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1. O relevo brasileiro apresenta três tipos de unidades geomorfológicas que refletem 

suas gêneses. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que corresponde a 

essas unidades. 

 

(A) As planícies, os tabuleiros e as depressões. 

(B) As planícies, a zona costeira e as depressões. 

(C) Os dobramentos modernos, as planícies e a zona costeira. 

(D) Os planaltos, as depressões e as planícies.   

(E) Os planaltos, os dobramentos modernos e as planícies. 

 

2. Assinale a alternativa que representa corretamente as áreas do Brasil em que os 

latossolos ocorrem em grande extensão. 

 

(A) Na Amazônia, no Planalto Central e no domínio dos Mares e Morros. 

(B) Na Amazônia, no Planalto Central e no Sertão Nordestino. 

(C) No Planalto Central, no Pantanal e no Sertão Nordestino. 

(D) Nos Mares de Morros, na Amazônia e no Pantanal. 

(E) No Sertão Nordestino, no Pantanal e no Planalto Central. 

 

3. Com relação ao conceito de ecossistema, pode-se dizer que: 

 

(A) é um termo utilizado para delimitar áreas em estado de degradação 

ambiental. 

(B) é um termo oriundo da luta dos indígenas por territórios no Brasil. 

(C) é um termo que vem da ecologia e compreende a idéia de sistema natural. 

(D) é um termo utilizado na bolsa de valores para estipular preço aos recursos 

naturais. 

(E) é um termo utilizado no mapeamento de espécies nativas de determinado 

ponto do planeta.  

 

 

 

 

 

 

4. Sobre o processo de erosão dos solos no Brasil, pode-se afirmar que:  

 

 

(A) é basicamente oriundo da dinâmica global de aquecimento do planeta. 

(B) está exclusivamente ligado ao desmatamento e expansão de atividades 

agrícolas. 

(C) surge a partir da ocupação e colonização das terras brasileira. 

(D) é um movimento tectônico de acomodação de placas do continente 

americano. 

(E) está relacionado à dinâmica da natureza e ação do homem. 

 

 

 

 

5. Com relação à criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE) na década de 1950, é correto afirmar que: 

 

 

(A) propôs para a região Nordeste do Brasil ações voltadas para a criação de 

uma política de planejamento e de investimentos na infraestrutura produtiva 

e na reordenação da distribuição de terras. 

(B) implantou no Brasil, a partir de experiências da CEPAL, uma visão 

oligopolista do mercado voltada para a concentração regional a partir da 

região Nordeste. 

(C) implantou no Brasil uma ampla política clientelista de combate à seca na 

região Nordeste. 

(D) inaugurou no Brasil um novo conjunto de políticas regionais voltadas 

exclusivamente para obras hidráulicas contra as secas. 

(E) serviu de base para a implantação e execução do II Plano Nacional de Metas 

e Investimentos no Brasil. 
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6. Com relação a bacia hidrográfica amazônica, pode-se dizer que: 

 

 

(A) é formada por uma rede de drenagem modesta, com deficiências em 

alimentação e se direciona para o oceano Atlântico. 

(B) constitui-se em grande parte de topografia plana de rochas cristalinas do pré-

cambriano e platôs de sedimentos quaternários. 

(C) o regime fluvial dominante é perene e dependente do escoamento superficial 

do planalto brasileiro. 

(D) a maioria dos rios são intermitentes e dependentes do regime das chuvas de 

inverno.  

(E) predomina a execução de grandes obras de geração de energia elétrica e de 

transposição de águas para atender o semi-árido.  

 

 
 

 

 

7. As chamadas cidades do agronegócio no Brasil são cidades: 

 

 

(A) antigas que no passado serviram como ponto de comércio entre regiões 

brasileiras. 

(B) localizadas em áreas metropolitanas que fornecem equipamentos técnicos 

para as atividades agrícolas. 

(C) que surgiram do processo de expansão da fronteira agrícola e se 

especializaram em suprir demandas específicas do agronegócio. 

(D) formadas em terras de grandes fazendas do agronegócio e voltadas para 

atender diretamente as demandas regionais dos trabalhadores das fazendas. 

(E) que apresentam boa qualidade de vida, infraestrutura sanitária e equilibrada 

distribuição de renda entre a população.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Marque a alternativa correta 

 

De acordo com dados apresentados pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) 

2010, o número de conflitos pela água no Brasil aumentou de 14 (tendo 14.352 

pessoas envolvidas) em 2002 para 87 (tendo 197.210 pessoas envolvidas) em 

2010. Diante desse fato, quais são os principais elementos que estão no centro 

desses conflitos. 

 

 

(A) A implantação do Programa Nacional de Exportação de Água para outros 

países e restrições ao aumento do consumo de água no Brasil. 

(B) O racionamento de água em função do baixo nível dos reservatórios e o 

racionamento no consumo de energia elétrica. 

(C) O uso intensivo da água por parques produtivos de grandes empresas e 

disponibilização de água sem o devido tratamento para a população de 

menor renda. 

(D) Grandes obras de infraestrutura e expansão da fronteira agrícola. 

(E) O desmatamento, o assoreamento dos rios e a implantação de grandes 

projetos de piscicultura em áreas irrigadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visto:    

 

CONCURSO DE ADMISSÃO – 2013 ao CFO/QC/Odonto/Farm – 2014 PAG-3 
CONHECIMENTOS 

GERAIS 
 

 

 

 

 

 

 

9. Tomando como ponto de partida o texto “O Sentido da Colonização“, de Caio 

Prado Júnior (em Formação do Brasil Contemporâneo), analise as afirmativas 

abaixo e marque a opção correta.  

 

I. Diferentemente da Espanha, Portugal inicia, logo após os primeiros 

contatos com os povos indígenas, a efetiva colonização das terras 

“descobertas”. 

II. Para Caio Prado Jr, a idéia de povoar as novas terras derivou da 

necessidade de tornar produtivas as feitorias, capacitando-as a fornecer 

gêneros para os fins mercantis.  

III. No contexto colonial, os metais, mesmo sendo os maiores atrativos para 

os colonizadores, ocuparam uma posição de pouca relevância nos dois 

primeiros séculos coloniais.  
 
(A) Somente I é correta.  

(B) Somente II é correta. 

(C) Somente III é correta. 

(D) Somente I e II são corretas. 

(E) Somente II e III são corretas. 

 

10. Quando tratamos da Independência do Brasil e da formação do Império brasileiro, 

é correto afirmar que: 

 

(A) ocorreu um processo de continuidade e também de ruptura entre colônia e 

metrópole. 

(B) o ano de 1822 foi o marco decisivo para a formação nacional.  

(C) ocorreu a inauguração de valores e costumes muito diferentes dos 

portugueses. 

(D) houve a permanência do mesmo linguajar político utilizado na colônia. 

(E) se verificou a permanência da mesma cultura política vivenciada na colônia. 

 

 

 

 

11. No contexto colonial, a escravidão indígena foi limitada por diversos fatores. 

Sobre o tema, analise as afirmativas abaixo e marque a opção correta.  

 

I. Entre os fatores limitadores da escravidão indígena, não está presente 

qualquer posição da Coroa Portuguesa. 

II. Os índios que de fato reagiram à escravidão foram aqueles que habitavam 

as regiões mais distanciadas do litoral. 

III. Um dos fatores que desencadearam a expulsão dos jesuítas da América 

Portuguesa no século XVIII foi a sua resistência ao uso da mão-de-obra 

indígena pelos colonos. 
 

(A) Somente I é correta.  

(B) Somente II é correta. 

(C) Somente III é correta. 

(D) Somente I e II são corretas. 

(E) Somente II e III são corretas. 

 

 

 

12. Sobre a rebelião regencial conhecida por Cabanagem, marque a opção correta.  

 

(A) A intenção mais pungente do movimento foi o fim do regime de semi-

escravidão imposto à Província do Grão-Pará. 

(B) As perspectivas políticas e sociais dos cabanos e dos seus líderes tinham 

como espelho o governo regencial, embora pregassem a transferência do 

poder do Rio de Janeiro para o Pará. 

(C) A rebelião fracassou pela ausência de um sentimento comum de identidade, 

já que os cabanos eram formados por povos de culturas e etnias diferentes. 

(D) O movimento adquiriu ares revolucionários internacionais com a morte de 

autoridades diplomáticas e a possibilidade de invasão de territórios nas 

Guianas e no Caribe. 

(E) Na sua prática, o movimento não conseguiu sair do território do Pará, 

devido à falta de unidade do projeto político pensado pelos seus líderes. 
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13. As afirmativas abaixo tratam do sistema de capitanias hereditárias e do 

estabelecimento do governo geral na América portuguesa. Analise-as e marque a 

opção correta. 

 

I. Entre as motivações para a criação do sistema administrativo de governo 

geral nas possessões portuguesas da América estava o risco de perda de 

parte do território para os franceses. 

II. A criação do sistema de capitanias hereditárias, implantado na América 

portuguesa durante a década de 1530, foi uma decisão que provocou um 

acelerado crescimento populacional e produtivo na região em poucas 

décadas. 

III. Entre as prerrogativas entregues pelo rei de Portugal aos capitães 

donatários, encontravam-se a de doar terras, a de reter para si parte da renda 

da produção e a de monopolizar a justiça, o que incluía o poder de condenar 

à morte em certos casos. 

 

(A) somente I é correta.  

(B) somente II é correta. 

(C) somente III é correta. 

(D) somente I e II são corretas. 

(E) somente I e III são corretas. 

 

 

 

 

14. O fator de maior efetividade para a conquista e ocupação de áreas sertanejas da 

América portuguesa no primeiro século da colonização foi: 

 

(A) a caça ao índio, que visava suprir as necessidades de mão-de-obra. 

(B) a busca de metais e a implantação das minas de ouro e prata. 

(C) a procura das especiarias e de drogas sertanejas. 

(D) a implantação da cultura de produção do gado. 

(E) a busca de madeiras de lei para a construção urbana e o mobiliário. 

 

 

 

 

 

15. Analise as afirmativas sobre a Constituição de 1824 e marque a opção correta. 

 

I. O texto constitucional considerou sagrada, inviolável e irresponsável a 

pessoa do Imperador. 

II. A constitucionalização da nação brasileira foi uma decorrência do respeito 

do Imperador à Assembléia Constituinte que se incumbiu da elaboração da 

Carta. 

III. A Constituição estabeleceu que todos os portugueses residentes no Brasil 

naquele momento seriam considerados brasileiros. 

 

 

(A) Somente I é correta.  

(B) Somente II é correta. 

(C) Somente III é correta. 

(D) Somente I e II são corretas. 

(E) Somente I e III são corretas. 

 

 

 

16. Sobre o Tenentismo, analise as afirmativas e marque a opção correta. 

 

I. Crítico às fraudes eleitorais e ao domínio das oligarquias, o Tenentismo 

pautou-se pela defesa de uma democracia ampla no País. 

II. Contrário ao domínio das oligarquias, o Tenentismo transitou 

progressivamente de uma conduta de caráter corporativo para a defesa 

crescente de propostas de transformação política para o País. 

III. Apesar de críticos do sistema político vigente, os tenentes rebeldes da 

década de 1920 mantiveram uma conduta de neutralidade quando do golpe 

de Estado que levou Getúlio Vargas ao poder em 1930. 

 

(A) Somente I é correta.  

(B) Somente II é correta. 

(C) Somente III é correta. 

(D) Somente I e II são corretas. 

(E) Somente II e III são corretas. 
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17. Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas abaixo. 

 

“O _______ de peso é um problema para muitas pessoas ______, para os ursos 

polares, pode ser a solução. Um novo estudo publicado na última semana na 

revista científica Journal of Animal Ecology mostra que o alarmante ________ no 

Ártico está modificando os hábitos dos ursos polares e, com mais dificuldade para 

conseguir alimentos, apenas aqueles que têm mais gordura ____________ 

sobreviver”. 

 
(Fonte: http://colunas.revistaepoca.globo.com/planeta/2013/03/25/com-degelo-do-artico-so-ursos-

polares-gordinhos-tem-chance-de-sobreviver/. Acesso em: 26 de março de 2013) 

 

(A) exceço – mas – degelo – conseguirão 

(B) ecesso – mais – dejelo – conseguirão 

(C) excesso – mas – degelo – conseguirão 

(D) escesso – mais – degêlo – conseguiram  

(E) exceço – mais – dejelo – conseguiram 

 

O item 18 deve ser respondido com base no texto abaixo. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

O Alzheimer é o tipo de demência mais comum em idosos. Somente no 

Brasil, estima-se que há 1,2 milhão de pessoas com a doença 

neurodegenerativa, que causa a deterioração da memória e da capacidade 

cognitiva. Ainda não há cura e não se sabe exatamente sua origem. Estudos 

recentes, no entanto, conseguiram distinguir alguns eventos neurológicos 

relacionados à patologia P, como a presença de placas de proteína beta 

amiloide no cérebro. Agora, duas novas pesquisas, da Universidade 

Linköping, na Suécia, e da Universidade da Califórnia, sugerem que a doença 

pode ser causada por alterações dessa proteína. Segundo essa hipótese, as 

moléculas modificadas “contaminam” células neurais saudáveis 

progressivamente. 

 

 

 

18. “demência” (l.1) em relação a “Alzheimer” (l.1) estabelece uma relação de:  

 

(A) sinonímia 

(B) ambiguidade 

(C) metonímia 

(D) hiperonímia 

(E) homonímia 

 

 

Leia o texto abaixo, para responder o item 19.  

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

A maior dádiva da ciência para a humanidade é a libertação do medo. 

Imagine por um instante nosso passado neolítico. Todos os dias era preciso 

conviver com medos terríveis: predadores letais, conflitos tribais, frio e calor, 

fome e sede, seca e enchente, sem falar do mítico medo da noite eterna, tão 

bem documentado entre o povo maia: o temor de que o sol um dia partisse e 

nunca mais regressasse. A ciência nasceu como técnica de controle da 

realidade e de seus inúmeros perigos, muitas vezes transformando a 

dificuldade em ferramenta.  

Pense no fogo, na fermentação dos alimentos e no uso medicinal de 

substâncias. Com a ciência veio a esperança de um futuro cada vez melhor, 

com mais conforto e segurança, menos sofrimento e medo. 
 

(Fonte:http://www2.uol.com.br/vivermente/noticias/a_ciencia_e_o_medo.html. acesso em 26 de 

março de 2013) 

 

19. Analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta. 

 

(A) “Todos os dias” (1.2) exerce a função sintática de sujeito. 

(B) “o sol” (l.5) e “dificuldade” (l.8) exercem a mesma função sintática. 

(C) “nosso passado neolítico” (l.2) exerce a função sintática de objeto direto. 

(D) “no fogo” (l.9) exerce a função sintática de adjunto adverbial de lugar. 

(E) “com medos terríveis” (l.3) exerce a função sintática de adjunto adverbial de 

adição. 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2656.12050/pdf
http://colunas.revistaepoca.globo.com/planeta/2012/07/05/o-derretimento-no-artico-bate-novo-recorde/
http://colunas.revistaepoca.globo.com/planeta/2012/07/05/o-derretimento-no-artico-bate-novo-recorde/
http://colunas.revistaepoca.globo.com/planeta/2012/07/05/o-derretimento-no-artico-bate-novo-recorde/
http://colunas.revistaepoca.globo.com/planeta/2013/03/25/com-degelo-do-artico-so-ursos-polares-gordinhos-tem-chance-de-sobreviver/
http://colunas.revistaepoca.globo.com/planeta/2013/03/25/com-degelo-do-artico-so-ursos-polares-gordinhos-tem-chance-de-sobreviver/
http://www2.uol.com.br/vivermente/noticias/a_ciencia_e_o_medo.html
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20. Assinale a alternativa em que as palavras são acentuadas por serem oxítonas com 

ditongos abertos.  

 

(A) órgão – órfão 

(B) anéis – heróis 

(C) Piauí – teiú 

(D) papéis – tuiuiú 

(E) pontapés – carijós  

 

21. Analise o texto abaixo e identifique quantas vírgulas são necessárias para que a 

pontuação fique adequada. 

 

Depois do processo de romanização que gerou muitas batalhas sofreu a Península 

Ibérica a invasão dos bárbaros germânicos a qual muito contribuiu para a 

fragmentação linguística da Hispânia. No século VII em 711 voltou a Península a 

ser invadida pelos árabes. 
 

(BECHARA, Evanildo. Moderna gramática do português. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. p. 

23. Trecho adaptado.) 

 

(A) 3 

(B) 4 

(C) 5 

(D) 6 

(E) 7 

 

22. Assinale a alternativa que está de acordo com as regras gramaticais normativas. 

 

(A) Os pagamentos referentes aquelas faturas vão atrasar. 

(B) O único parente que eu simpatizo é meu tio. 

