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Leia com atenção o texto abaixo, as próximas 
04 questões serão referentes ao mesmo. 

 

O Brasil explicado em galinhas... 

Luis Fernando Veríssimo 

Pegaram o cara em flagrante roubando 
galinhas de um galinheiro e o levaram  
para a delegacia. 

– Que vida mansa, hein, vagabundo? 
Roubando galinha para ter o que comer sem 
precisar trabalhar. Vai para a cadeia!  

– Não era para mim não. Era para 
vender.  

– Pior, venda de artigo roubado. 
Concorrência desleal com o comércio 
estabelecido. Sem-vergonha!  

– Mas eu vendia mais caro. 

– Mais caro?  

– Espalhei o boato que as galinhas do 
galinheiro eram bichadas e as minhas galinhas 
não. E que as do galinheiro botavam ovos 
brancos enquanto as minhas botavam ovos 
marrons.  

– Mas eram as mesmas galinhas, 
safado. 

– Os ovos das minhas eu pintava.  

– Que grande pilantra... (mas já havia 
um certo respeito no tom do delegado...) 
Ainda bem que tu vai preso. Se o dono do 
galinheiro te pega...  

– Já me pegou. Fiz um acerto com ele. 
Me comprometi a não espalhar mais boato 
sobre as galinhas dele, e ele se comprometeu 
a aumentar os preços dos produtos dele para 
ficarem iguais aos meus. Convidamos outros 
donos de galinheiros a entrar no nosso 
esquema. Formamos um oligopólio. Ou, no 
caso, um ovigopólio. 

– E o que você faz com o lucro do seu 
negócio? 

– Especulo com dólar. Invisto alguma 
coisa no tráfico de drogas. Comprei alguns 

deputados. Dois ou três ministros. Consegui 
exclusividade no suprimento de galinhas e 
ovos para programas de alimentação do 
governo e superfaturo os preços. 

O delegado mandou pedir um cafezinho 
para o preso e perguntou se a cadeira estava 
confortável, se ele não queria uma almofada. 
Depois perguntou: 

– Doutor, não me leve a mal, mas com 
tudo isso, o senhor não está milionário? 

– Trilionário. Sem contar o que eu 
sonego de Imposto de Renda e o que tenho 
depositado ilegalmente no exterior.  

– E, com tudo isso, o senhor continua 
roubando galinhas?  

– Às vezes. Sabe como é.  

– Não sei não, excelência. Me 
explique.  

– É que, em todas essas minhas 
atividades, eu sinto falta de uma coisa. O 
risco, entende? Daquela sensação de perigo, 
de estar fazendo uma coisa proibida, da 
iminência do castigo. Só roubando galinhas eu 
me sinto realmente um ladrão, e isso é 
excitante. Como agora fui preso, finalmente 
vou para a cadeia. É uma experiência nova... 

– O que é isso, excelência? O senhor 
não vai ser preso não.  

– Mas fui pego em flagrante pulando a 
cerca do galinheiro! 

– Sim. Mas primário, e com esses 
antecedentes... 

 
01 – Sobre o assunto principal a que o 
autor se propôs a explicar, podemos 
afirmar que o tema se refere: 
 
(A) A denunciar que crimes cometidos por 

pessoas com poder aquisitivo alto são 
passíveis de sanções e que o tratamento 
dispensado a eles é respeitoso e com 
favorecimentos. 

(B) A realidade social e política do país, onde 
impera a impunidade e a corrupção. 

(C) Ao tratamento dispensado pelas 
autoridades aos ladrões de galinhas. 

(D) Em contradizer o clichê propalado pelo 
senso comum de que no Brasil, só ladrão 
de galinhas vai para a cadeia. 



 

CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

SEBRAE/CE – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Ceará 

Prova de Agente Local de Inovação – Orientador 
 
 

 

 

2 

02 – Podemos afirmar, de acordo com a 
interpretação do texto, EXCETO: 
 
(A) Intenciona anuir com o oligopólio criado 

na relação de concorrência no mercado de 
galinhas. 

(B) O gerúndio utilizado em “roubando” 
remete à ideia de uma atividade contínua. 

(C) O texto ilustra o funcionamento da justiça 
no Brasil, segundo a opinião do autor. 

