ao crime organizado. Quem compra produtos piratas, ao ser questionado sobre o porquê de sua 

atitude, já tem prontos todos os argumentos para justificar a sua opção. 

As constatações fazem parte de pesquisa realizada pelo Instituto Akatu, em parceria com a Microsoft, sobre a relação 

do consumidor com a pirataria. O estudo foi apresentado hoje (29), em Brasília, no Ministério da Justiça.  

Os principais argumentos apresentados pelos consumidores na pesquisa foram o melhor custo-benefício - já que os 

preços são mais baixos - a desconfiança sobre a destinação dos impostos pagos em caso de produtos originais, a 

opinião de que artistas e fabricantes já são ricos demais e não são prejudicados pela venda de CD's e DVD's piratas, 

além da intenção de ajudar o camelô que vende os produtos.  

Agora, o estudo vai servir de base para mudanças nas ações do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos 

contra a Propriedade Intelectual. O presidente do Conselho e secretário-executivo do ministério, Luiz Paulo Barreto, 

explicou que, além da repressão que já é feita contra o comércio de produtos piratas, o governo vai focar suas ações na 

conscientização sobre a questão ética envolvida no consumo de falsificados. A pesquisa traz várias orientações para 

novas campanhas. Inicialmente, o tema tratado não deve ser diretamente a pirataria, uma vez que a população não se 

interessa por esse tema especificamente. O ideal seria tratar da ética de forma mais abrangente, ressaltando o impacto 

que pequenas ações, ainda que aparentemente isoladas, podem ter na sociedade, como a falsificação de carteiras de 

estudante ou dar uma caixinha para um guarda.  

Além disso, sugere-se evitar um tom acusatório e convidar o consumidor a mudar suas atitudes, mostrando que a 

permissividade dos brasileiros está passando da conta e criando uma imagem de um povo desonesto e, muitas vezes, 

violento.  

Barreto ressaltou que também é preciso atuar para mudar a imagem do governo, a fim de dar mais confiança às 

pessoas quanto à aplicação dos impostos pagos no consumo. 

Agir no aspecto econômico também é importante, fazendo com que a indústria ofereça opções de menor custo, para 

permitir à população de baixa renda o acesso ao consumo.  

Para o representante da indústria de softwares no Conselho Nacional de Combate à Pirataria e coordenador do Grupo 

de Trabalho Anti-Pirataria da Associação Brasileira das Empresas de Softwares (Abes), Emílio Munaro, essa é uma 

ação possível e necessária.  

Um exemplo que ele cita de ação bem sucedida é a chamada MP do Bem, editada em 2006, que possibilitou a venda 

de computadores com incentivo fiscal, fazendo os preços baixarem. Só no ano passado, nós tivemos uma injeção mais 

de 13 milhões de novas máquinas no mercado; neste ano, se espera uma injeção de 14 milhões  de novas 

maquinas”informou.  

E importante também que as  empresa possam  levar o impacto desse benefício até a ponta final, que é o usuário, para 

que ele possa ter a vantagem de adquirir um produto num custo mais baixo”, defendeu. 

Segundo números do Ibope, em 2006, cerca de 75% da população consumia produtos pirateados. Entre pessoas de 16 

a 24 anos, esse índice chegava a 81%. Em todo o mundo, a pirataria movimenta cerca de US$ 522 bilhões, contra US$ 

360 bilhões movimentados pelo narcotráfico. Os produtos mais falsificados são CDs, DVDs, roupas, calçados, óculos, 

programas para computador e medicamentos.  

No Brasil, a estimativa do Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal (Unafisco) é de que, por ano, 

R$ 30 bilhões deixem de ser arrecadados em impostos. Dados da Universidade de Campinas (Unicamp) indicam que 

dois milhões de postos de trabalho deixam de ser criados no mercado formal, devido à prática do comércio ilegal.  
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“Questão 01 – no trecho:” È importante  também que as empresas possam levar o impacto desse 

benefício até a ponta final, que é o usuário, para que ele possa ter a vantagem de adquirir um produto 

num custo mais baixo, defendeu.”(parágrafo 11), o pronome DESSE é um elemento de coesão textual 

que refere-se:  

a) à venda de computadores com incentivo fiscal.  

b) à MP do Bem.  

c) à injeção de 14 milhões de novas máquinas no mercado.  

d) à baixa dos preços dos computadores.  