(C) O chefe disse que essa tarefa é para mim fazer. 

(D) A situação econômica que a Europa chegou é perigosa. 

(E) As normas às quais a diretora fez alusão serão extintas. 

 

 

 

 

 

23. Assinale a alternativa em que há quebra de paralelismo semântico. 
 

(A) Maria Antonieta não apenas toca piano, mas também violão.   

(B) Augusto Henrique gosta de ler, escrever, correr e futebol. 

(C) Ali há todos os tipos de insetos: mosquito, barata, rato e lagartixa. 

(D) O ser humano mudou tanto no modo de pensar e também fisicamente. 

(E) A nossa empresa melhorou graças ao novo diretor e nova diretora. 

 

 

 

 

ATENÇÃO ! 

O candidato deve responder, somente, os itens referentes ao idioma estrangeiro 

pelo qual fez opção no seu requerimento de inscrição, devendo marcar suas 

respostas no cartão de respostas. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

24. Choose the alternative that correctly completes the sentences below: 

 

I remember ____ names, but they don’t remember ______. ______ name is Ana 

and _____ name is David. I told ______ that ______ name is Carlos. 

 

(A) their – mine – Her – his – them - my. 

(B) they – my – She’s – he’s – they - mine. 

(C) they – mine – She – he – their - my. 

(D) their – I’m – Her – his – them – I’m. 

(E) them – my – She’s – he’s – they - I. 
 

 

INGLÊS 
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Answer questions 25, 26, 27 and 28 according to the texts below. 
 

Bertrand Piccard and his co-pilot Brian Jones were the first people to fly around the Earth 

in a balloon non-stop in 1999. 

I learnt to fly in a balloon in a race across the Atlantic Ocean in 1992 and became 

fascinated by the sport. In the same way that a mountain climber dreams of climbing the 

world’s highest mountain, I dreamed about flying non-stop around the world. 

I spent six years planning the flight and failed twice before we managed to succeed. Our 

route took us over China, but we could only get permission to travel over the south. This 

meant going first to North Africa to catch the right winds. That added 10,000 kilometers, 

and another week, to our journey. But because of this, our flight broke all the records for 

distance and time spent in the air. 

My main memory of the trip is that we lived in the air for 20 days and the rising sun was 

the most amazing thing we saw. We had to go out of the balloon’s capsule, in which we 

were transported, three times while in the air to repair the fuel system. We didn’t have 

any safety equipment but when you are in a situation like that, you just do what you have 

to do without thinking about feeling afraid. 

Landing was a fantastic moment. I remember when I got out of the capsule, I looked at 

my footprint in the sand. I remembered the astronaut Neil Armstrong who was so happy 

to put his footprint on the moon, so far away from Earth. At that moment, I was so happy 

to have my foot back on Earth! 
(Fonte: Original) 

 

25. What’s Piccard’s main reason for writing this text? 
 

(A)To warn readers about the dangers of a balloon trip. 

(B) To compare the sport of ballooning with mountain climbing. 

(C) To recommend ballooning as a means of transport. 

(D) To describe the lessons that failure has taught him. 

(E) To report on succeeding at something he’d dreamt of for years. 

 

26. Why did the balloon fly over south China? 
 

(A) The wind took it in the wrong direction. 

(B) The pilots weren’t allowed to cross any other part. 

(C) The pilots were running out of time. 

(D) The route made the journey shorter. 

(E) The route made the journey riskier. 

 

27. Why did the pilots get out of the capsule during the flight? 
 

(A) To practice what to do in an emergency. 

(B) To watch the sunrise. 

(C) To mend something which had a fault. 

(D) To check if the safety equipment was working. 

(E) To test their courage in a dangerous situation. 

 

 

28. What was the newspaper headline after the balloon landed? 
 

(A) Balloon pilot flies alone around the world. 

(B) Non-stop from North Africa to China. 

(C) Magnificent record flight for Piccard and Jones. 

(D) New record – 10,000 km in a week. 

(E) Balloon pilot suffers a serious fall upon returning 

 

 

29. Choose the  alternative according to the right use of adverbs. 
 

(A) The meat is cooked very bad. 

(B) It is terrible hot today. 

(C) He is driving unusual fast. 

(D) She writes very good. 

(E) I speak German well. 

 

 

30. Choose the alternative that correctly completes the sentences below: 
 

She left Serrinha ___ 1968 and went ____ Salvador. She will get married ______ 

July.The wedding is ______ July 25
th
 . 

 

(A) on – from – on - on. 

(B) at – for – at - in. 

(C) in – to – in - on. 

(D) since – on – in - at. 

(E) from – for – at - in. 
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ATENÇÃO ! 

O candidato deve responder, somente, os itens referentes ao idioma estrangeiro 

pelo qual fez opção no seu requerimento de inscrição, devendo marcar suas 

respostas no cartão de respostas. 

 

 

 

 

 

24. Señale la alternativa que presenta la secuencia correcta del uso de Y/E, que 

completa los huecos en las oraciones siguientes. 

 

- Padre ___ hijo compraron una casa en el barrio gótico. 

- La escuela está entre el centro comercial ____ la iglesia. 

- Hay hombres que viven en casas _____ otros en las calles. 

- Chabola ____ piso, cueva ______ iglú, estos son algunos tipos de vivienda que 

han abrigado al hombre. 

- Una casa no se hace a fuego _____ hierro. 

 

(A) Y – E – Y – E – Y – Y. 

(B) E – E – Y – Y – E – Y. 

(C) Y – E – Y –Y – E – E. 

(D) E – Y – Y – Y – E – Y. 

(E) E – E – Y –E – Y – Y. 

 

TEXTO I ( Considere el texto I para resolver los items 25, 26, 27, 28 ) 

 

Expertos de Oxford proponen gravar con un 20% la comida menos saludable 
 

La tasa serviría para promocionar hábitos más sanos.  

Francia, Hungría y Dinamarca ya tienen impuestos en esta dirección. 

Expertos de la Universidad de Oxford han propuesto que la comida menos 
sana sea gravada con un impuesto especial del 20%. Según los autores, esa tasa es el 

mínimo para que haya un efecto en la salud de la población. Las opiniones las ha 

publicado el British Medical Journal. 

Uno de los trabajos, dirigido por Oliver Mytton, parte del estudio de países 

que ya han adoptado algún tipo de medida en este sentido. Por ejemplo, el año pasado 

Dinamarca introdujo un impuesto sobre la grasa, Hungría otro a la comida basura, y 

Francia a las bebidas azucaradas. También en partes de EE.UU. hay iniciativas 

similares. La idea se abre poco a poco camino. El año pasado, la ONU debatió el papel 

de este tipo de gravámenes para prevenir enfermedades no transmisibles, y es posible 

que el tema vuelva a estar sobre la mesa en la Asamblea Mundial de la Organización 

Mundial de la Salud, que ha empezado hoy. 

La eficacia de estas medidas está todavía sin probar. Hay pocos estudios 

directos, según reconocen Mytton y sus colegas. En EE.UU. se han hecho un par de 

ellos sobre el efecto de tasar las bebidas azucaradas, pero no se observó una mejoría 

en la salud, quizá porque el impuesto, del 8% era bajo, dicen los investigadores. 

Tampoco ha habido conclusiones claras en ensayos dirigidos y la mayoría de los datos 

vienen de elucubraciones teóricas. Se ha determinado que hay, al principio, una 

disminución en el consumo de los productos con impuestos, pero o no se ha medido el 

efecto en la salud a largo plazo o los resultados no eran concluyentes, quizá porque los 

usuarios acudieron a productos compensatorios. 

El informe admite otro problema: que aumentar los impuestos sobre esos 

productos perjudica a los más pobres. De hecho normalmente las personas con menos 

recursos acuden a dietas menos sanas. Esto sería regresivo en un principio, aunque a 

medio plazo puede ser beneficioso. Para estos casos proponen que la medida no sea 

única, y vaya acompañada de otras, como una subvención de los alimentos más 

saludables (verduras, frutas). Por otro lado, precisamente los pobres son los que 

reaccionan más a los cambios de precio de los productos, por lo que el impuesto 

podría suponer una modificación hacia dietas más sanas. 

Otro factor es la posibilidad y aceptación de estas medidas. Las encuestas que 

se han hecho – de nuevo en EE.UU. – indican que aunque hay un rechazo de 

antemano, este disminuye cuando se insiste en los beneficios sobre la salud de las 

medidas. El caso del tabaco es similar: empezaron subiéndose los impuestos poco a 

poco, y esta medida ha sido aceptada. 

Lógicamente, la industria está en contra, y los autores del trabajo reconocen 

que sus portavoces afirman que las propuestas son “poco efectivas, injustas” y 

“llevarán a la pérdida de puestos de trabajo”. Pero añaden que es lo mismo que 

argumentaron las tabacaleras en su momento, sin que el efecto haya sido tan claro. 

[…] 
( Fonte:http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/05/21/actualidad/1337601993_706382.html <accedido en 05 Jul 13>) 

ESPANHOL 

http://www.ox.ac.uk/media/news_stories/2012/120516_1.html
http://www.bmj.com/press-releases/2012/05/14/20-%E2%80%9Cfat-tax%E2%80%9D-needed-improve-population-health
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2011/09/19/actualidad/1316383207_850215.html
http://www.who.int/mediacentre/events/2012/wha65/en/index.html
http://www.who.int/mediacentre/events/2012/wha65/en/index.html
http://www.who.int/mediacentre/events/2012/wha65/en/index.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/05/21/actualidad/1337601993_706382.html
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25. Según el texto I, está correcto afirmar que:  

 

(A) la comida basura, las bebidas azucaradas y la comida ligera constituyen una 

alimentación peligrosa a la salud. 

(B) estudios realizados anteriormente en EE.UU. constataron que sólo las 

bebidas azucaradas deberían tener impuestos más elevados.  

(C) las personas que tienen menos recursos financieros serían perjudicadas con 

impuestos a las comidas no sanas porque son menos adeptas de esas dietas. 

(D) el aumento de impuestos respecto al tabaco es algo que no resultó tan eficaz 

ante la disminución de su uso.  

(E) las empresas de comida menos sana alegan pérdida de empleados si acaso 

se adopten medidas para la disminución de los impuestos.   

 

 

26. Respecto a la palabra gravar, en el título del texto I, está correcto decir que:  

 

(A) se puede sustituirla por la palabra tasar sin cambio de significado. 

(B) también se utiliza con el sentido de “captar y almacenar imágenes o sonidos” 

(C) se admite doble escritura, con “b” o “v” sin cambio de significado.  

(D) es una palabra biléxica, o sea, tiene dos significados distintos en portugués 

(E) es, curiosamente, también sinónimo del vocablo desgravar. 

 

 

 

27. Según la acentuación, la palabra gravámenes (en negrita en el texto I), en 

singular, se clasifica como: 

 

(A) grave. 

(B) esdrújula. 

(C) sobresdrújula. 

(D) aguda. 

(E) heterotónica. 

 

 

 

 

 

 

28. ¿ Cuántos tiempos verbales distintos hay en el primer párrafo del texto I y cuáles 

son ellos ?  

 

(A) Tres: pretérito indefinido de indicativo, pretérito perfecto de indicativo y 

presente de subjuntivo. 

(B) Tres: pretérito perfecto de indicativo, presente de subjuntivo y presente de 

indicativo. 

(C) Dos: pretérito perfecto de indicativo y presente de subjuntivo.  

(D) Dos: pretérito indefinido de indicativo y presente de subjuntivo. 

(E) Cuatro: pretérito perfecto de indicativo, pretérito indefinido de indicativo, 

presente de indicativo y presente de subjuntivo.  

 

 

 

29. Señale la alternativa que presenta la secuencia correcta de posesivos que llenan 

los huecos del texto a continuación. 

 

Me llamo Rosa, tengo treinta y cinco años y les puedo decir que los mejores viajes 

de _____ vida los hice en compañía de _____ padres y hermanos. Éramos dos 

niñas y tres muchachos y solíamos ocultar ______ perro en el coche para 

garantizar que él viajara con nosotros. _____  nombre era Manchas. Le dimos este 

nombre porque las manchas _____ eran tantas que llamaban la atención de toda la 

gente. 

 

 

(A) mi – mis – mi – Tu – tuyas. 

(B) mi – mis – nuestro – Su – suyas. 

(C) mía – míos – nuestro – Suyas – tuyas. 

(D) mía – sus – nuestro – Su – suyas. 

(E) su – mis – vuestro – Su – sus.  
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TEXTO II (Considere el texto II para resolver el ítem 30 ) 

 

Gasto en salud de México, de los más altos en la OCDE 

 

 

El gasto que realizan los mexicanos en salud se encuentra entre los más 

altos de los países que integran la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE). 

Esto pese a bajar del 51,7% al 47% durante el año pasado, por lo que es 

importante que existan más y mejores medicinas, dijo el representante de la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), 

Francisco Acosta Minquini. 

En este contexto, refirió que de marzo de 2011 a junio de este año, el 

organismo autorizó 10.593 registros sanitarios de insumos para la salud entre 

nuevos registros, prórrogas y modificaciones con un valor aproximado a 16 mil 

millones de pesos. 

De estos medicamentos, 31 son de los llamados innovadores, es decir, 

aquellos que nunca habían estado disponibles en el mercado mexicano y que están 

dirigidos a padecimientos cardiovasculares, oncológicos, síndromes genéticos y 

sistema endocrino. 

“Hemos autorizado 31 que representan una alternativa terapéutica para 

miles y millones de pacientes en el país”, señaló durante su intervención en el 

XXVII Congreso Internacional de Farmacias. 

Añadió que la Cofepris aprobó medicamentos genéricos, los cuales, 

contribuyen al ahorro en el gasto por salud, así como para el sector público que los 

compra por medio de licitaciones. 

En este sentido, el organismo liberó 20 sustancias activas cuyas patentes 

vencieron y que atienden al 59% de las enfermedades que causan la mortalidad de 

los mexicanos. 

En el tema de productos milagro, el comisionado de Operación Sanitaria de 

la Cofepris, Álvaro Pérez Vega, recordó que en lo que va de 2012 el organismo ha 

asegurado 73.366 productos milagro y 995.000 tabletas, tras las reformas a la 

legislación sanitaria. 

 
( Fonte:http://www.eluniversal.com.mx/notas/862140.html <accedido en 01 Jul 13> [adaptado] ) 

 

 

 

 

 

30. Señale la frase correcta de acuerdo con el texto II. 

 

(A) Los mexicanos gastan demasiado con medicamentos, principalmente 

respecto a los productos milagro. 

(B) La aprobación de medicinas genéricas por la Cofepris  no implica en un 

ahorro de gastos con salud. 

(C) La venta de los productos milagro no está asegurada por la Cofepris, tras 

una reforma que hubo en la institución. 

(D) Las sustancias activas liberadas por la Cofepris se dieron por haberse 

cumplido sus patentes.  

(E) Medicinas que tratan de los tumores no están entre los nuevos registros 

autorizados por la Cofepris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/862140.html
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Considere o texto abaixo para responder o item 31. 
 

O Tenente Jeferson conversando com o Tenente André afirmou que muitas 

organizações modernas, ainda apresentam características apontadas por teóricos 

da Administração Clássica (Taylor, Fayol, Ford) a exemplo dos tópicos: 
 

I. Ciclo motivacional 

II. Divisão do trabalho 

III. Departamentalização 

IV. Descentralização 

V. Funções da Administração 

VI. Processo decisório participativo 
 

31. Analise a afirmativa acima relacionada pelo Tenente Jeferson e, em seguida, 

assinale a alternativa que contém apenas as características recomendadas pela 

Administração Clássica: 
 

(A) I, II e IV. 

(B) II, III e V. 

(C) I, III, e VI. 

(D) III, IV e VI. 

(E)  IV, V e VI. 
 

32. O Capitão José ao ser transferido para uma recém criada Divisão observou 

que na nova Divisão predominava as características do modelo burocrático de 

organização. Analise os itens abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que 

certamente foi identificada pelo Capitão José. 
 

(A) a liderança competitiva. 

(B) a descontinuidade do trabalho. 

(C) a monopolização de posições. 

(D) o vínculo ao ocupante e não ao cargo. 

(E) o profissionalismo de seus membros. 

Considere a figura abaixo para responder o item 33. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta. 
 

I. A administração pública prima pela observância do princípio da divisão do 

trabalho em razão de que cada participante tem um cargo ou posição com 

esfera específica de competência, com deveres oficiais e atribuições 

estritamente especificadas e delimitadas. 

II. A busca pela maximização da eficiência é um objetivo apenas das 

organizações privadas. 

III. O concurso público, como forma de ingresso nos cargos públicos, 

caracteriza a busca de melhores quadros de servidores e conseqüentemente 

de maior eficiência na administração pública. 