(D) Ora polêmico, ora cômico, busca criticar a 
realidade política e social do Brasil na 
atualidade. 

 

03 – Sobre o termo “OVIGOPÓLIO”  é 
INCORRETO afirmar que: 
 
(A) Forma de concorrência consolidado e 

reconhecido pelos estudos econômicos, 
onde são poucos fornecedores, cada um 
detendo uma grande parcela do mercado. 

(B) Satiriza o tipo de concorrência de no 
mercado de galinhas. 

(C) Se refere sarcasticamente ao oligopólio. 
(D) Trata-se de um neologismo para ironizar o 

esquema de concorrência firmado. 
 

04 – São termos utilizados, no texto pelo 
delegado, ao se referir ao homem que 
furtava galinhas: 
 
(A) Doutor – Excelência – Vagabundo. 
(B) Doutor – Ladrão – Safado. 
(C) Pilantra – Sem-Vergonha – Você. 
(D) Senhor – Tu – Você. 
 

05 – Sobre as classes de palavras é 
INCORRETO afirmar: 
 
(A) A crase, resultante da contração da 

preposição “a” com os artigos “a, as”, só é 
possível diante das palavras femininas que 
admitem esses artigos. 

(B) As formas tônicas “mim, ti, si” são sempre 
regidas de preposição. 

(C) Na linguagem coloquial informal, podem-
se usar as formas pronominais retas como 
objetos diretos quando precedidas de 
“todos” ou “todas” ou acompanhadas de 
um numeral. 

(D) Os advérbios modificam o verbo, o 
adjetivo ou outro advérbio, não se 
admitindo nenhum tipo de exceção. 

06 – Indique a alternativa em que o tipo 
de concordância nominal está 
INCORRETAMENTE apresentado. 
 
(A) A ciência sem consciência é desastrosa. (O 

predicativo concorda em gênero e número 
com o sujeito simples: concordância do 
adjetivo predicativo com o sujeito). 

(B) Foi escolhida a rainha da festa. (Na voz 
passiva, o particípio concorda em gênero e 
número como sujeito, como os adjetivos: 
concordância do particípio passivo).  

(C) Mantenha bem fechadas as portas e as 
janelas. (Quando o objeto é composto e 
constituído por elementos de gêneros 
diferentes, o adjetivo se flexiona no plural 
e no gênero dos elementos: concordância 
do predicativo com o objeto).  

(D) O alto ipê cobre-se de flores amarelas. (O 
adjetivo concorda em gênero e número 
com o substantivo a que se refere: 
concordância do adjetivo adjunto 
adnominal). 

 

07 – Observe o outdoor abaixo. 
 

 
 
Sobre as funções da linguagem, esta 
imagem é classificada como: 
 
(A) Função fática. 
(B) Função metalinguística. 
(C) Função poética. 
(D) Função referencial/denotativa. 
 

08 – Assinale a alternativa em que há 
INCORREÇÃO ortográfica. 
 
(A) Bulício. Cumeeira e Disenteria. 
(B) Empecilho, Haurir e Haxixe. 
(C) Hesitar, Hilaridade e Íngua. 
(D) Rebuliço, Tábua e Umidecer. 
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09 – Com relação aos elementos da 
comunicação, estão devidamente 
identificados, tendo como referência a 
charge abaixo, EXCETO: 
 

 

 
 

Textos dos Balões: 

Vamos ver, Manolito, uma palavra que comece 
com “P”. 

Chi... Vai ver que ele vai falar aquele palavrão. 

“Política”. 

E falou mesmo! 

 
(A) Canal de comunicação: pensamento da 

Mafalfa. 
(B) Contexto ou referente: sala de aula. 
(C) Emissor: professora. 
(D) Mensagem: conjunto das falas dos 

personagens. 
 
 
10 – Indique a oração em que temos um 
predicado do tipo verbo-nominal. 
 
(A) As moças eram encantadoras. 
(B) Meu pai ficou feliz. 
(C) O soldado voltou ferido. 
(D) Os jogadores pareciam cansados. 

 

 

Para responder às próximas 10 
questões de Noções de Informática, a menos 
que seja explicitamente informado o contrário, 
considere que os programas mencionados nas 
mesmas encontram-se na configuração padrão 
de instalação, são originais e que o mouse 
está configurado para destros.  