 

Questão 02 - Tomando como referência o primeiro parágrafo, assinale a opção em que foram 

corretamente empregados os sinais de pontuação, sem prejuízo do sentido original:  

a) O consumidor brasileiro, que compra produtos falsificados, não só tem consciência do que ele compra e 

dos riscos e prejuízos da pirataria, bem como sabe da sonegação de impostos que o comércio desses bens 

envolve e da associação desse tipo de comércio ao crime organizado. 

 b) O consumidor brasileiro que compra produtos falsificados não só tem consciência do que ele compra e 

dos riscos e prejuízos da pirataria, bem como sabe da sonegação de impostos, que o comércio desses bens 

envolve, e da associação desse tipo de comércio ao crime organizado. 

 c) O consumidor brasileiro que compra produtos falsificados, não só tem consciência do que ele compra e 

dos riscos e prejuízos da pirataria bem como sabe da sonegação de impostos que o comércio desses bens 

envolve e da associação desse tipo de comércio ao crime organizado.  

d) O consumidor brasileiro que compra produtos falsificados não só tem consciência do que ele compra e 

dos riscos e prejuízos da pirataria, bem como, sabe da sonegação de impostos que o comércio desses bens 

envolve e da associação desse tipo de comércio ao crime organizado. 

 

Gestão de Pessoas 

 

Questão 03 - Assinale a frase que NÃO contém idéias apresentadas no texto:  

a) Em 2006, mais da metade da população consumia produtos pirateados, o que pode ter prejudicado a 

arrecadação de impostos e a criação de postos de trabalho formal.  

b) Os consumidores de artigos pirateados apresentam como argumentos para esta atitude o fato de que 

artistas e fabricantes não são prejudicados pela venda de produtos piratas e a intenção de ajudar o camelô.  

c) A pesquisa apresenta o consumidor de produtos falsificados como alguém consciente dos riscos e 

prejuízos da pirataria, e que sabe da sonegação envolvida nesse comércio e da ligação dele com o crime 

organizado.  

d) No futuro, as campanhas do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade 

Intelectual deveriam tratar da ética de forma mais ampla, enfatizando o efeito de pequenas ações na 

sociedade.  

 

“Questão 04 - Quanto à denotação, as palavras “caixinha” (parágrafo 5) e” permissividade” 

(parágrafo 6) podem ter o seguinte valor semântico, respectivamente:  

a) gorjeta ± indulgência. 

b) fundos ± lascívia.  

c) corrupção ± tolerância. 

d) provisão de dinheiro ± indecência 

 

Questão 05 - Substituindo-se por um pronome as expressões sublinhadas na frase ³...envolver o 

consumidor e conscientizá-lo desse malefício para que qualquer campanha tenha êxito e reverta esse 

quadro no Brasil´, obtém-se as seguintes formas: 

a) envolver-lhe ± reverta-lhe.  

b) envolve-no ± reverta-lhe.  

c) envolver-lo ± revertê-lo.  

d) envolvê-lo ± reverta-o. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Questão 06 - Considere as frases: O Seminário Regional de Políticas Públicas para o setor de madeira 

e móveis começou ontem.  

O Seminário termina na próxima sexta-feira.  

O Seminário realiza-se no Auditório do Senai-AM.  

O Seminário está de acordo com o Projeto Estruturante Madeira e Móveis da região Norte.  

O Seminário tem como meta analisar e discutir as dificuldades de se consolidar o segmento produtivo 

de Madeira e Móveis na região Norte, no âmbito das políticas públicas.  

A coesão entre as frases acima, para que se possa articulá-las corretamente em um único período, tem 

como MELHOR alternativa:  

a) Tendo como meta analisar e discutir, no âmbito das políticas públicas, as dificuldades para se consolidar 

esse segmento produtivo, de acordo com o Projeto Estruturante Madeira e Móveis na região Norte, está 

sendo realizado o Seminário Regional de Políticas Públicas para o Setor de Madeira e Móveis, o qual 

começou ontem e termina nesta sexta-feira, no auditório do Senai-AM. 

 

 b) Começou ontem o Seminário Regional de Políticas Públicas para o Setor de Madeira e Móveis, onde a 

meta é analisar e discutir, no âmbito das políticas públicas, as dificuldades para se consolidar esse segmento 

produtivo, de acordo com o Projeto Estruturante Madeira e Móveis na região Norte. O evento termina nesta 

sexta-feira, no auditório do Senai-AM. 

 

 c) Começou ontem e vai até sexta-feira, no auditório do SenaiAM, o Seminário Regional de Políticas 

Públicas para o Setor de Madeira e Móveis, cuja meta é analisar e discutir as dificuldades para se consolidar 

esse segmento produtivo, no âmbito das políticas públicas e de acordo com o Projeto Estruturante Madeira e 

Móveis na região Norte.  

 

d) Tendo como meta analisar e discutir, no âmbito das políticas públicas, de acordo com o Projeto 

Estruturante Madeira e Móveis na região Norte, as dificuldades para se consolidar esse segmento produtivo, 

começou ontem, e termina nesta sexta-feira, no auditório do Senai-AM, o Seminário Regional de Políticas 

Públicas para o Setor de Madeira e Móveis. 

 
TEXTO:  
 

O namoro é o momento da experimentação.  