IV. A administração pública observa o Princípio da Hierarquia, afinal cada 

colaborador ou funcionário deve cumprir as ordens e determinações do seu 

superior hierárquico, devendo cada colaborador ter apenas um único chefe. 

V. O Princípio da Autoridade e Responsabilidade considera autoridade como 

o poder derivado do conhecimento e competência da pessoa, tendo assim o 

direito de dar ordens e o poder de esperar obediência. 
 

(A) Apenas I, II e III estão corretas. 

(B) Apenas II, III e V estão corretas. 

(C) Apenas I, III e IV estão corretas. 

(D) Apenas II, IV e V estão corretas. 

(E) Apenas I, III e V estão corretas. 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
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34. Analise as afirmativas abaixo e, em seguida assinale a opção correta. 

 

O Tenente Pedro em uma palestra para os membros da Seção de Pessoal 

sobre os servidores militares efetuou as afirmações abaixo relacionadas. 

 

I. As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são 

asseguradas em plenitude apenas aos oficiais da ativa das Forças 

Armadas. 

II. As patentes dos oficiais das Forças Armadas são conferidas pelo Ministro 

da Defesa. 

III. O militar em atividade que aceitar cargo público civil permanente será 

transferido para a reserva. 

IV. O militar, enquanto em efetivo serviço, não pode estar filiado a partidos 

políticos. 

 

(A) Apenas I e IV estão corretas.  

(B) Apenas I e II estão corretas.  

(C) Apenas II e III estão corretas.  

(D) Apenas I e III estão corretas.  

(E) Apenas III e IV estão corretas. 

 

 

 

 

35. Analise as alternativas abaixo e, em seguida, assinale a opção que está 

relacionada a quem cabe, privativamente, a iniciativa para as leis que 

disponham sobre criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e Órgãos 

da Administração Pública. 

 

(A) Presidente da República. 

(B) Senadores. 

(C) Deputados Federais. 

(D) Deputados Federais ou dos Senadores. 

(E) Deputados Federais e dos Senadores. 

 

 

 

 

36. Considerando o disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, que trata das 

normas para licitações e contratos da Administração Pública, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) É permitido contrato com prazo de vigência indeterminado. 

(B) Em certos casos é permitido o contrato verbal até 5% do valor limite 

previsto para a modalidade Convite. 

(C) O instrumento formal é facultativo nos casos de tomadas de preço. 

(D) O instrumento formal é facultativo nos casos de dispensa ou 

inexigibilidade de licitação. 

(E) O instrumento formal é facultativo para contratos de seguro e de locação. 

 

 

37. Para atender as necessidades da sociedade por bens públicos a Administração 

Pública pode fazer uso:  

 

(A) de impostos, exclusivamente.  

(B) da tributação em geral.  

(C) de taxas e alienação do patrimônio.  

(D) de impostos e contribuição de melhoria, exclusivamente.  

(E) de taxas e contribuições sociais, exclusivamente.  

 

 

38. A Construtora Fortaleza considera a possibilidade de adquirir um novo 

software para controlar suas atividades. Foi identificada a existência de cinco 

alternativas no mercado. Para avaliar as alternativas e indicar a melhor 

escolha é recomendável que seja considerado: 

 

(A) a confiabilidade do software a ser utilizado. 

(B) a linguagem de programação a ser utilizada. 

(C) o tipo de hardware a ser adquirido. 

(D) o custo total do processo de implantação. 

(E) o navegador a ser utilizado na internet. 
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39. A rede de supermercados Baratão está implantando um Sistema de 

Informações Gerenciais (SIG) para transformar dados obtidos em seus 

sistemas de registro em informações úteis. Pode ser caracterizado como parte 

integrante do sistema a ser implantado: 

 

(A) o armazenamento de conhecimento. 

(B) a emissão de notas fiscais. 

(C) a baixa de mercadorias vendidas. 

(D) o registro de mercadorias adquiridas. 

(E) os relatórios comparativos das operações de compras e vendas realizadas. 

 

 

40. Analise as afirmativas sobre métodos e procedimentos administrativos, 

colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa 

verdadeira, e a letra F quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a 

alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

(   ) Fluxograma é um tipo de gráfico que representa o fluxo ou seqüência de 

procedimentos ou rotinas. 

(   ) Funciograma é a segmentação do projeto (o processo) em fases (etapas 

ou subprocessos) interligando-as de forma que representem uma rotina 

organizada, com vínculos entre as tarefas antecedentes e as consequentes. 

(   ) Funciograma, origina do inglês flow-chart, é uma técnica analítica que 

permite descrever os sistemas administrativos de uma maneira clara, 

lógica e concisa. 

(   ) Quadro de Distribuição do Trabalho (QDT) é o instrumento utilizado 

com o objetivo de se analisar as diversas atividades atribuídas a cada uma 

das unidades de uma organização, por meio do diagnóstico das tarefas 

executas pelos colaboradores, visando aferir a carga de trabalho e a 

racionalidade da sua distribuição. 

 

(A) V – F – V – V. 

(B) F – V – F – V. 

(C) V – F – F – V. 

(D) F – F – V – F. 

(E) F – V – V – F. 

 

41. A Rede de Farmácia Viver decidiu contratar a empresa Resolve Consultores 

Ltda para propor uma redefinição da estrutura organizacional da empresa, de 

modo a privilegiar as seguintes características desejadas: 

 

– forte e coeso trabalho de equipe; 

– eliminação de mão-de-obra ociosa; 

– eliminação de uma extensa cadeia hierárquica; 

– melhoria do processo comunicativo nos empreendimentos. 

 

Privilegiando as características acima, a Rede de Farmácia Viver passará a 

adotar a seguinte estrutura: 

 

(A) linear. 

(B) matricial. 

(C) geográfica. 

(D) especialista. 

(E) qualitativa. 

 

42. Considere os seguintes aspectos relacionados à área de Gestão de Pessoas: 

 

I. nível de competência gerencial instalado na empresa; 

II. cultura organizacional; 

III. política de recrutamento e seleção da empresa; 

IV. relacionamento com as entidades de representação sindical; 

V. índice de rotatividade de pessoal; e 

VI. capacidade de investimento em qualificação. 

 

O Gestor de Pessoas da Pedreira Empreendimento Ltda pretende introduzir o 

método de avaliação de desempenho conhecido como “Avaliação 

Participativa por Objetivos – APPO”, tal empresa deverá considerar, 

necessariamente, dentre os acima apresentados, os seguintes aspectos: 

 

(A) I, II e V. 

(B) I, II e VI. 

(C) I, III e IV. 

(D) II, V e VI. 

(E) III, IV e V. 



Visto  
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43. A fábrica de Fogões Ferreira adotou medidas para alterar o comportamento de 

seus colaboradores baseadas em reforço positivo. Para tanto essa organização: 
 

(A) condicionou parte expressiva da remuneração dos vendedores à satisfação 

dos clientes. 

(B) advertiu um colaborador por causa das freqüentes faltas ao trabalho e, 

vinte dias depois em razão das vendas realizadas cancelou a advertência.  

(C) demitiu todos os colaboradores que faltaram mais de dez dias nos últimos 

seis meses, de modo a que tal medida servisse de exemplo aos demais.  

(D) premiou os empregados com bom desempenho ignorando os casos de 

ausência ao trabalho. 

(E) buscou direcionar os comportamentos desejáveis por meio da definição 

dos valores da empresa.  
 

44. Assinale a opção correta em relação à Gestão da Qualidade Total. 
 

(A) Um sistema de indicadores de qualidade deve considerar apenas a 

mensuração da qualidade percebida. 

(B) O prêmio nacional da qualidade baseia-se em quesitos da qualidade da 

gestão e desconsidera o desempenho global da organização. 

(C) Gestão da qualidade total é a melhor maneira de se reter os melhores 

colaboradores. 

(D) O foco principal da gestão estratégica da qualidade equivale àquele da 

logística. 

(E) A qualidade total possui dimensões que envolvem a segurança, a moral, a 

entrega, o custo e a qualidade do produto ou serviço. 
  
45. O Departamento de Produção da Pedreira Avante foi chamado a opinar sobre 

a implantação de uma lógica de produção centrada na ferramenta Just In Time 

(JIT). O argumento principal para a adoção do JIT relaciona-se ao fato de que 

com a nova lógica a empresa poderá: 
 

(A) reduzir seus custos através de diminuição dos níveis de estoque. 

(B) decidir suas compras em cima da hora. 

(C) utilizar um sistema de fornecimento on line. 

(D) aumentar o uso de computadores no controle da distribuição com redução 

de custos. 

(E) manter estoques elevados em uma determinada hora. 

 

46. A organização Arame Forte Ltda vem enfrentando problemas de 

competitividade. Como alternativa de racionalização de custos, optou por 

trocar seus fornecedores, obtendo matéria-prima mais barata. Os custos de 

produção diminuíram, mas a empresa passou a enfrentar um grande volume 

de reclamações referentes à queda na qualidade dos produtos, 

comprometendo ainda mais sua posição no mercado. A Gerência de Produção 

decidiu propor um programa interno de treinamento para solucionar o 

problema de qualidade dos produtos. O modo como essa decisão foi tomada 

é: 
 

(A) adequado porque a queda da qualidade de produtos/serviços foi fruto do 

desempenho dos funcionários. 

(B) adequado porque é papel do profissional responsável pela Produção 

garantir a qualidade do treinamento. 

(C) adequado porque, quando a questão é qualidade, treinamento é a solução. 

(D) inadequado porque o levantamento de necessidades de treinamento não 

considerou todos os fatores que podem ter gerado a queda de qualidade 

dos produtos. 

(E) inadequado porque o treinamento implicará custos que podem agravar os 

problemas de competitividade da empresa. 
 

47.  O estoque da Farmácia Boa Sorte Ltda, apresentado no quadro a seguir. 
 

 Itens Custo Unitário 

Estoque em 01/01/2011 0 0,0 

Entradas no Estoque em 05/01/2011 100 10,0 

Entradas no Estoque em 25/01/2011 150 12,0 

Saída do Estoque em 30/01/2011 150  
 

Analise as alternativas abaixo e, em seguida, assinale quais os valores, em 

reais, do estoque dessa empresa respectivamente pelos processos PEPS 

("Primeiro a Entrar Primeiro a Sair") e UEPS (“Último a Entrar Primeiro a 

Sair”) ao final do mês de janeiro de 2011, considerando o estoque inicial 

nulo. 
 

(A) 1.800,00 e 3.000,00 

(B) 1.800,00 e 1.000,00 

(C) 1.200,00 e 1.800,00 

(D) 1.200,00 e 1.000,00 

(E) 1.000,00 e 1.800,00 
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48. Analise o texto e as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a opção 

correta.   

 

O Capitão Paulo sempre procurava manter atualizado o conhecimento da 

equipe e efetuava indagações para verificar o grau de conhecimento dos 

mesmos. Efetuou um conjunto de afirmações e pediu aos comandados que 

manifestasse quais dentre elas eram verdadeiras a luz da Lei n. 8.666/93 e 

suas posteriores alterações. 

 

I. Serviço é toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou 

ampliação, realizada por execução direta ou indireta. 

II. Obra é toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse 

para a Administração, tais como demolição, conserto, instalação, 

montagem, operação, dentre outras. 

III. Compra é toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma 

só vez ou parceladamente. 

IV. Alienação é toda transferência de domínio de bens a terceiros. 

V. Seguro-garantia é o seguro que garante o fiel cumprimento das 

obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos. 

 

(A) Apenas I, II e III estão corretas. 

(B) Apenas I, II e IV estão corretas. 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas. 

(D) Apenas II, IV e V estão corretas. 

(E)  Apenas III, IV e V estão corretas. 

 

49. A modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que 

atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia 

anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária 

qualificação é denominada. 

 

(A) Concorrência. 

(B) Convite. 

(C) Tomada de preços. 

(D) Concurso. 

(E) Leilão. 

 

 

50. Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta. 

 

Tendo por referência a Lei. 8.666/93 e suas alterações, é possível afirmar 

acerca que as compras na administração pública só poderão ser feitas com a 

adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários 

para seu pagamento. Para tanto os seguintes critérios devem ser observados: 

 

I. atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de 

especificações técnicas e de desempenho;  

II. ser processada através de sistema de registro de preços;  

III. submeter-se às condições de aquisição e pagamento próprias do setor 

público; 

IV. ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as 

peculiaridades do mercado, visando economicidade; e 

V. balizar-se pelos preços praticados no âmbito da iniciativa privada. 

 

(A) Apenas I, II e III estão corretas. 

(B) Apenas I, II e IV estão corretas. 

(C) Apenas I, III e V estão corretas. 

(D) Apenas II, III e IV estão corretas. 

(E) Apenas III, IV e V estão corretas. 

 

51. No âmbito da Administração Pública é cada vez mais preponderante a criação 

de políticas públicas que visam o desenvolvimento do país de maneira 

sustentável. Estas políticas possuem afinidade com alguns princípios técnicos, 

éticos, administrativos e tecnológicos. A reunião destas políticas com estes 

princípios tem como objetivo salientar a (o): 
 

(A) tecnologia como fim fundamental para o desenvolvimento sustentável 

do país. 

(B) feitura das políticas públicas baseadas nos princípios econômicos e 

administrativos. 

(C) reconhecimento de que há limites impostos pela biosfera no decurso 

econômico. 

(D) exploração aviltosa dos recursos naturais do país com o intuito de 

produzir petróleo. 

(E)  combinação de novas técnicas produtivas rentáveis e, ao mesmo tempo, 

biodegradantes. 



Visto  
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52. Embora os dificultadores, são diversas as estratégias que o gestor público 

pode adotar para promover ações de preservação do meio ambiente. Uma 

destas estratégias pode ser a realização de compras sustentáveis, obtidas 

através de especificações que favorecem a aquisição de produtos combinando 

preços menores e combate ao desperdício. Este tipo de estratégia assumida 

pelo gestor público situa-se no contexto da: 
 

(A) viabilidade econômico-ambiental. 

(B) prática da governança pública. 

(C) gestão sustentável e administrativa. 

(D) gestão pública ambiental. 

(E) responsabilidade socioambiental. 
 

53. Analise as afirmações sobre O Código de Ética Profissional do Servidor 

Público Civil do Poder Executivo Federal, colocando entre parênteses a letra 

V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F quando se tratar de 

afirmativa falsa. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta. 

(   ) O atraso de até 30 dias quando na prestação de quaisquer contas por parte 

de um servidor público é considerado ato administrativo legítimo e 

consoante à ética pública. 

(   ) A verdade é um direito de todo ser humano. Contudo, se estiver na 

condição de servidor público a pessoa recebe o benefício de omiti-la se for 

para o bem da Administração Pública. 

(   ) A deterioração de um bem público por um servidor público é um dano 

moral cuja extensão fica restrita à esfera a qual pertence, seja ela 

municipal, estadual ou federal. 

(   ) A transparência na Administração pública é uma importante expressão da 

observância dos preceitos éticos. Assim, cabe a publicação dos atos 

administrativos dos gestores, a exemplo das funções gratificadas pagas aos 

servidores que chefiam setores de órgãos públicos. 

 

(A) V – F – V – V. 

(B) F – F – V – F. 

(C) F – F – F – V 

(D) F – V – V – F. 

(E) V – V – F – V. 

54. São princípios fundamentais da Administração Pública. 

 

(A) Planejamento, implementação, coordenação, descentralização e delegação 

de competência. 

(B) Planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência 

e controle orçamentário. 

(C) Planejamento, implementação, coordenação, delegação de competência e 

controle. 

(D) Planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência 

e controle. 

(E) Planejamento, coordenação, descentralização, implementação e delegação 

de competência. 
 

55. Na Administração Pública a gestão por processos tem sido cada vez mais 

utilizada com o objetivo de obter qualidade na prestação dos serviços. A 

respeito da gestão por processos pode-se afirmar que: 

 

(A) um dos meios para identificar as necessidades de quem busca os 

serviços públicos é a agenda de políticas públicas. 

(B) é comum observar em uma gestão por processos o uso contínuo de 

ferramentas que permitem avaliar resultados. 

(C) são reconhecidos como aqueles que têm qualidade os processos que 

rotineiramente contemplam o Plano Plurianual. 

(D) os requisitos dos processos são entrada, processo e necessidades dos 

clientes. 

(E)  a agregação de valor aos usuários dos serviços públicos é elemento 

secundário da gestão por processos. 
  
56. Duas são as principais políticas de que o governo faz uso, como instrumentos 

macroeconômicos, para intervir no funcionamento do sistema de mercado de 

modo a proteger a economia do país de flutuações inesperadas. São elas. 

 

(A) Política Monetária e Política Orçamentária. 

(B) Política de Renda e Política Econômica. 