Dessa forma, as teclas de atalho, 
menus, barras, ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta 
prova encontram-se na configuração padrão 
do fornecedor do software. 

Todas as questões foram elaboradas 
tendo como plataforma básica o Pacote Office 
padrão Windows XP 2003. 

 
11 – Em um computador de mesa (com 
CPU, monitor, Teclado e etc.), qual a 
função do “cooler”? 
 
(A) Estabilizar a tensão elétrica de entrada do 

computador na casa de 115 volts. 
(B) Proteger o HD contra impactos que 

possam comprometer seu funcionamento. 
(C) Refrigerar o processador, evitando desta 

forma o seu superaquecimento. 
(D) Verificar a presença de vírus nos 

hardwares instalados no computador. 
 
 
12 – Os arquivos trabalhados no Excel e 
Word quando salvos são gravados com as 
RESPECTIVAS extensões: 
 
(A) .doc e .exc 
(B) .exc e .doc 
(C) .ppt e .txt 
(D) .xls e .doc 
 
 
13 – Qual a função do botão F5 no 
PowerPoint? 
 
(A) Configurar apresentação. 
(B) Encerrar apresentação. 
(C) Exibir apresentação. 
(D) Personalizar apresentações. 
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14 – A rede mundial de computadores, 
também composta dos provedores de 
acesso, servidores e outros componentes, 
o que permite a comunicação 
virtualmente entre todos, com acesso a 
numerosas fontes de informação, envio 
de correio eletrônico (e-mails), serviços 
comerciais etc, é denominada: 
 
(A) Extranet. 
(B) Internet. 
(C) Intranet. 
(D) www ou https. 
 
 
15 – Digamos que você resolva criar um 
endereço de e-mail utilizado o nome do 
atual Papa e o nome do País onde ele 
nasceu. Que alternativa abaixo será 
aceita pelos provedores gratuitos abaixo 
listados? 
 
(A) Francisco.argentina@bol.com.br 
(B) francisco.argentina@gmail.com  
(C) francisco.Argentina@hotmail.com  
(D) Francisco.Argentina@yahoo.com.br  
 
 
16 – O dispositivo eletrônico que 
transforma um sinal digital numa onda 
analógica, pronta a ser transmitida pela 
linha telefônica, e que também modifica o 
sinal analógico, convertendo-o para o 
formato digital, é denominado: 
 
(A) Modem. 
(B) Roteador. 
(C) Switch. 
(D) Wireless. 

17 – São funções do Sistema Operacional 
Windows, EXCETO: 
 
(A) Controlar os Hardwares instalados no 

computador. 
(B) Organizar as informações contidas no 

computador. 
(C) Permitir a instalação de diversos tipos de 

softwares. 
(D) Realizar operações aritméticas dentro e 

fora do Excel. 
 

18 – Todas as alternativas abaixo 
apresentam dispositivos capazes de 
armazenar dados para um possível 
backup, qual deles possui um maior 
espaço de armazenamento de dados? 
 
(A) CD gravável comum. 
(B) Disquete 3 ½ polegadas comum. 
(C) DVD gravável comum. 
(D) Mini DVD gravável comum. 
 

 
 
19 – Programas denominados “WinRAR”, 
“7-Zip” e “Win-Zip” tem a função de: 
 
(A) Compactar e descompactar arquivos. 
(B) Gerenciar arquivos de dispositivos móveis. 
(C) Melhorar a qualidade de arquivos de áudio 

e vídeo. 
(D) Quebrar senhas de proteção em 

documentos. 
 

20 – Ao se digitar simultaneamente as 
teclas “Ctrl + Alt + Del”, surgirá na tela: 
 
(A) O gerenciador de tarefas do Windows. 
(B) O relatório de atividades do antivírus. 
(C) Os arquivos contidos na lixeira. 
(D) Os documentos recentes abertos pelo 

usuário. 
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Para responder às próximas 05 
questões, considere que todas se referem ao 
Termo de Referência: Atuação do sistema 
SEBRAE em acesso à Inovação Tecnologia. 