É quando procuramos conhecer melhor o nosso parceiro e avaliamos as nossas atitudes e vocações para esse 

novo relacionamento. O mesmo ocorre com um empresário potencial: é fundamental reconhecer suas 

qualidades e defeitos pessoais que podem impactar no desenvolvimento do negócio. Para ser um 

empreendedor, o mais importante não é o capital necessário, o tipo de negócio ou o crescimento do setor. O 

essencial é saber se o futuro empresário reúne condições para enfrentar o desafio. 

 

Questão 07 Julgue os itens a seguir, a respeito das idéias e estruturas lingüísticas do texto acima. 

I – O termo “potencial” (linha 4) caracteriza-se por ser um  advérbio que se refere a “empresário” linha 4).  

II – A palavra “mesmo” ´(linha 4) refere-se ao termo anterior “relacionamento” . 

III -  A  oração “saber se o futuro empresário reúne condições” (linhas 8 e 9) é substantiva e corresponde ao 

predicado da oração que a precede.  

a) Estão corretas as afirmativas I, II e III. 

 b) Estão incorretas as afirmativas I e II.  

c) Todas as afirmativas são incorretas.  

d) Estão corretas as afirmativas I e III. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Questão 08 - Ser um empreendedor não é uma aventura, mas uma atividade programada, planejada, 

cujo sucesso depende muito mais de esforço do que de sorte. Empreender é uma questão 

comportamental e, portanto, viável também para sociedades com recursos escassos. Assinale a frase 

que melhor sintetiza o parágrafo acima: 

 a) O sucesso de um empreendimento é conseqüência de atitudes do responsável e é possível até com 

recursos escassos.  

b) Empreender é uma atividade programada, mas que depende de sorte para ser viável, quando os recursos 

são escassos.  

c) A questão comportamental do empreendimento é viável para sociedades com recursos escassos.  

d) Empreender é uma atividade que depende de planejamento para ser viável. 

 

 

Questão 09 - A concordância está inteiramente correta na frase:  

a) Uma operadora norte-americana ou quatro nacionais, na segunda quinzena de setembro, participará de 

fantour promovido pela Superintendência de Turismo da Prefeitura Municipal.  

b) O planejamento estratégico das micro e pequenas empresas põem em prática os objetivos de direcionar os 

rumos da organização e servir de referência tanto para os colaboradores quanto para os clientes.  

c) É preciso mudanças contínuas que levem à maior produtividade e à melhor qualidade dos serviços.  

d) Quando bem desenvolvidos, os planos estratégicos tem contribuído para determinar a melhor maneira de 

associar os recursos disponíveis com a necessidade da sociedade. 

 
Sobre a seguinte redação oficial:  
Of. n.º 321/2007 /[Órgão]  
Município, 26 de março de 2007. 
 [Nome]  
Diretor do Departamento de Trânsito Urbano 
 CEP ± Cidade ± UF  
Assunto: Feira de Artesanato  
Sr. Diretor, 

1. Para dar divulgação dos trabalhos desta Instituição e de artesãos de Boa Vista e do interior do estado de 

Roraima, realizaremos a primeira Feira de Artesanato, nos dias 9 e 10 de agosto de 2007. Para tanto, 

solicitamos que V. S.ª expresse vossa autorização para a montagem de estandes para a realização da referida 

atividade no estacionamento da Praça das Artes ± Complexo Poliesportivo Ayrton Senna, das 17h às 22h.  

2. Informamos que a Feira de Artesanato tem como objetivo não só divulgar, mas também estimular os 

negócios e criar oportunidades de comercialização para os grupos de artesãos de Boa Vista e do interior do 

estado de Roraima. Participam do evento grupos de artesãos que trabalham com madeira, marchetaria, 

crochê, pintura, bordado, decoração em cerâmica, cestarias de cipó e arumã, móveis com estrutura de 

madeira e bambu revestidos com cipó, biojóias, bijuterias, embalagens artesanais, almofadas, objetos de 

biscuit, peças de cama, mesa, banho, entre outros objetos.  

3. Certos da atenção que nos será dispensada, agradecemos antecipadamente.  

Respeitosamente, 

[Nome] 

[Diretor]  
 

Questão 10 - Considerando a correspondência oficial acima, é INCORRETO afirmar que:  

a) o assunto proposto não está adequado ao objetivo explicitado no documento. 

 

 b) no primeiro parágrafo do ofício apresentado, na expressão ³”desta Instituição” o termo “desta” deve ser 

substituído  por dessa, visto que se refere à instituição a que pertence o remetente do ofício.  

 

c) no segundo período do parágrafo 1, o termo “vossa” está indevidamente empregado no documento, visto 

que a concordância com os pronomes de tratamento deve ser feita na terceira pessoa. 

 

 d) o fecho utilizado no documento não está adequado à hierarquia dos cargos, devendo ser substituído por 

³atenciosamente´. 

 