(C) Política Fiscal e Política Monetária. 

(D) Política Econômica e Política de Renda. 

(E) Política Orçamentária e Política Fiscal. 
 



Visto  
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57. Analise as afirmações sobre o controle interno na administração pública, 

colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa 

verdadeira, e a letra F quando se tratar de afirmativa falsa. Em seguida, 

assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
 

(   ) Na Administração Pública, em relação ao âmbito da sua atuação, o 

controle interno é consoante ao controle externo. 

(   ) O controle interno auxilia uma entidade pública a alcançar os objetivos 

definidos pelo Poder Público. 

(   ) A Controladoria Geral da União é órgão central do Sistema de Controle 

Externo do Poder Executivo Federal. 

(   ) Entre as atribuições do controle interno estão a realização de auditorias 

internas, emissão de relatórios, bem como, parecer. 

(   ) É atribuição do controle interno a fiscalização da administração a fim de 

julgar sua probidade. 

 

(A) V – F – V – F – V. 

(B) V – V – F – V – F. 

(C) F – V – F – V – V. 

(D) V – V – F – F – F 

(E) F – V – F – V – F. 

 

 

58. É correto afirmar que a transparência da gestão fiscal envolve: 

 

(A) o livre acesso dos cidadãos aptos às informações sobre o orçamento anual 

do ente público, a fim de tomar decisões.  

(B) a contribuição efetiva para a consolidação do controle social e 

fortalecimento do exercício da cidadania. 

(C) os instrumentos de transparência que podem ser os planos, orçamentos e 

os bens de uso especial. 

(D) a divulgação da rotina patrimonial do ente público mesmo sem 

solicitação por parte da sociedade. 

(E) a tempestividade e a compreensibilidade das informações advindas do 

controle interno do ente público. 

 

 

59. Complete as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que dá 

sentido correto ao parágrafo. 

 

O ato do governo de promover licitações para contratar serviços, realizar 

compras, alienações e locações tem como ______________ assegurar a 

igualdade de todos perante a lei, além de, _______________ a proposta mais 

vantajosa para a administração e _______________ o desenvolvimento 

nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com 

_______________ básicos da administração pública, sem desconsiderar o 

vínculo com o instrumento convocatório.  

 

(A) alcance – viabilizar – caracterizar – objetivos. 

(B) objetivo – escolher – promover – princípios.  

(C) caminho – propor – viabilizar – elementos. 

(D) pensamento – alcançar – manter – pilares. 

(E) pretensão – obter – sustentar – aspectos. 

 

60. Em relação às modalidades de licitação é correto afirmar que:  

 

(A) o leilão e a concorrência podem ser realizados entre quaisquer 

interessados, sem necessidade de apresentar os requisitos mínimos 

anunciados no edital. 

(B) a diferença entre a concorrência e o concurso é o objeto da licitação e o 

prazo da abertura do edital que, no caso do concurso, precisa ser 

publicado com antecedência mínima de 15 dias. 

(C) no caso do convite, participam da licitação os interessados pertinentes ao 

ramo do seu objeto, que são escolhidos e convidados livremente pelo 

gestor público. 

(D) a tomada de preços é realizada de acordo com o objeto da licitação, entre 

interessados escolhidos e convidados, desde que cadastrados previamente. 

(E) o convite é a modalidade de licitação mais simples e viável para alcançar 

os objetivos da administração pública porque é realizada entre os 

interessados no objeto da licitação. 

 

 

 

 

 



Visto  
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61. Em relação à receita pública, associe a segunda coluna de acordo com a 

primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta. 

 
 

1. Orçamentária 

2. Correntes 

3. Capital 

4. Extraorçamentária 

5. Contribuições 

(   ) entradas de recursos que recebem a 

classificação alienação de bens, 

quando são recursos financeiros 

advindos da venda de bens 

permanentes. 

(   ) são receitas que sustentam os gastos 

com as despesas, sejam elas 

classificadas como corrente ou de 

capital. 

(   ) sua ocorrência não afeta a situação 

líquida do ente público e independe 

da execução orçamentária. 

(   ) entradas de recursos que resultam da 

execução orçamentária e que são 

distribuídas por fontes e subfontes. 

(   ) caracterizam a entrada de recursos 

na forma de receitas públicas e é 

uma das suas classificações 

conforme previsto em lei. 
 

(A) 3 – 2 – 4 – 1 – 5  

(B) 3 – 4 – 2 – 1 – 5  

(C) 2 – 1 – 5 – 4 – 3 

(D) 2 – 1 – 4 – 5 – 3 

(E) 4 – 1 – 2 – 3 – 5  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

62. Sobre as Receitas Correntes é correto afirmar que: 
 

(A) são advindas do poder de tributar do ente público e resultam da alienação 

de bens. 

(B) surgem por força de lei, advindo também das variações positivas do 

patrimônio público. 

(C) têm como origem, entre diversas causas, a exploração do patrimônio 

mobiliário e imobiliário.  

(D) destinam a atender o interesse coletivo de bem-estar social, bem como, 

resgatar títulos públicos. 

(E) advém de atividades específicas do ente público sendo diferentes 

daquelas cuja destinação é atender despesas de capital. 

 

 

63. São elementos das fases da gestão dos bens públicos: 

 

(A) aquisição, recebimento, guardamento. 

(B) licitação, tombamento, deslocamento. 

(C) tombamento, incorporação, movimentação. 

(D) aquisição, aceitação, responsabilização. 

(E) licitação, compra, registro. 

 

 

64. A respeito da gestão dos bens públicos pode-se afirmar que: 

 

(A) a incorporação dos bens públicos é fase posterior ao tombamento. 

(B) incorporar bens públicos significa aceitá-los após o recebimento. 

(C) no recebimento do bem público ocorre a transferência da sua guarda sem 

a imputação da responsabilidade por sua conservação. 

(D) a alienação de um bem público constitui atividade prevista na fase da 

incorporação. 

(E) o registro de um computador pelo ente público, recebido em doação, é 

ação prevista na fase do aceite. 



Visto  
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65. Analise as afirmações sobre a gestão patrimonial na Administração Pública, 

colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa 

verdadeira, e a letra F quando se tratar de afirmativa falsa. Em seguida, 

assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
 

(   ) Ao praticar a boa gestão patrimonial o gestor público promove a 

salvaguarda não só dos bens alocados a determinado ente público, mas que 

pertence a todos os cidadãos. 

(   ) Os bens públicos constituem o patrimônio público e podem ser tangíveis 

ou intangíveis; sendo que os intangíveis estão sujeitos à fase de 

desfazimento. 

(   ) Os bens públicos intangíveis são imateriais. Por isso, quando da sua 

aquisição, ficam sujeitos à fase do recebimento, sendo desconsiderada a 

fase do aceite. 

(   ) O patrimônio da Administração Pública é composto por bens avaliados em 

moeda corrente e o seu controle é tão importante quanto o controle 

orçamentário e financeiro. 

(   ) Os bens que compõem o patrimônio público são denominados meritórios e de 

uso especial, sendo os de uso especial disponibilizados gratuitamente para a 

população. 
 
 

(A) F – V – V – F – F. 

(B) V – V – F – F – F. 

(C) F – F – V – V – V. 

(D) V – V – F – V – F. 

(E) V – F – V – F – V. 
 
 
 

66. São modos de dissolução ou extinção dos contratos: 

 

(A) resilição, anulação, contratempo, força maior. 

(B) força maior, mútuo consentimento, resilição, anulação. 

(C) mútuo consentimento, morte, anulação, vencimento do prazo. 

(D) incapacidade operacional, insuficiência orçamentária, resilição, morte. 

(E) vencimento do prazo, contratempo, privação de recursos, consentimento. 

 
 

 

 

67. Os requisitos dos contratos são elementos que contribuem para que o ato 

jurídico se torne tanto perfeito quanto completo. Sobre os requisitos dos 

contratos é correto afirmar que: 
 

(A) o consentimento é elemento criador do direito porque se traduz na 

vontade de uma das partes envolvidas no contrato. 

(B) objeto e matéria são elementos essenciais dos contratos, denominados 

como elementos objetivos. 

(C) a forma é um dos requisitos dos contratos, devidamente prescrita antes da 

constituição do ato legal e devidamente amparada na norma. 

(D) o elemento subjetivo dos contratos é a vontade declarada das partes 

envolvidas, aplicada sobre o objeto contratual. 

(E) o elemento jurígeno é a participação de duas ou mais partes envolvidas 

no contrato, que manifestam suas vontades em relação ao objeto. 
 

68. Analise as afirmativas sobre a gestão da logística na Administração Pública, 

colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa 

verdadeira, e a letra F quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a 

alternativa que apresenta a sequência correta. 
 

(   ) É parte do processo de compras no setor público a aquisição de produtos 

consoante às contribuições advindas da administração estratégica. 

(   ) No âmbito da Administração Pública as estratégicas logísticas são 

utilizadas no trato do fluxo de materiais advindo das políticas públicas 

estabelecidas. 

(   ) Na Administração Pública um dos objetivos da utilização do uso da 

logística é atender a Lei de Responsabilidade Fiscal no que diz respeito à 

prestação de serviços. 

(   ) A logística pode ser considerada como um processo que envolve desde o 

planejamento até o controle fiscal dos bens e produtos adquiridos com o 

objetivo de prestar serviços públicos. 

(   ) O setor de compras das entidades públicas tem atualmente papel ampliado 

envolvendo a disseminação de estratégias organizacionais em termos de 

produtos, processos e suprimentos. 
 

(A) F – V – F – V – V. 

(B) F – V – V – F – F. 

(C) V – F – F – F – V. 

(D) V – V – V – F – F. 

(E) V – F – F – V – V. 



Visto  
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69. A respeito dos estoques no âmbito da Administração Pública é correto afirmar 

que: 
 

(A) podem ser avaliados por método contábil específico para o setor público. 

(B) atuam na aquisição de produtos combinando qualidade e melhor preço. 

(C) contribuem para que haja a oferta ininterrupta dos serviços públicos no 

país. 

(D) sua gestão envolve procedimentos técnicos especializados em cadeia 

produtiva. 

(E) são armazenados em locais apropriados consoante à realização do 

inventário físico.  

 

70. Analise as afirmativas sobre Licitações, colocando entre parênteses a letra V, 

quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F quando se tratar de 

afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta. 
 

(   ) O seu significado é formalidade e há diversos dispositivos na 

Constituição Brasileira que versam sobre esta matéria. 

(   ) É procedimento seletivo impetrado pelo Estado quando da sua 

necessidade de cumprir o princípio da simplicidade. 

(   ) Viabiliza, em consonância com o princípio da igualdade dos 

administrados, a contratação cuja relação custo-benefício seja a melhor 

possível. 

(   ) É tema tratado historicamente pela legislação brasileira e tem como 

modalidades: concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e 

pregão. 

(   ) Trata-se de um importante elemento da Administração Pública 

considerado concomitante com a celebração dos contratos para a oferta 

de bens, produtos e serviços. 
 

(A) V – F – F – F – V. 

(B) V – V – V – F – F. 

(C) V – F – V – F – V. 

(D) V – V – F – F – V. 

(E) V – F – F – V – F. 

 
 

FINAL DA PROVA 



Visto  
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BIBLIOTECONOMIA 

 

 

31. Na descrição de material tridimensional ou realia, a Designação Geral do 

Material (DGM), segundo a AACR2: 

 

(A) é obrigatória para todos os tipos de materiais. 

(B) é opcional. 

(C) é obrigatória apenas nas realias. 

(D) é opcional apenas na descrição dos materiais tridimensionais.  

(E) é obrigatória na descrição dos materiais tridimensionais. 

 

 

 

32. O sistema de pontuação desempenha importante papel na descrição 

bibliográfica. Desse modo é correto afirmar que: 

 

(A) os colchetes são utilizados apenas na área de publicação. 

(B) os colchetes são usados exclusivamente para transcrever elementos 

advindos de outra fonte de informação distinta da fonte principal. 

(C) os colchetes são usados nas diferentes áreas da descrição. 

(D) na descrição não é permitido o uso de colchetes. 

(E) somente na Designação Geral do Material (DGM) é possível usar o 

colchete. 

 
 

 

 

 

 

 

33. Na descrição das obras abaixo, a AACR2 recomenda que: 

 

                        1ª Obra                                               2ª Obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) mantenha as reticências da 1ª obra e substitua os colchetes por parênteses 

na 2ª obra. 

(B) substitua as reticências por travessão na 1ª obra e mantenha os parênteses 

na 2ª obra. 

(C) substitua as reticências por parênteses da 1ª obra e substitua os colchetes 

por parênteses na 2ª obra. 

(D) substitua as reticências por travessão na 1ª obra e os colchetes por 

parênteses na 2ª obra. 

(E) mantenha as reticências e os colchetes conforme aparece na página de 

rosto das obras. 

 

34. Analise os diferentes sinais utilizados na descrição de um item, e assinale a 

opção que contém aqueles que são usados apenas na descrição física. 

 

(A) O de adição (+) e o de interrogação (?) 

(B) O de adição (+) e o de multiplicação (x) 

(C) O de travessão (--) e o de igualdade (=) 

(D) O de multiplicação (x) e o de dois pontos (:) 

(E) O de barra inclinada ( / ) e o de adição (+) 

 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

 

Joá Berito 
 

Comidas e bebidas [da Bahia] 
 

Editora dos orixás 
 

Salvador 
2013 

 

Ai que saudade... 
 

J. A. Sanches 
 

Editora Bicuda 
 

Paço 
2013 

 



Visto  
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35. Ao descrever uma certa obra, o bibliotecário  percebe que o ISBN foi 

registrado incorretamente. Analise as opções abaixo e assinale a alternativa 

correta sobre o procedimento a ser adotado pelo bibliotecário neste caso. 

 

(A) Faz o registro normal, pois se trata de informação encontrada na fonte 

principal. 

(B) Não registra o ISBN. 

(C) Registra o número correto, acrescido do termo corr. entre parênteses. 

(D) Registra o número incorreto e em notas esclarece a incorreção. 

(E) Não há previsão para essa situação no AACR2. 

 

36. Analise as entradas para nomes em língua portuguesa de acordo com a 

AACR2 e assinale a opção correta. 

 

(A) A entrada para a obra de Heitor Villa-Lobos é feita pela palavra Lobos. 

(B) Faz-se a entrada para obras cujo nome consta a designação de parentesco 

pela palavra que designa esse parentesco. 

(C) Caso o sobrenome seja precedido de atributo invariável (Espírito Santo) a 

entrada é feita pela palavra Santo. 

(D) A distinção para obras com nomes idênticos é feita pelo acréscimo de 

datas após último elemento do cabeçalho. 

(E) A entrada para pessoas com prenomes múltiplos é pelo primeiro prenome. 

 

 

37. São expressões latinas utilizadas nas diferentes áreas de descrição: 

 

(A) [i.e], [sic], [et. seq] 

(B) [et. seq], [cf], [sic] 

(C) [s.l], [s.n], [ca] 

(D) [cf], [et al.], [i.e] 

(E) [et. seq], [ca], [i.e] 

 

 

 

 

 

 

 

38. Ao detectar incorreções ou palavras grafadas erroneamente no momento 

de catalogar, o catalogador deve:  

 

(A) transcrever como aparecem no item. 

(B) realizar a correção da palavra incorreta. 

(C) transcrever como aparecem e após a palavra incorreta acrescentar [sic] ou 

[i.e] seguida da correção entre colchetes. 

(D) transcrever como aparecem, registrando em seguida a palavra correta 

entre colchetes. 

(E) sempre realizar a correção da palavra, colocando-as em colchetes. 

 

 

 

 

39. Analise as afirmativas abaixo sobre o sistema de recuperação da informação, 

colocando entre parênteses a letra V quando se tratar de afirmativa verdadeira 

e a letra F quando se tratar de afirmativa falsa e, em seguida, marque a opção 

que apresenta a sequência correta.  

 

(    ) Todo termo atribuído a um documento tem peso igual no sistema pré-

coordenação. 

(    ) Na pós-coordenação, os termos podem ser combinados entre si de 

qualquer maneira e momento da busca. 

(    ) Os sistemas pós coordenados também são chamados de 

manipulatórios. 

(    ) Na pré coordenação é fácil combinar os termos no momento da busca. 

 

(A) V – V – F – V. 

(B) F – V – F – V. 

(C) V – F – V – F. 

(D) F – F – V – V. 

(E) F – V – V – F. 
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40. Analise as afirmativas abaixo sobre o ISBN, colocando entre parênteses a letra 

V quando se tratar de afirmativa verdadeira e a letra F quando se tratar de 

afirmativa falsa e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência 

correta. 

 

(   ) Trata-se de um sistema de identificação numérica do documento. 