 
21 – As definições alcançadas no Termo 
de Referência orientarão a reordenação 
dos projetos e atividades executadas pelo 
Sistema SEBRAE e deverão ser ajustadas 
de acordo com as orientações para 
planejamento e orçamento. São 
prioridades adicionais específicas, 
EXCETO: 
 
(A) Ampliar a construção de soluções 

integradas com as demais áreas de 
atuação do Sistema; Apoiar a estruturação 
e o fortalecimento de redes prestadoras de 
serviços tecnológicos. 

(B) Apoiar a operação de observatório de 
inovação nas MPE; Buscar legislação mais 
favorável à inovação e capacitação 
tecnológica da MPE. 

(C) Fomentar projetos de inovação nas MPE; 
Promover estudos de prospecção 
tecnológica em áreas prioritárias de 
atuação. 

(D) Oferecer recursos nacionais e 
internacionais para apoiar a inovação na 
MPE; Mistificar o conceito de inovação e 
acesso à tecnologia. 

 
 
22 – O mecanismo utilizado para 
implantar unidade de demonstração de 
aplicação de nova tecnologia, ou de 
aprimoramento de tecnologia já 
disponível, realizado por qualquer tipo de 
organização de MPE, diretamente ou com 
o apoio de instituição de ciência e 
tecnologia, empregando o modelo de 
projeto de desenvolvimento conforme 
lnstrução Normativa, é denominado: 
 
(A) Contrato. 
(B) Convênio de cooperação. 
(C) Projeto demonstração. 
(D) Projeto piloto. 

23 – A primeira e mais importante 
intervenção do Sistema SEBRAE em 
inovação e tecnologia ocorreu a partir da 
criação de programas de consultoria 
tecnológica (PATME, SEBRAEtec e 
outros), responsáveis pela maioria dos 
casos de sucesso registrados em MPE. O 
apoio fornecido pelo SEBRAE colocava 
profissionais qualificados para aprimorar 
o processo de produção das pequenas 
empresas. Em que década se deu este 
fato? 
 
(A) Anos 70. 
(B) Anos 80. 
(C) Anos 90. 
(D) Anos 2.000. 
 

24 – São entidades brasileiras de 
incentivo à inovação e tecnologia, 
EXCETO: 
 
(A) Associação Brasileira de Normas Técnicas 

– ABNT. 
(B) Associação Nacional de Entidades 

Promotoras de Empreendimentos 
Inovadores – ANPROTEC. 

(C) Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES. 

(D) Financiadora de Estudos e Projetos – 
FINEP. 

 

25 – As orientações estratégicas do 
Conselho Deliberativo Nacional indicam 
alguns “eixos” para a atuação do Sistema 
SEBRAE. Assinale o “eixo” responsável 
principalmente pela desmistificação da 
inovação na Empresa de Pequeno Porte. 
 
(A) Atualização tecnológica. 
(B) Difusão de informação tecnológica. 
(C) Disseminação da cultura de tecnologia e 

inovação. 
(D) Promoção da inovação. 
 

Para sua Meditação: O filósofo romano 
Sêneca é autor da seguinte frase: "Sorte é o 
que acontece quando a preparação 
encontra a oportunidade". Se você está 
preparado para lidar com as responsabilidades 
que as oportunidades trazem, então poderá 
aproveitá-las ainda mais. 
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Para responder às próximas 05 
questões, considere que todas se referem ao 
Capítulo 02, da Terceira Edição do Manual de 
Oslo. 

 
26 – Segundo Joseph Schumpeter, 
inovações “radicais” engendram rupturas 
mais intensas, enquanto inovações 
“incrementais” dão continuidade ao 
processo de mudança. Em 1.934 ele 
propôs uma lista com alguns tipos de 
inovação, são elas, EXCETO: 
 
(A) A abertura de novos mercados. 
(B) A introdução de novos métodos de 

produção. 
(C) A modernização de equipamentos através 

de um retrofitting oneroso em máquinas já 
obsoletas. 

(D) O desenvolvimento de novas fontes 
provedoras de matérias-primas e outros 
insumos. 

 
 
27 – Complete a lacuna do trecho abaixo 
com a alternativa CORRETA. 
 

___________________ são agentes 
centrais no processo de globalização. Suas 
atividades transcendem as fronteiras nacionais 
à medida que envolvem transferências 
internacionais de capital, conhecimento e 
tecnologia. 