(   ) Um livro com formatos distintos recebe o mesmo ISBN por se tratar 

de um mesmo conteúdo. 

(   ) Um livro em co-edições recebe dois números de ISBN. 

 

(A) V – F – V. 

(B) F – F – V. 

(C) F – V – V. 

(D) V – F – F. 

(E) F – F – F. 
 

41. Assinale a afirmativa correta.  

 

(A) O ISSN pode ser atribuído a livros publicados em coleções. 

(B) A NBR 10521 fixa condições para atribuição do ISSN. 

(C) O ISSN de um periódico encerrado pode ser reutilizado para um novo 

periódico. 

(D) Um ISSN pode ser mantido em caso de mudança de título do periódico. 

(E) Em suplementos, seções, subséries não há possibilidade de atribuição de 

ISSN. 

 

 

42. O método de indexação pelo qual o usuário acrescenta aos registros termos de 

sua escolha denomina-se: 

 

(A) atributivo. 

(B) extrativo. 

(C) derivativo. 

(D) democrático. 

(E) misto. 

 

 

 

43. Dentre os sistemas de controle bibliográficos que identificam partes 

específicas de publicações estão: 

 

(A) SICT e ISMN. 

(B) DOI e CDU. 

(C) DOI e ISSN. 

(D) DOI e SICT. 

(E) SICT e ISSN. 

 

 

44. Analise as afirmativas sobre Depósito Legal e, em seguida, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) A vinculação do deposito ao fornecimento do ISSN e ISBN garante a 

efetividade do Deposito Legal. 

(B) O Deposito Legal foi instituído no Brasil na década de 60 do século XX. 

(C) O Arquivo Nacional é o responsável pela coleta das publicações no país. 

(D) Dentre os materiais que devem ser depositados encontram-se as teses 

universitárias. 

(E) A UNESCO recomendou a captação voluntária do Depósito Legal 

voluntário. 
 

 

 

45. Os termos revocação e precisão referem-se usualmente à: 

 

(A) catalogação. 

(B) indexação. 

(C) classificação. 

(D) referencias. 

(E) coleções. 
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46. Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas abaixo. 

 

_________________é uma fonte ____________________ que indica 

_______________ a serem seguidas por produtos, processos e serviços. 

 

(A) Patente, primária, características. 

(B) Legislação, secundária, regras. 

(C) Enciclopédia, secundária, linhas. 

(D) Norma técnica, primária, regras. 

(E) Patente, secundária, linhas. 

 

47. Considerando a classificação de Gorgan para as fontes de informação 

existentes, os trabalhos apresentados em eventos são: 

 

(A) documentos secundários que trazem, informações sobre a pesquisa. 

(B) documentos terciários cuja função é sinalizar a localização da pesquisa na 

forma integral. 

(C) documentos secundários cujo arranjo segue a ordem de apresentação do 

trabalho no evento. 

(D) documentos primários que trazem novas informações e/ou interpretação 

de fatos ocorridos. 

(E) documentos primários, pois guiam o leitor para fonte secundária. 
 

 

 

48. O bibliotecário, ao realizar a normalização de uma tese, depara-se com uma 

referência, na qual a indicação de responsabilidade da obra menciona apenas 

o prenome do autor. Nessa situação o profissional deve consultar: 

 

(A) o AACR2. 

(B) a ISO. 

(C) a IFLA. 

(D) a ABNT. 

(E) o IBICT. 

 

 

 

 

49. Em um artigo de periódico, o resumo em língua estrangeira deve: 

 

(A) anteceder o texto, antes do resumo da língua do texto. 

(B) preceder o texto, após as referencias. 

(C) preceder o texto, como 2º elemento pós textual. 

(D) anteceder o texto, após o resumo na língua do texto. 

(E) preceder o texto, após as referencias.  

 

 

 

  

50. Ao elaborar a referência de um artigo, o uso da expressão In é: 

 

(A)  necessária por se tratar de uma parte de periódico. 

(B)  necessária, apenas quando se trata de artigo cientifico. 

(C)  desnecessária porque não se trata de monografia, sendo neste caso 

dispensada. 

(D)  necessária porque é elemento obrigatório em qualquer referência. 

(E)  desnecessária, apenas quando se trata de artigo de jornal. 
 

 

 

51. O ciclo da informação – ainda que seja enunciado de forma mais simples ou 

mais complexa, mais sintética ou mais analítica, pelos especialistas, apresenta 

três fases sequenciais básicas, de acordo com o modelo expresso por Le 

Coadic: 

 

(A)  construção – produção – uso 

(B)  produção – construção – assimilação  

(C)  registro – comunicação – disseminação 

(D)  construção – comunicação – uso 

(E)  aquisição – registro – produção 
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52. Assinale a alternativa correta. 
 

(A)  É possível processar a informação diretamente no computador. 

(B)  Para processar a informação no computador é preciso transformá-la em 

dado. 

(C)  O dado não pode ser processado diretamente no computador. 

(D)  O conhecimento pode ser processado diretamente no computador. 

(E)  O dado é de difícil captura pelo computador. 

 

53. Assinale a alternativa correta. 

 

(A)  Biblioteconomia, Documentação e Ciência da informação são apenas 

nomenclaturas diferentes para a mesma ciência 

(B)  Biblioteconomia, Documentação e Ciência da informação surgiram ao 

mesmo tempo. 

(C)  Biblioteconomia, Documentação e Ciência da informação diferem quanto 

ao objeto de estudo  

(D)  Biblioteconomia, Documentação e Ciência da informação têm a missão 

de facilitar o acesso à informação e, consequentemente, ao conhecimento. 

(E)  Biblioteconomia, Documentação e Ciência da informação são ciências 

milenares. 
 

54. Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas abaixo. 

 

A biblioteca tradicional, na__________________, pode ser chamada de 

__________ porque, além de reunir ____________, pode acessar também 

__________ e disponibilizá-la para __________. 

 

(A)  sociedade da informação – unidade de informação – material impresso – 

informação em rede – o usuário 

(B)  sociedade eletrônica – unidade de informação – recursos informacionais 

– livros - cliente 

(C)  sociedade digital – centro de documentação – informação – periódicos - 

leitor 

(D)  sociedade da informação – biblioteca digital – material impresso – mapas 

– consulente 

(E)  sociedade do conhecimento – biblioteca híbrida – material digitalizado – 

patentes – usuário 

55. No exemplo abaixo, o uso do * indica: 
 

32*70834-110  

32 Política 

70834-110 Bloco K da SQN402 

 

(A) pontos de vista com que um assunto é tratado. 

(B) que a notação que vem depois dele (*) não integra a CDU. 

(C) especificação de um determinado assunto. 

(D) materiais constitutivos de um produto. 

(E) que a notação que vem depois dele (*) tem origem na tabela de 

propriedades dos materiais. 

 
 

56. Analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra V quando se 

tratar de afirmativa verdadeira e a letra F quando se tratar de afirmativa falsa 

e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta. 
 

(   ) A expressão ‘Recuperação da Informação’ é usada desde os primórdios 

da biblioteconomia. 

(   ) O sistema Uniterm, criado em 1953, foi dos primeiros sistemas 

automatizados de recuperação da informação(SRI). 

(   ) Os CD-ROM passam a ser uma mídia de grande aplicação nos registro e 

armazenamento de informações, a partir da década de 1980. 

(   ) O sistema COMUT funciona independentemente do Catálogo Coletivo 

Nacional(CCN). 

(   ) O Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) 

introduziu o uso dos SRI, no Brasil, na década de 1970. 
 

 

(A)  F – V – V – F – V. 

(B)  V – V – F – F – V. 

(C)  F – V – F – V – F. 

(D)  F – F – V – V – F. 

(E)  V – V – V – F – F. 
 

 

 



Visto  

       
 

 

CONCURSO DE ADMISSÃO – 2013 ao CFO/QC – 2014 
 

BIBLIOTECONOMIA PAG-16 

57. Analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra V, quando se 

tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F, quando se tratar de afirmativa falsa 

e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta. 
 

Compreendido como um sistema (MAXIMIANO, 2002) ou como um 

processo cíclico (CHIAVENATO, 2003), dentre outras funções, o processo 

'controle', aplicado à organização biblioteca, é responsável por: 

      

(   ) programar as atividades. 

(   ) detectar falhas ou erros no planejamento e execução. 

(   ) delimitar a autoridade e responsabilidade dos cargos. 

(   ) indicar medidas de correção para sanar as falhas. 

(   ) retroalimentar o planejamento. 
 

(A)  F – V – F – V – V. 

(B)  F – F – V – V – F. 

(C)  V – F – V – V – F. 

(D)  V – V – F – V – F. 

(E)  V – F – F – V – V. 

 

 

58.  621.3  Engenharia elétrica e eletrônica 

       621.38  Engenharia eletrônica   

       621.384  Rádio e radar 

       621.384 1              Rádio   

 

Na sequência de notações da CDD acima, é perceptível uma das 

características da estrutura desta classificação bibliográfica, que é: 

 

(A)  versatilidade. 

(B)  revocação. 

(C)  hierarquia ou subordinação. 

(D)  síntese. 

(E)  ponto de vista. 

  

 
 

 

59. O controle inclui o acompanhamento, a avaliação e renovação do 

planejamento.  O estabelecimento de padrões é essencial para nortear a fase 

de avaliação do desempenho das bibliotecas. Os padrões de controle já estão 

previstos no planejamento e dentre eles estão: 

 

(A) tabelas, memórias de cálculos, formulários. 

(B) especificações técnicas, de qualidade, recursos financeiros. 

(C) cronograma, orçamentos, planilha de recursos etc. 

(D) planilhas de custos, créditos orçamentários. 

(E) normas, recursos, instrumentos de medida. 

 

60. Analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra V quando se 

tratar de afirmativa verdadeira e a letra F quando se tratar de afirmativa falsa 

e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta. 

 

Segundo Tammaro e Salarelli (2008, p. 83), embora o termo metadados seja 

usado pela Ciência da Informação há cerca de vinte anos, foi somente a partir 

do despertar da Rede Eletrônica de comunicação, mais precisamente da 

solução tecnológica www, que a aplicação deste recurso tecnológico se 

tornou efetivo. Isto porque metadados passou a designar: 

 

(   ) um sistema de mediação bibliográfica relativo às informações 

veiculadas pela Internet. 

(   ) um vocabulário controlado, como um tesauro. 

(   ) um sistema de gerenciamento de banco de dados. 

(   ) um recurso tecnológico que promove a descrição, identificação, 

localização e acesso, inclusive download de um determinado recurso 

digital. 

(   ) um esquema de metaetiquetas (meta tags) no cabeçalho dos 

documentos HTML, encapsulados nos próprios documentos. 

(   ) um conjunto de regras de catalogação. 

 

(A)  F – F – V – V – F – V. 

(B)  V – V – F – F – V – F. 

(C)  V – F – F – V – V – F. 

(D)  V – F – V – F – V – F. 

(E)  F – V – V – F – V – F. 



Visto  
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61. Decorrente dos princípios de organização do trabalho e da racionalização de 

seus processos, com o propósito de alcançar mais eficiência e eficácia, as 

bibliotecas promovem a divisão do trabalho e a modelagem de sua estrutura, 

que se configura, segundo alguns critérios, quais sejam: 

 

(A)  por tarefa, atividade, modelo, equipamento, processo. 

(B)  por especialidade, localização, técnicas, processos. 

(C)  por função, território, produto, processo, clientela. 

(D)  por atividade, tarefa, serviços, tecnologia, produtos. 

(E)  por função, espaço, serviço, procedimento, território. 

 

 

62. As funções do processo de formação e desenvolvimento de coleções são:  

planejamento e elaboração de políticas, seleção e aquisição, além de 

 

(A)  circulação do acervo, avaliação de coleções e desbaste. 

(B)  avaliação de coleções, desbastamento e descarte. 

(C)  referência, disseminação da informação e empréstimo. 

(D)  estudo de usuário e de comunidade, perfil do usuário e circulação.  

(E)  definição de políticas, planejamento de coleções e empréstimo.  

 

 

63. É sabido que o acervo da biblioteca, na atualidade, constituído não só de 

material gráfico impresso em papel, mas também em outras mídias precisa de 

um ambiente controlado, em termos de temperatura, iluminação, qualidade do 

ar e pragas, para alcançar maior durabilidade. Para a conservação de material 

em papel, estudos demonstram que a temperatura e umidade ideais giram em 

torno de: 

 

(A)  29ºC a 32ºC – 75%. 

(B)  32ºC a 35ºC – 80%. 

(C)  8ºC a 10ºC – 20%. 

(D)  2ºC a 5ºC – 25%. 

(E)  22ºC a 25ºC – 55%. 
 
 

64. A tecnologia Radio Frequency Identification (Identificação por Rádio-

Frequência), RFID, aplicada ao controle do acervo da biblioteca, dentre as 

funções que executa estão: 
 

(A)  catalogação, tombamento, etiquetagem. 

(B)  classificação, leitura de estante, segurança.  

(C)  rastreamento, inventário, segurança. 

(D)  identificação, tombamento, etiquetagem. 

(E)  rastreamento, identificação, armazenagem. 
 

65. Assinale a alternativa correta. 
  

CRM – Customer Relationship Management é uma metodologia de gestão 

organizacional que procura compreender, atender e influenciar o cliente e que 

se aplica a qualquer tipo de organização, inclusive a biblioteca. O modelo de 

Poppers e Rogers (2001 apud FINGER, CASTRO e COSTA, 2007) apresenta 

quatro fases sequenciais, quais sejam: 
 

(A)  identificar, personalizar, interagir, sintetizar. 

(B)  identificar, diferenciar, personalizar, integrar. 

(C)  identificar, customizar, interagir, diferenciar. 

(D)  identificar, diferenciar, interagir, personalizar. 

(E)  identificar, customizar, interagir, personalizar.  
 

66.Ao adquirir um sistema Radio Frequency Identification (RFID) ou 

Identificação por Rádio-Frequência, a biblioteca deve observar as normas e 

protocolos que garantem a plena compatibilidade operacional do sistema e 

estas normas são: FCC – parte 15, ISO/IEC 14443, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 

18 000-3, protocolo ANSI/NISO ou NCIP, protocolo SIP2 e mais a norma 

brasileira: 
 

(A)  ABNT NBR 14 724: 2011 

(B)  ABNT NBR 6023: 2002 

(C)  NF NBR 64.1: 2013 

(D)  ISO NBR 9001: 2008 

(E)  ABNT NBR 9050:2004 

 

 



Visto  
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67. Analise as afirmativas abaixo sobre o processo de busca da informação na 

biblioteca digital, colocando entre parênteses a letra V quando se tratar de 

afirmativa verdadeira e a letra F quando se tratar de afirmativa falsa e, em 

seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta. 
 

(   ) Formulação da busca; ação. 

(   ) Estratégia de busca ;personalização dos resultados. 

(   ) Avaliação dos resultados; refinamento da busca. 

(   ) Acesso remoto; pesquisa no OPAC. 

(   ) Processamento da busca; escolha de metadados. 
 

(A)  V – F – F – V – V. 

(B)  V – F – V – F – F. 

(C)  F – F – V – V – F. 

(D)  V – V – F – F – V. 

(E)  F – V – F – V – V. 
 

68. A competência informacional é uma capacidade que todo usuário deve possuir, 

tendo em vista que saber buscar, compreender e usar criticamente a informação 

são condições essenciais para o desenvolvimento intelectual do sujeito e o meio 

para sua emancipação na sociedade do conhecimento. Na biblioteca, o trabalho 

com o usuário na perspectiva de que este desenvolva a competência 

informacional é função:   
    

(A)  da Seção de Processamento Técnico. 

(B)  do catálogo automatizado. 

(C)  da Seção de Referência. 

(D)  do Setor de divulgação. 

(E)  da Seção de gestão do  conhecimento. 
 

69. O Digital Object Identifier (DOI), administrado pela International DOI 

Foundation, além de identificar publicações eletrônicas, especialmente, as 

disponíveis em rede, tem também a função de controlar, para todos os tipos de 

mídias, automaticamente:  
 

(A)  a interoperabilidade. 

(B)  o tempo de duração. 

(C)  as funcionalidades da mídia. 

(D)  o acesso remoto. 

(E)  os direitos autorais. 

Para responder ao item 70 considere a figura abaixo. 

 
Fonte: adaptado de Lancaster, 2004, p.2 

 

70. Lancaster (2004, p.2) representa graficamente na figura acima, o problema da 

recuperação de itens bibliográficos referenciados em uma base de dados 

qualquer. Os itens com sinal de adição + são aqueles considerados úteis por 

um usuário em uma determinada busca de informação. Os itens assinalados 

por – são os considerados inúteis pelo usuário. O menor dos dois retângulos 

internos da figura  representa os resultados de uma busca, em que,  de 57 itens 

recuperados, só 6 são úteis.  A relação entre itens úteis e o total de itens 

recuperados (neste caso, 6/57, ou quase 10%) pelo usuário chama-se índice 

de: 
 

(A)  pertinência. 

(B)  pertencimento. 

(C)  revocação. 

(D)  precisão. 

(E)  recuperação. 

 

 

 

FINAL DA PROVA 

FINAL DA PROVA 
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CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

 

31. Conceituam-se como Contribuições Parafiscais: 

 

(A) participações e Dividendos recebidos pelo Governo. 

(B) juros recebidos oriundos das aplicações financeiras. 

(C) contribuições à Previdência Social. 

(D) correções cambiais recebidas pelo governo. 

(E) multas e atualizações monetárias recebidas pelo governo. 

 

 

32. Com relação ao Orçamento Público, no Brasil, na forma da legislação 

vigente, é correto afirmar que: 

 

(A) o Congresso Nacional não pode efetuar reestimativa da Receita para 

aumentar o valor da Proposta Orçamentária encaminhada pelo Poder 

Executivo. 

(B) os atrasos na aprovação e sanção da Lei Orçamentária anual- LOA têm 

possibilitado a sua execução parcial através de autorizações contidas na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO. 

(C) a inflação não desequilibrava o orçamento anual porque não elevava o 

valor real das despesas realizadas pelo governo. 

(D) a edição de Medidas Provisórias, em matéria orçamentária, é 

consequência da indelegabilidade do Congresso Nacional em relação a 

essa matéria. 

(E) a superestimativa da Receita Pública, na previsão orçamentária, garante 

uma arrecadação maior de Receitas. 

 

 

 

 

 

33. A propósito do ciclo orçamentário brasileiro, é correto afirmar, com 

fundamento nos prazos estabelecidos no Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT), que: 

 

(A) as matérias orçamentárias são votadas, sucessivamente, no âmbito de 

cada uma das Casas do Congresso Nacional, ou seja, sucessivamente no 

Senado e na Câmara dos Deputados. 

(B) se o Veto presidencial à Lei Orçamentária Anual for total, será 

considerado como aprovada a Proposta votada e aprovada pelo Poder 

Legislativo. 

(C) no Primeiro ano de cada mandato presidencial, a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias - LDO para o segundo ano do mandato, é aprovada antes 

do Plano Plurianual - PPA para o primeiro mandato. 

(D) os Projetos de Créditos Adicionais não tramitam pela Comissão Mista de 

Orçamento, porque são votados diretamente no Plenário do Congresso 

Nacional. 

(E) a Proposta orçamentária, para o ano seguinte, deverá ser apresentada, 

impreterivelmente, pelo Poder Executivo, até 30 de junho do ano 

corrente. 

  

 

34. No Planejamento e elaboração do Orçamento-Programa, a estimativa da 

Receita Pública, baseia-se em: 

 

(A) receita arrecadada no exercício imediatamente anterior. 

(B) receitas Correntes, exclusivamente, porque as Receitas de Capital são 

imprevisíveis. 

(C) arrecadação dos 03(três) últimos exercícios financeiros e no crescimento 

esperado da economia. 

(D) receita coletada nos 02(dois) anos anteriores e no desempenho médio das 

Receitas próprias. 

(E) receita arrecadada nos 02(dois) últimos anos e na inflação projetada para 

o ano seguinte. 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

 



Visto  

       
 

 

CONCURSO DE ADMISSÃO – 2013 ao CFO/QC – 2014 
 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS PAG-12 

 

35. A Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO tem como objetivo precípuo: 

 

(A) revisar a, cada 04(quatro) anos, as diretrizes gerais do governo que devem 

ser incorporadas aos Planos Plurianuais. 

(B) definir metas gerais que devem ser incorporadas aos orçamentos dos anos 

seguintes. 

(C) reduzir a descontinuidade do planejamento público, impondo a 

cooperação entre as diferentes esferas de governo. 

(D) definir metas e prioridades da administração pública federal que devem 

ser incorporadas pela Lei Orçamentária Anual-LOA. 

(E) limitar os gastos com Pessoal e custeio da máquina pública de acordo com 

os limites estabelecidos a cada 05(cinco) anos. 

 

36. A respeito da Reserva de Contingência, contemplada nos Orçamentos, 

marque a opção correta. 

 

(A) Deve constar do Relatório de Gestão Fiscal. 

(B) Seu montante deve ser definido com base nas Receitas Correntes.  

(C) Sua forma de utilização e montante devem ser estabelecidos na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias-LDO. 

(D) Não poderá ser usada como fonte de recursos para cobertura de Créditos 

Adicionais. 

(E) Deve ser destinada ao pagamento de Restos a Pagar que excederam o as 

disponibilidades de Caixa. 

 

37. São classificadas como Receitas Extraorçamentárias apenas 

 

(A) rendimentos de aplicações financeiras e cauções em dinheiro recebidas. 

(B) cauções em dinheiro recebidas e Consignações retidas. 

(C) recebimentos de Impostos e de Operações de ARO (Antecipação da 

Receita Orçamentária) 

(D) imposto de Renda retido na fonte pagadora e Operações de Crédito. 

(E) alienação de Bens Móveis inservíveis e Depósitos Judiciais. 

 

 

 

 

38. O quarto Nível da classificação Econômica da Despesa Orçamentária, 

segundo sua Natureza, na forma da Portaria Interministerial nº 163 de 

04/05/2001 é o (a)  

 

(A) função. 

(B) modalidade de Aplicação. 

(C) categoria Econômica. 

(D) elemento de Despesa. 

(E) grupo de Despesa. 

 

 

39. As Metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, 

despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o 

exercício a que se referirem e para os dois seguintes, serão estabelecidas no(a) 

 

(A) Plano Plurianual-PPA. 

(B) Anexo de Metas Fiscais. 

(C) Lei Orçamentária Anual-LOA. 

(D) Anexo de Resultado Primário. 

(E) Anexo de Riscos Fiscais. 

 

 

40. O Cartão de Pagamento do Governo Federal-CPGF, ou Cartão de Crédito 

Corporativo do Governo Federal, emitido em nome do titular da Unidade 

Gestora para agilizar e facilitar a execução de despesas de pequeno vulto 

poderá ser 

 

(A) creditado no Banco onde o servidor responsável possuir conta corrente.  

(B) concedido a servidor responsável por dois Suprimentos de Fundos. 

(C) utilizado por outro servidor, desde que com a mesma finalidade e para o 

mesmo período. 

(D) utilizado, somente, pelo titular da Unidade Gestora, cujo nome deverá 

constar no corpo do cartão. 

(E) concedido a servidor em alcance. 

 

 

 



Visto  
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As questões 41, 42 e 43 deverão ser respondidas com base nos saldos 

provenientes do ano de 2012 e nas operações realizadas a seguir, e nos 

Demonstrativos contábeis elaborados resultantes das operações realizadas 

em 2013, de determinado Ente público. Saldos do Balanço Patrimonial de 

2012, transpostos para 2013: 
 

Bancos C/Movimento  R$ 200.000,00 

Caixa  R$ 50.000,00 

Serviços da Dívida a Pagar R$ 30. 000,00 

Bens Imóveis  R$ 300.000,00 

Saldo Patrimonial (Patrimônio Líquido)  R$ 100.000,00 

Almoxarifado  R$ 90.000,00 

Entidades Públicas Credoras R$ 60.000,00 

Restos a Pagar de 2012 - Processados R$ 200.000,00 

Divida Fundada Interna  R$ 710.000,00 

Bens Móveis   R$ 200.000,00 

Dívida Ativa Tributária R$ 60.000,00 
 

Durante o exercício de 2013 foram realizadas as seguintes operações: 

01) Lei Orçamentária Anual- LOA aprovada para o exercício de 2013: 
 

Receitas Correntes = R$1.500.000,00 / Despesas Correntes = R$1.500.000,00 

Receitas de Capital =R$500.000,00 / Despesas de Capital = R$ 500.000,00. 
 

02) Recebimentos no exercício de 2013, mediante avisos de crédito na conta 

corrente bancária: 

2.1- Recebimento de Taxas      

R$ 1.000.000,00. 

2.2- Recebimento de Juros de Mora     

R$ 300.000,00. 

2.3- Recebimentos pela venda de veículo cujo valor de venda é igual ao do 

seu valor contábil      

R$ 20.000,00. 

2.4- Recebimento em dinheiro de uma caução   

R$ 10.000,00. 

2.5- Recebimento pela cobrança da Divida Ativa    

R$ 30.000,00. 

2.6- Recebimentos pela venda de pneus em desuso que estavam estocados no 

Almoxarifado       

R$ 10.000,00. 

 

03) Pagamentos, através de Ordens Bancárias (OB: 

3.1- Pagamentos de Despesas de Pessoal e Encargos 

R$ 800.000,00. 

3.2- Pagamentos de Restos a Pagar de 2012 

R$ 100.000,00. 

3.3- Pagamentos de 02 parcelas da Divida Fundada Interna  

R$ 100.000,00. 

3.4- Pagamento pela compra de 01 Ambulância 

R$ 120.000,00. 

3.5- Pagamento pela compra de 01 terreno 

R$ 60.000,00. 

3.6- Pagamentos pela compra de materiais de expediente que foram 

estocados no Almoxarifado 

R$ 40.000,00. 
 

04) Outras Operações: 

4.1- Cancelamento, mediante decisão administrativa, de 01(uma) Nota de 

Empenho, inscrita em Restos a Pagar de 2012 

R$ 20.000,00. 

4.2- Apropriação, pelo regime contábil de competência, da Contribuição do 

FGTS referente a dezembro/13 

R$ 80.000,00 

4.3- Incorporação de 01(uma) casa. Doada pela empresa ALFA, destinada ao 

funcionamento de 01(uma) Escola 

R$ 300.000,00. 

4.4- Baixa, em decorrência da Doação feita à Associação de Lavadeiras de 

01 terreno de 2.000 M² no valor Contábil de  

R$ 30.000,00. 

4.5- Recebidos por doação 04(quatro) geradores de energia, avaliados em R$ 

5.000, cada  

R$ 20.000,00. 

4.6- Cancelamentos, em decorrência de uma lei de anistia, inscritos na dívida 

ativa que autorizou o cancelamento de valores abaixo de R$1.000,00, 

totalizando o cancelamento em  

R$ 20.000,00. 

 



Visto  

       
 

 

CONCURSO DE ADMISSÃO – 2013 ao CFO/QC – 2014 
 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS PAG-14 

41. O Saldo das Disponibilidades, evidenciadas no novo modelo de Balanço 

Financeiro de 2013 e, transferidas para o exercício de 2014, comparando-as 

com as provenientes do exercício de 2012, foram acrescidas de: 

 

(A) R$ 50.000,00. 

(B) R$ 200.000,00. 

(C) R$ 350.000,00. 

(D) R$ 250.000,00. 

(E) R$ 150.000,00. 

 

 

 

42. O Resultado Financeiro, apurado no novo modelo de Balanço Patrimonial de 

2013, excluindo-se o saldo da conta contábil Almoxarifado (estoques) é de 

 

(A) déficit Financeiro de R$ 140.000,00. 

(B) superávit financeiro de R$ 140.000,00. 

(C) superávit Financeiro de R$ 260.000,00. 

(D) déficit Financeiro de R$ 150.000,00. 

(E) resultado Nulo. 

 

 

 

 

43. O Patrimônio Liquido (Saldo Patrimonial), apurado para o exercício de 2013, 

na forma do novo modelo de Balanço Patrimonial, será evidenciado figurando 

do lado do:  

 

(A) Ativo, como redutor, no valor de R$ 870.000,00. 

(B) Passivo, como redutor, no valor de R$ 870.000,00. 

(C) Ativo, como acréscimo, no valor de R$ 610.000,00. 

(D) Passivo, como acréscimo, no valor de R$ 610.000,00. 

(E) Passivo com valor de R$ 860.000,00. 

 

 

 

 

44. O Formulário de publicação bimestral, obrigatória, que contém o Resultado 

Primário, conforme exigência contida na Lei de Responsabilidade Fiscal – 

LRF de 04/05/2000 é o 

 

(A) relatório Resumido de Execução Orçamentária. 

(B) anexo de Metas Fiscais. 

(C) relatório de Gestão Fiscal. 

(D) anexo de Riscos Fiscais. 

(E) anexo de Políticas Fiscais. 

 

 

45. As características das Despesas Obrigatórias de caráter continuado são 

 

(A) somente as Despesas de Custeio. 

(B) aquelas que devem ser encerradas no exercício seguinte. 

(C) peças do Anexo de Metas Fiscais. 

(D) proibidas aos Entes estaduais e municipais. 

(E) derivadas de Lei e de duração superior a 02(dois) anos. 

 

 

 

 

 

 

46. O campo de aplicação da Contabilidade Pública vem se expandindo no Brasil 

nos últimos anos, sobretudo por determinação da legislação federal. Assinale 

a opção que indica os Entes incluídos no seu campo de aplicação em razão da 

Lei Complementar nº 101/2.000- LRF. 

 

(A) Fundações Públicas municipais. 

(B) Autarquias Municipais. 

(C) Empresas Privadas controladas pelos Estados. 

(D) Empresas Estatais dependentes do governo. 

(E) Empresas Públicas financeiras. 



Visto  
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47. A Resolução do Senado nº 40/2001 estabelece que o endividamento dos 

Estados deve alcançar o limite equivalente a duas vezes o valor da Receita 

Corrente Líquida até o ano 2015. Se no ano 2005 o Estado A registrava um 

excesso de R$1.500.000,00(hum milhão e quinhentos mil reais) e 

considerando que não foram contraídas novas dívidas e que o referido 

Estado decidiu reduzir o excesso gradualmente na forma estabelecida, no 

inciso I do Art 4º da aludida Resolução do Senado, pode-se concluir que 

decorridos 07(sete) anos, contados até 2012, o excesso que perdura é de 

 

(A) R$ 700.000,00. 

(B) R$ 800.000,00. 

(C) R$ 600.000,00. 

(D) R$ 500.000,00. 

(E) R$ 900.000,00. 

 

 

 

 

 

 

48. A Auditoria governamental que objetiva o exame de fatos ou situações 

consideradas relevantes, de natureza incomum ou extraordinária, em função 

de determinação expressa de autoridade competente é denominada auditoria  

 

(A) contábil. 

(B) especial. 

(C) operacional. 

(D) de acompanhamento de Gestão. 

(E) de avaliação de Gestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os itens 49 e 50 deverão ser respondidos com base nos dados a seguir: 

 

A Prefeitura de Divino realizou e registrou os seguintes gastos durante o 

exercício financeiro de 2013: a) Pagamento de Pessoal e Encargos = 

R$200.000,00. b) Aquisição (compra) de 100 mesas no valor unitário de 

R$500,00. c) Construção de 01 casa para abrigar o Posto de Saúde = 

R$400.000,00. d) Destruição, pela ação da chuva, de materiais de expediente 

diversos, estocados no Almoxarifado, avaliados contabilmente por R$10.000,00. 

e) Incorporação de 10(dez) Notebooks, recebidos por doação, no valor unitário de 

R$1.500,00. 

 

 

49. Com base nos dados acima e na forma do modelo Novo das Demonstrações 

Patrimoniais, o Total das Variações Patrimoniais Diminutivas é de 

 

(A) R$ 200.000,00. 

(B) R$ 400.000,00. 

(C) R$ 210.000,00. 

(D) R$ 465.000,00. 

(E) R$ 450.0000,00. 

 

 

50. O total das Variações Patrimoniais Aumentativas, na forma do modelo novo, 

das Demonstrações Patrimoniais, é de 

 

(A) R$ 210.000,00. 

(B) R$ 200.000,00. 

(C) R$ 400.000,00. 

(D) R$ 465.000,00. 

(E) R$ 450.000,00. 
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51. Segundo o Pronunciamento CPC 00, os elementos patrimoniais podem ser 

reconhecidos pelo: 

 

(A) custo histórico, custo de reposição (custo corrente) e pelo valor realizável 

ou valor presente dos futuros benefícios econômicos. 

(B) custo histórico, custo corrigido e custo diferido. 

(C) custo de reposição, custo estocástico e “fair value”. 

(D) custo histórico, custo de oportunidade e custos fundados. 

(E) custo padrão, custo histórico e custo diferido. 

 

52. A informação contábil-financeira para ser útil não tem só que representar o 

fenômeno relevante, mas tem que representá-lo com fidedignidade. Para isso, 

tem que ter os seguintes atributos: 

 

(A) ser completa, realista e tolerante a alguns erros. 

(B) ser completa, neutra e livre de erros. 

(C) ser integrada, completa e relevante. 

(D) ser relevante, neutra e algumas vezes ambígua. 