 
(A) Empresas Individuais. 
(B) Empresas Multinacionais. 
(C) Micro-Empresas. 
(D) Pequenas Empresas. 
 
28 – Howells e Tether (2004) classificam 
os serviços em quatro grupos, são eles, 
EXCETO: 
 
(A) Serviços baseados em conhecimento. 
(B) Serviços que lidam com pessoas (como 

departamento de recursos humanos).  
(C) Serviços que lidam sobretudo com 

produtos (como transporte e logística). 
(D) Serviços que trabalham com informação 

(tais como os call centers). 

29 – Complete a lacuna do trecho abaixo 
com a alternativa CORRETA. 
 

___________________ é uma 
expressão cunhada para escrever tendências 
em economias avançadas no sentido de maior 
dependência do conhecimento, informação e 
altos níveis de especialização, e a crescente 
necessidade de pronto acesso a esses fatores 
pelos setores privado e público. O 
conhecimento e a tecnologia tornaram-se cada 
vez mais complexos, aumentando a 
importância das interações entre empresas e 
outras organizações como uma forma de 
adquirir conhecimento especializado. Um 
desenvolvimento econômico paralelo é o 
crescimento da inovação em serviços nas 
economias avançadas. 

 
(A) Economia Baseada em Conhecimento. 
(B) Economia de Mercado. 
(C) Economia de Subsistência. 
(D) Economia Mista. 
 

30 – O modelo de Marketing Mix 
(Perreault & McCarthy, 2005) se baseia 
nos “4 Ps” do marketing, são eles: 
 
(A) Pesquisa, Posicionamento, Preço e 

Produto. 
(B) Pesquisa, Posicionamento, Preço e 

Promoção. 
(C) Pesquisa, Preço, Produto e Promoção. 
(D) Posicionamento, Preço, Produto e 

Promoção. 
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DA PROVA DE REDAÇÃO 
 

A prova de Redação terá o valor de 40 (quarenta) pontos, sobre tema da atualidade. 
Será atribuída nota 0 (zero) à Redação fora do tema proposto ou entregue à lápis. 
Para sigilo do julgamento, o candidato somente poderá apor o número de inscrição e CPF 
em local especificamente indicado para tal finalidade, sob pena de anulação da prova de 
redação. 
Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da Redação. O candidato 
deverá limitar-se a uma única folha padrão recebida. 
Não amasse, não dobre, não rubrique, não escreva o seu nome nem faça marca ou sinal 
identificador no espaço destinado à transcrição do texto definitivo, sob pena de ter a sua 
prova anulada 
Não será permitido o uso de lápis borracha ou corretivo de texto e somente serão 
corrigidas as Redações escritas com caneta esferográfica transparente de tinta azul ou 
preta. 
Escreva com letra legível. No caso de erro, risque, com um traço simples, a palavra, a 
frase, o trecho ou o sinal gráfico e escreva o respectivo substitutivo. Lembre-se: 
Parênteses não podem ser usados para tal finalidade. 
 
Os quesitos avaliados na correção da Redação serão: 
 
Quesitos avaliados – Redação 
Quesitos avaliados Total de Pontos 
Coesão – Elementos 
sequenciadores e referenciais 
adequados 

Até 12,0 pontos 

Pertinência ao tema proposto e 
argumentação 

Até 12,0 pontos 

Correção linguística, 
Morfossintaxe, pontuação, 
acentuação gráfica e ortografia 

Até 8,0 pontos 

Vocabulário – propriedade 
vocabular 

Até 4,0 pontos 

Organização adequada dos 
parágrafos 
 

Até 4,0 pontos 
 

Será anulado o texto que não for escrito no local especificamente determinado. Não será 
avaliado texto escrito em local indevido. Respeite rigorosamente as margens. 
Não será permitido utilizar material de consulta. 
Não será permitido o empréstimo de qualquer material entre os candidatos, mesmo 
daqueles que já tenham terminado a prova. 
Sua DISSERTAÇÃO deverá ter, no mínimo, 20 e, no máximo, 30 linhas. 
Em hipótese nenhuma, será considerada a redação neste espaço.  

 
REDAÇÃO 

 
A prova de redação consistirá em uma dissertação sobre INOVAÇÃO. 
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