(E) ser completa, oportuna e flexível. 

  

53. O tempo médio de entrega de um pedido é de 10 dias e as vendas médias 

diárias no período n+1 são de 80 unidades do Produto MDS. Sabe-se, pela 

experiência da empresa, que podem ocorrer atrasos de até 2 dias e que o 

consumo médio diário pode variar em até 10%. Então, o estoque final do 

referido artigo, consideradas as prováveis alterações, e o impacto isolado do 

atraso são respectivamente de: 

 

(A) Ef = 1.200 unidades e o impacto do atraso: 120 unidades. 

(B) Ef = 1.400 unidades e o impacto do atraso: 110 unidades. 

(C) Ef = 1.056 unidades e o impacto do atraso: 160 unidades. 

(D) Ef = 1.150 unidades e o impacto do atraso: 120 unidades. 

(E) Ef = 1.056 unidades e o impacto do atraso: 240 unidades 

 

 

54. A empresa SAP adquiriu 4.000 unidades da MP 026, ao preço unitário de R$ 

80,00, aí inclusos os impostos recuperáveis. Pagou, ainda, fretes e seguros no 

total de R$ 3.420,00. Sabendo-se que os impostos recuperáveis montaram a 

R$ 102.800,00, o valor a ser registrado na conta Estoques de Matéria prima 

será de 
 

(A) R$ 323.400,00. 

(B) R$ 213.780,00. 

(C) R$ 325.200,00. 

(D) R$ 220.620,00. 

(E) R$ 228.420,00. 
 

 

Os itens 55 e 56 deverão ser respondidos com base nos dados a seguir: 
 

A linha de produção da IND. BERN é constituída de quatro produtos.  

Apenas alguns custos puderam ser identificados; os demais são comuns, num 

montante de R$ 250.000,00. A tabela abaixo apresenta as informações sobre 

os referidos produtos: 
 

Produtos 
Quantidades 

produzidas 

Custos 

identificados (R$) 

Preços de venda 

unitários (R$) 

A 4.000 40.000,00 50,00 

B 5.000 80.000,00 60,00 

C 3.000 60.000,00 80,00 

D 8.000 80.000,00 40,00 
  

55. Analise os dados acima, calcule os custos unitários de cada um dos produtos e 

assinale a opção correta. 

 

(A) Prod. A = R$ 22,50; Prod. B= R$ 29,75; Prod. C =39,25 e Prod. D = 20, 

325. 

(B) Prod. A = R$ 21,50; Prod. B=  R$ 27,75; Prod. C =37,25 e Prod. D = 20, 

625. 

(C) Prod. A = R$ 22,50; Prod. B=  R$ 29,75; Prod. C =38,75 e Prod. D = 

19,375. 

(D) Prod. A = R$ 22,50; Prod. B=  R$ 28,75; Prod. C =39,15 e Prod. D = 20, 

325. 

(E) Prod. A = R$ 21,50; Prod. B=  R$ 27,75; Prod. C =38,75 e Prod. D = 19, 

375. 
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56. Utilizando os dados do item Nr 55, as margens unitárias (PV – Cunit) de cada 

produto são: 

 

(A) Prod. A = R$ 27,50; Prod. B= R$ 30,25; Prod. C =41,25 e Prod. D = 20, 

625 

(B) Prod. A = R$ 21,45; Prod. B = R$ 32,75; Prod. C = 38,25 e Prod. D = 

20,625 

(C) Prod. A =  R$ 22,45; Prod. B = R$ 35,75; Prod. C = 37,25 e Prod. D = 

19,625 

(D) Prod. A = R$ 23,45; Prod. B = R$ 30,75; Prod. C = 38,25 e Prod. D = 

20,625 

(E) Prod. A = R$ 25,45; Prod. B = R$ 33,75; Prod. C = 40,25 e Prod.  D = 

20,625 

 

57. O Ativo total (AT) da empresa EXC monta a R$ 500.000,00 e o seu 

patrimônio líquido (PL) R$ 300.000,00. Os capitais de terceiros, 

representados por empréstimos bancários, montam a R$ 200.000,00. Suas 

vendas no período elevaram-se a R$ 1.250.000,00 e o custo das mercadorias 

vendidas, R$ 750.000,00. As despesas operacionais montaram a R$ 

100.000,00 e as despesas financeiras, R$ 40.000,00. A rentabilidade do PL e 

o grau de alavancagem (GA) serão, respectivamente: 

 

(A) 120,0% e 1,50. 

(B) 100,0% e 1,20. 

(C) 90,0% e 1,40. 

(D) 110,0% e 1,60. 

(E) 120,0% e 1,20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. Considerando o agrupamento dos elementos de custo nos sistemas básicos de 

custeio abaixo descritos, analise a interseção entre os custos básicos, no CPE, 

e os custos de transformação, no CPP, e, em seguida, assinale a opção correta. 

 

a) Custo por encomenda (CPE), em que os três elementos básicos se 

agrupam em dois: Custo primário (MP+MOD) e CIF;  

b) Custo por processo (CPP), em que referidos elementos se agrupam em 

MP + Custo de Transformação (MOD+CIF). 

 

(A) MP. 

(B) MOD. 

(C) CIF. 

(D) CB. 

(E) Despesas Administrativas. 

 

59. Na elaboração da OP 2013/45, foram aplicados os seguintes custos: Matéria-

prima ref. MP 13 - 50 unidades a R$ 120,00 cada e MP 14 - 20 unidades a R$ 

80,00 cada; Mão de obra direta: ref. MO 09 - 20 h e 45 min a uma taxa 

salarial horária de R$ 20,00 e MO 10 – 10 h e 36 min a uma taxa salarial 

horária de R$30,00. A MOD será aplainada mediante a utilização de um fator 

calculado a partir da divisão do tempo-remuneração e pelo tempo 

efetivamente trabalhado, que é 2,05. Os custos indiretos de fabricação (CIF) 

foram aplicados a uma taxa de R$ 60,00 por hora de mão de obra direta. O 

custo da OP será de: 

 

(A) R$ 14.620,00. 

(B) R$ 10.645,00. 

(C) R$ 10.735,65. 

(D) R$ 10.983,65. 

(E) R$ 11.243,00. 
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60. O método de custeio que tem por objetivo a constante busca de reduções de 

custo em todas as etapas da manufatura, com o propósito de ajudar a eliminar 

quaisquer diferenças entre o lucro-alvo e os lucros estimados, denomina-se:  

 

(A) target costing. 

(B) custo KAIZEN. 

(C) backflushing costing 

(D) custo Padrão. 

(E) custo marginal 

 

 

61. A matéria-prima utilizada (MPu) no período “n” foi de 140.000 unidades e a 

diferença entre o estoque final (Ef) e o estoque inicial (Ei) de MP é de 10.000 

unidades. Sabendo-se que cada pedido envolve custos da ordem de R$ 

1.041,67 e o custo de posse do estoque é de 0,50 por unidade, a quantidade de 

matéria-prima a ser adquirida de cada vez (Lote econômico de compras – 

LEC) é de: 

 

(A) 25.000 unidades. 

(B) 20.000 unidades. 

(C) 22.500 unidades. 

(D) 26.000 unidades. 

(E) 25.500 unidades. 

 

 

O item 62 deverá ser respondido com base nos dados a seguir: 

 

No período “n”, foram incorridos os seguintes custos e despesas na IND GAMA, 

pertinentes ao Prod. X: 

- Matéria-prima:  200 unidades ao custo unitário de R$ 120,00; 150 unidades, ao 

custo unitário de R$ 100,00 e 100 unidades, ao custo unitário de R$ 80,00; Mão 

de obra direta (já aplainada), num total de R$ 54.000,00;  

- Mão de obra indireta de R$ 12.400,00; 

- Outros custos indiretos R$ 21.600,00; 

- Gastos com vendas R$ 5.600,00; 

- Gastos administrativos R$ 8.400,00. 

62. Analise dados acima, identifque os custos primários ou básicos (CB), os 

custos de transformação (CTr), os custos de fabricação (CFab) e os custos 

complexivos (CCo) e marque a opção correta. 

 

(A) CB: R$ 104.000,00; CTr: R$ 98.000,00 CFab: R$ 135.000,00 e CCo: R$ 

152.000,00. 

(B) CB: R$ 101.000,00; CTr: R$ 88.000,00 CFab: R$ 135.000,00 e CCo: R$ 

149.000,00. 

(C) CB: R$ 103.000,00; CTr: R$ 88.000,00 CFab: R$ 134.000,00 e CCo: R$ 

150.000,00. 

(D) CB: R$ 104.000,00; CTr: R$ 97.000,00 CFab: R$ 135.000,00 e CCo: R$ 

148.000,00. 

(E) CB: R$ 101.000,00; CTr: R$ 98.000,00 CFab: R$ 135.000,00 e CCo: R$ 

150.000,00. 

 

63. Quando a matriz SWOT de uma organização apresenta uma prevalência de 

fraquezas e ameaças, a depender do arranjo desses fatores, as estratégias mais 

indicadas seriam: 

 

(A) crescimento, fusões e diversificação. 

(B) aliança estratégica, crescimento vertical não relacionado e liquidação. 

(C) desinvestimento,  Turnaround,e liquidação. 

(D) liquidação, concordata e reengenharia. 

(E) liquidação extra-judicial, acordo com clientes e ampliação do Market 

share. 

 

 

64. O Departamento de Vendas da IND. MIX programou o lançamento do Prod. 

ALFA por R$ 396,00. Sabendo-se que o custo de produção unitário do 

referido produto foi estimado em R$ 220,00, na definição do preço de 

lançamento, utilizou-se o mark up divisor de: 

 

(A) 0,51234. 

(B) 0,49328. 

(C) 0,55555. 

(D) 0,54552. 

(E) 0,51555. 
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65. Ao longo do período “n”, foram aplicados ao Processo EME os seguintes 

custos: matéria-prima, ingressando no início do processo R$ 240.000,00 e 

matéria-prima aplicada às unidades prontas R$ 20.000,00; Mão de obra R$ 

144.000,00 e Custos indiretos de fabricação R$ 220.000,00. Findo o período, 

ficaram prontas 5.000 unidades e 1.000 a 60% de processamento. Os valores 

contabilizados nas rubricas Produtos Acabados e Produtos em Processamento 

são, respectivamente: 
 

(A) Produtos acabados = R$ 560.000,00 e Produtos em Processo = R$ 

64.000,00. 

(B) Produtos acabados = R$ 548.000,00 e Produtos em Processo = R$ 

76.000,00. 

(C) Produtos acabados = R$ 542.000,00 e Produtos em Processo = R$ 

82.000,00. 

(D) Produtos acabados = R$ 545.000,00 e Produtos em Processo = R$ 

79.000,00. 

(E) Produtos acabados = R$ 555.000,00 e Produtos em Processo = R$ 

69.000,00. 
 

66. O preço de venda unitário do Prod. ZECA é de R$ 81,00, calculado utilizando 

o mark up multiplicador de 1,5 sobre os custos variáveis. Os custos e 

despesas fixos montam a R$ 120.000,00 e a empresa deseja obter um lucro de 

R$ 5.010,00 e para isso terá de vender: 
 

(A) 4.580 unidades. 

(B) 4.720 unidades. 

(C) 5.005 unidades. 

(D) 4.620 unidades. 

(E) 4.630 unidades 
 

 

67. A relação entre os custos variáveis e preço de venda do produto MXE é 0,50 e 

a margem de contribuição unitária é R$ 35,00, o preço de venda e os custos 

variáveis são, respectivamente: 
 

(A) R$ 70,00  e  R$ 35,00 

(B) R$ 80,00  e  R$ 45,00 

(C) R$ 70,00  e  R$ 45,00 

(D) R$ 80,00  e  R$ 35,00 

(E) R$ 70,00  e  R$ 45,00 

68. O patrimônio líquido (PL) da IND DEL é de R$ 780.000,00 e o número de 

ações é 120.000. O lucro líquido do período foi da ordem de R$ 204.000,00. 

Sabendo-se que cada ação da IND DEL é cotada na Bolsa por R$ 8,84, então 

o valor patrimonial da ação e a relação P/L da ação são, respectivamente de: 
 

(A) R$ 6,30 e 5,8. 

(B) R$ 6,40 e 4,9. 

(C) R$ 6,50 e 5,2. 

(D) R$ 6,25 e 5,5. 

(E) R$ 6,50 e 6,0. 
 

69. O capital circulante líquido (CCL) negativo pode significar que o índice de 

imobilizações, calculado a partir da relação entre o Ativo Permanente (AP) e 

o Patrimônio líquido (PL), seja 
  

(A) inferior à unidade. 

(B) nula. 

(C) superior à unidade. 

(D) negativa. 

(E) indiferente. 
 

O item 70 deverá ser respondido com base nos dados a seguir:  
 

Na análise integrada de alguns índices da Empresa Delta, observaram-se os 

seguintes índices ponderados dentro de cada grupo: 

 

Índices ponderados (dentro dos grupos) Valores 

Estrutura de capitais 5,2 

Liquidez 4,8 

Rentabilidade 7,5 

Total 17,5 
 

70. A fim de obter a nota final da Empresa Delta, tais índices constantes do 

quadro acima devem ser ponderados, utilizando os seguintes pesos: estrutura 

de capitais 30%, liquidez 30% e rentabilidade 40%. A nota final deverá ser:  
 

(A) 5,80. 

(B) 6,40. 

(C) 6,20. 

(D) 6,00. 

(E) 7,00. 

FINAL DA PROVA 
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31. Analise as afirmativas abaixo sobre Gerenciamento de Crise, colocando entre 

parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F 

quando se tratar de afirmativa falsa e, a seguir, assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta. 

 

 

(   ) O gerenciamento de crise pressupõe a administração operacional para  

resolução dos danos causados, mas, também, a administração da versão 

que sobre ela a imprensa construa. 

(   ) Quando uma crise se instala, independente da sua dimensão, o porta-voz  

mais qualificado e indicado para falar pela organização é o seu principal 

executivo. 

(   ) No auge da crise, os meios de comunicação de massa se constituem na 

melhor estratégia a ser adotada, na medida em que atingem todos os tipos 

de públicos de interesse da organização.  

(   ) Entre as ações que não devem ser tomadas quando da administração da 

comunicação de crises, podem ser citadas a disposição para subestimar os 

fatos e a enunciação de todas as más notícias de uma única vez. 

(   ) A crise, em função das suas dimensões, pode gerar passivos à imagem 

das organizações, tanto maior quanto menor for a credibilidade do 

atingido.  

 

  

(A) V – F – F – F – V. 

(B) V – V – F – V – F. 

(C) F – F – V – V – V. 

(D) V – V – F – F – V. 

(E) F – F – F – V – V.  
 

32. Segundo as Normas de Cerimonial Público, sobre a ordem de Precedência é 

correto afirmar que: 

 

(A) os antigos Chefes de Estado passarão logo após o Presidente da 

República, desde que não exerçam qualquer função pública, pois, neste 

caso, sua precedência será determinada pela função que estiverem 

exercendo. 

(B) a precedência entre membros do Congresso Nacional e entre membros das 

Assembléias Legislativas é determinada, sucessivamente, pela data de 

diplomação ou pela idade. 

(C) a precedência entre os Ministérios de Estado, exceto os interinos, é 

determinada pelo critério histórico.  

(D) para a colocação de representantes de diferentes postos e cargos da 

mesma categoria, o Chefe de Cerimonial levará em consideração a 

posição social, idade, cargos ou funções que tenham desempenhado. 

(E) em igualdade de categorias, a precedência, em cerimônias de caráter 

federal será: primeiro os estrangeiros; segundo, as autoridades e 

funcionários da União e, terceiro,  as autoridades e os funcionários 

estaduais e municipais. 
 

33. Sobre a Hipótese da agenda-setting é correto afirmar que: 

 

(A) sustenta que a mídia  promove mudanças a curto prazo. 

(B) enfatiza que os processos de comunicação são assimétricos, ou seja, um 

sujeito, ativo, emite o estímulo e outro, mais passivo, é atingido e reage. 

(C) representa uma área da pesquisa de comunicação que se ocupa dos 

estudos sobre os emissores e sobre os processos de produção na 

comunicação de massa. 

(D) tem como principal índice para mensuração dos efeitos produzidos pela 

mídia a quantidade de consumo e de atenção prestados à comunicação de 

massa. 

(E) postula  um impacto direto da mídia sobre os destinatários, embora não 

imediato, a partir de dois níveis: a) os temas tratados pela mídia; b) a 

hierarquia e prioridade dos temas. 
 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
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34. Analise as afirmativas sobre Responsabilidade Social, colocando entre 

parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F 

quando se tratar de afirmativa falsa e, a seguir, assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta: 

 

(   ) ações de Responsabilidade Social estão pautadas tanto na suposta 

diminuição do papel do Estado como agente de regulação social, quanto 

na mobilização da sociedade civil no enfrentamento das sequelas da 

questão social. 

(   ) ações de Responsabilidade Social se constituem, em si mesmas, em 

estratégias de comunicação que agregam valor às marcas organizacionais. 

(   ) as ações de Responsabilidade Social, enquanto práticas discursivas, 

apresentam a seguinte fragilidade: sua efetividade está no que se diz, não 

no que se faz. 

(   ) a Responsabilidade Social se constitui em um parâmetro que orienta as 

macrodecisões e as políticas corporativas, neste sentido, ela  é um modo 

de gestão. 

(   )  ações de Responsabilidade Social são divulgadas através de campanhas 

institucionais, eventos, participações em concursos que premiam 

ações/projetos de Responsabilidade Social, publicação de balanços 

sociais, divulgação em sites, produção e distribuição de folheteria e 

revistas e envio de informações à imprensa. 

 

(A) F – V – F – V – F. 

(B) V – F – F – V – V. 

(C) F – V – F – F – F. 

(D) V – F – F – F – V. 

(E) V – F – V – V – V. 
. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

35. Analise as afirmativas sobre os Estudos e Teorias da Comunicação, colocando 

entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra 

F quando se tratar de afirmativa falsa e, a seguir, assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta: 

 

(   ) a Teoria Hipodérmica se constitui em uma abordagem global da mídia 

que assimila a diversidade entre os vários meios, respondendo ao 

seguinte questionamento: qual o efeito da mídia sobre a sociedade? 

(   ) a Teoria Funcionalista da Comunicação de Massa concentra a atenção nas 

consequências objetivamente verificáveis da ação da mídia sobre a 

sociedade. 

(   ) a Teoria Culturológica se propõe a realizar uma análise dos fenômenos, 

relacionando-os às forças sociais que os determinam, denunciando, 

assim, que a oposição entre o indivíduo e a sociedade é o resultado 

histórico da divisão de classe. 

(   ) a perspectiva dos Estudos Culturais estabelece que o papel da Cultura é 

reflexivo e residual em relação às determinações da esfera econômica, na 

medida em que é esta que explica os efeitos culturais-ideológicos da 

mídia. 

(   ) a Teoria Matemática da Comunicação consiste em um processo de 

transmissão ideal das mensagens que permite a caracterização dos fatores 

que perturbam a transmissão das informações. 

 

(A) F – V – F – F – V. 

(B) V – V – F – F – V. 

(C) V – F – V – V – F. 

(D) F – F – V – F – V. 

(E) V – V – F – V – F. 
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36. Sobre a Comunicação Administrativa é correto afirmar que:  

 

(A) viabiliza todo sistema organizacional por meio de uma confluência de 

fluxos e redes. 

(B) direciona a convergência das diversas áreas da organização, permitindo 

uma atuação sinérgica. 

(C) viabiliza, através do planejamento e de objetivos bem definidos, a 

interação entre a organização e seus funcionários. 

(D) explicita a imagem e a identidade corporativas da organização. 

(E) enfatiza os aspectos relacionados à missão, à visão, aos valores e à 

filosofia da organização. 
 

 

 

 

37. Segundo Margarida Kunsh (2003), sobre o Processo de Comunicação 

estabelecido nas organizações é correto afirmar que: 

 

(A) as barreiras que interferem no processo de comunicação organizacional 

são: a intrapessoal, a  interpessoal e a organizacional. 

(B) problemas de semântica se constituem em barreiras ao processo 

comunicativo organizacional e podem ser observados em informações 

fragmentadas, distorcidas ou sonegadas. 

(C) os fluxos de comunicação transversais e circulares traduzem a filosofia, as 

normas e as diretrizes das organizações. 

(D) o sistema formal de comunicação organizacional é suplementado 

rapidamente pela rede informal de comunicação. 

(E) o fluxo horizontal de comunicação nas organizações emerge das relações 

sociais e caracteriza-se pela livre expressão do pensamento. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

38. Tomado como referência a análise de Herbert Blumer (1987), analise as 

afirmativas sobre o conceito de Público, colocando entre parênteses a letra V, 

quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F quando se tratar de 

afirmativa falsa e, a seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta. 

 

(   ) O público se constitui em um agrupamento natural e anticonvencional, 

espontâneo e que não é o preestabelecido. 

(   ) O público é um tipo de agrupamento no qual persiste um sentimento ou 

consciência identitária. 

(   ) A peculiaridade do público reside no desacordo e na discussão quanto ao 

que se deve fazer. 

(   ) Uma das características do público é a pouca interação ou troca de 

experiência entre seus membros. 

(   )  O público forma-se a partir do encontro de indivíduos com idéias 

diferentes a respeito de uma determinada questão, do desenvolvimento de 

uma relação e da construção de uma unanimidade através da eliminação 

das discordâncias. 

 

(A) F – V – V – V – F. 

(B) V – F – V – F – F. 

(C) V – V – F – F – V. 

(D) F – F – V – V – F. 

(E) F – V – F – V – V. 
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39. Analise as afirmativas sobre o release, colocando entre parênteses a letra V, 

quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F quando se tratar de 

afirmativa falsa e, a seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta. 
 

(   ) O release surge, no Brasil, como instrumento para divulgar atos, decretos 

e ações do governo na primeira metade do século XX. 

(   ) A partir da década de 90, o release transforma-se em um importante 

instrumento da iniciativa privada para aproximar-se do mercado 

consumidor. 

(   ) São critérios para aproveitamento de um release: o interesse público, a 

exclusividade, a disponibilidade, o fato de ser novidade e a adequação. 

(   ) O release pode ser definido como material informativo, distribuído aos 

jornalistas, que se constitui no principal critério para avaliação da 

qualidade do trabalho desenvolvido pela assessoria. 

(   )  É o principal instrumento físico de um sistema de informação e 

relacionamento entre a organização e a imprensa. 
 

(A) V – F – V – F – V. 

(B) V – V – V – F – F. 

(C) F – V – F – V – F. 

(D) V – F – F – V – V. 

(E) F – F – V – F – V. 
 

40. Sobre os modelos de Relações Públicas propostos por James Grunig (2009) é 

correto afirmar que o(s) modelo(s): 
 

(A) de agência de imprensa/divulgação e informação pública são assimétricos 

e buscam a modificação do comportamento dos públicos e não da 

organização. 

(B) de agência de imprensa/divulgação entende as Relações Públicas apenas 

como a disseminação de informações. 

(C) assimétrico de duas mãos funciona bem quando o grau de conflito entre a 

organização e o público é alto.  

(D) assimétrico de duas mãos utiliza a comunicação para administrar conflitos 

e aperfeiçoar o entendimento com públicos estratégicos. 

(E) simétrico de duas mãos utiliza a persuasão científica em processos de 

negociação e administração de conflitos. 

41. Sobre o conceito Opinião Pública, segundo Herbert Blumer (1987), é correto 

afirmar que: 

 

(A) constitui uma opinião unânime com a qual cada membro do público está 

de acordo. 

(B) representa uma ampla população com diminuta organização e pequena 

comunicação efetiva. 

(C) configura-se pela força absoluta das diversas opiniões em oposição. 

(D) ocorre no curso da discussão pública. 

(E) forma-se a partir de linhas individuais de ação e não por uma ação 

combinada. 
 

 

42. A atividade que consiste na identificação rotineira, na imprensa, de citação 

sobre a organização ou temas previamente determinados é denominada de 

 

(A) pauta. 

(B) release. 

(C) clipping. 

(D) dossiê. 

(E) press-kit. 

 

 

43. O gerenciamento do processo comunicativo dentro das organizações diz 

respeito a uma função das Relações Públicas. Assinale qual das alternativas 

abaixo representa este tipo de função. 

 

(A) Função Estratégica. 

(B) Função Administrativa. 

(C) Função Mediadora. 

(D) Função Política. 

(E) Função Integradora. 

 
 
 

 

 

 



Visto  

       
 

 

CONCURSO DE ADMISSÃO – 2013 ao CFO/QC – 2014 
 

COMUNICAÇÃO SOCIAL PAG-15 

 

 

44. Analise as afirmativas sobre Imagem Corporativa, colocando entre parênteses 

a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F quando se 

tratar de afirmativa falsa e, a seguir, assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta. 

 

  

(   ) A imagem corporativa se constitui na manifestação tangível da 

personalidade da organização. 

(   ) A imagem corporativa é o resultado de processos de comunicação diretos 

e indiretos. 

(   ) A imagem corporativa configura-se historicamente e se expressa na 

cultura organizacional. 

(   ) A imagem corporativa é projetada para o interior (auto-imagem) e para o 

exterior (imagem pública), apresentando-se sempre mais ou menos 

dissonante daquilo que a organização é. 

(   )  A imagem corporativa representa todo o composto de uma organização – 

valores culturais, negócios, produtos, serviços. 

 

(A) F – V – F – V – F. 

(B) F – V – V – F – F. 

(C) V – F – V – F – V. 

(D) V – F – V – V – F. 

(E) F – V – F – V – V. 
 

45. O encontro onde o debate entre expositores, sob a coordenação de um 

moderador, ocorre sem que a platéia formule perguntas e as encaminhe à 

mesa é denominado de  

 

(A) mesa redonda. 

(B) painel. 

(C) simpósio. 

(D) colóquio. 

(E) conferência. 

 
 

 

 

 

46. Segundo as Normas de Cerimonial Público, sobre a Bandeira Nacional é 

correto afirmar que: 

 

(A) nos funerais, só pode ser hasteada quando o Presidente da República 

decretar luto oficial. 

(B) nunca se abate em continência. 

(C) todos os dias, nas escolas públicas e particulares durante todo o ano 

letivo. 

(D) ocupa lugar de honra nas apresentações, compreendido como uma 

posição à esquerda de tribunais, púlpitos, mesas de reunião ou de 

trabalho. 

(E) deve ser hasteada, obrigatoriamente, às 8 horas e arriada às 18 horas. 
 

47. A publicação técnica que enfatiza aspectos os econômicos, os êxitos e a 

equivalente repercussão para determinado público de interesse da organização 

é denominada de 

 

(A) fanzine. 

(B) release. 

(C) clipping. 

(D) newsletter. 

(E) house organ. 
 

 

48. Sobre a administração da controvérsia é correto afirmar que:  

 

(A) administração de controvérsia e administração de conflitos são expressões 

sinônimas. 

(B) pressupõe a administração de questões nos seus estágios iniciais. 

(C) diz respeito à administração do conflito iminente. 

(D) envolve conflitos de interesses contestados em juízo. 

(E) tem como concorrente teórica a administração de problemas emergentes. 
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49. Analise as afirmativas sobre Cerimonial e Protocolo, colocando entre 

parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F 

quando se tratar de afirmativa falsa e, a seguir, assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta. 

 

(   ) O Cerimonial e Protocolo são instrumentos que reproduzem, em um 

determinado espaço, as relações de poder da sociedade que representa. 

(   ) O Protocolo controla e executa as regras do Cerimonial. 

(   ) Em termos conceituais, Cerimonial e Protocolo se equivalem. 

(   ) O Cerimonial e Protocolo são instrumentos de caráter universal. 

(   ) O Cerimonial e Protocolo são complementares. 

 

(A) V – F – F – V – V. 

(B) F – V – F – F – V. 

(C) V – F – V – V – F. 

(D) V – V – F – F – V. 

(E) F – V – V – F – F. 

 

 

 

50. A atividade de Relações Públicas utiliza conceitos e técnicas de: 

 

(A) Comunicação Estratégica, Comunicação Institucional e Comunicação 

Cívica. 

(B) Comunicação Integrada, Comunicação Corporativa, Comunicação Cívica. 

(C) Comunicação Organizacional, Comunicação Institucional e Comunicação 

Dirigida.  

(D) Comunicação Estratégica, Comunicação Dirigida e Comunicação 

Integrada.  

(E) Comunicação Institucional, Comunicação Corporativa e Comunicação 

Organizacional. 
 

 
 

 

 

 

 

51. Candido Teobaldo de Souza Andrade foi um dos primeiros autores a 

sistematizar a atividade de Relações Públicas. Sobre o assunto, analise as 

afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta. 

 

I.  Segundo Andrade, a opinião pública corresponde à capacidade de 

decisão coletiva dos públicos. 

II.  Segundo Andrade, a opinião pública corresponde ao processo de 

construção da identidade dos públicos. 

III.  Segundo Andrade, a opinião pública corresponde ao aparecimento de 

uma controvérsia e à oportunidade de sua discussão. 

IV.  Segundo Andrade, a opinião pública corresponde ao 

desenvolvimento dos interesses comuns aos públicos. 

V.  Segundo Andrade, a opinião pública corresponde à opinião dos 

públicos. 

 

(A) Somente I está correta. 

(B) Somente II e III estão corretas.  

(C) Somente III e IV estão corretas. 

(D) Somente IV está correta. 

(E) Somente V está correta. 
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52. Segundo Barbosa Filho (2003), os gêneros de informação podem ser descritos 

de dois modos diferentes. Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo e, a 

seguir, assinale a alternativa correta. 

 

I.  Os gêneros podem ser descritos de dois modos diferentes: (a) pela 

observação empírica e (b) pela análise abstrata. 

II.  Os gêneros podem ser descritos de dois modos diferentes: (a) pela 

análise de conteúdo e (b) pela análise de discurso. 

III.  Os gêneros podem ser descritos de dois modos diferentes: (a) pelas 

propriedades discursivas que igualam ou diferenciam gêneros e (b) pela 

conceituação dessas propriedades. 

IV.  Os gêneros podem ser descritos de dois modos diferentes: (a) pelas 

formas de identificação com o leitor; e (b) pelas formas de codificação 

do jornalismo. 

V.  Os gêneros podem ser descritos de dois modos diferentes: (a) pelo 

conjunto de regras culturais que orientam a compreensão do leitor e (b) 

pelo conjunto de regras que preexistem ao relato jornalístico. 

 

(A) Somente I está correta. 

(B) Somente II está correta. 

(C) Somente I e III estão corretas.  

(D) Somente I e V estão corretas. 

(E) Somente IV e V estão corretas. 

 

 

53. As pesquisas de imagem, clima organizacional e perfil organizacional são 

variações de um tipo de auditoria com fins institucionais. Assinale qual das 

alternativas abaixo representa este tipo de auditoria. 

  

(A) Auditoria de imagem. 

(B) Auditoria de Opinião. 

(C) Auditoria Social. 

(D) Auditoria Cultural. 

(E) Auditoria de Monitoramento. 

 

 

 

 

54. Segundo Baldissera (2000), as organizações vêm se afirmando como agentes 

de manutenção e transformação da cultura. Analise as afirmativas abaixo 

sobre os elementos centrais à construção da cultura organizacional e, a seguir, 

assinale a alternativa correta. 

 

I.  Estes elementos resumem-se: (a) à natureza de seu padrão de 

informações; (b) ao aspecto normativo da cultura; e (c) à preservação da 

identidade.  

II.  Estes elementos resumem-se: (a) à conservação de determinados padrões; 

(b) à autopreservação de seus limites operacionais; e (c) à consolidação 

de seus processos estratégicos. 

III.  Estes elementos resumem-se: (a) à conservação dos padrões individuais 

de seus funcionários; (b) ao inter-relacionamento de padrões grupais; e 

(c) à eliminação de discrepâncias ou indiferença aos padrões culturais 

vigentes. 

IV.  Estes elementos resumem-se: (a) à consolidação de linguagens e formas 

de expressão de padrões culturais; (b) à constituição de culturas 

individuais e grupais; e (c) à materialização de subculturas informais. 

V.  Estes elementos resumem-se: (a) à natureza da organização; (b) seu 

entorno e (c) os públicos. 

 

(A) Somente I está correta. 

(B) Somente I e II estão corretas. 

(C) Somente II e IV estão corretas.  

(D) Somente IV está correta. 

(E) Somente V está correta. 
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55. As relações com os meios de comunicação ou relações com a imprensa 

baseiam-se em três princípios articulados. Sobre o assunto, analise as 

afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta. 

 

I. Tais princípios referem-se: à atualidade da informação; à proximidade 

dos eventos relatados; e à implicação dos sujeitos nos fatos divulgados. 

II. Tais princípios referem-se: às características da notícia institucional; às 

coberturas pré-programadas das editorais dos veículos; e a 

relacionamentos pessoais com editores e jornalistas.  

III. Tais princípios referem-se: à veiculação de publicidade nos veículos; à 

segmentação dos veículos (públicos-alvo); e a interesses compartilhados 

entre fonte de informação e empresa jornalística. 

IV. Tais princípios referem-se: ao enquadramento; a subsídios informativos 

que facilitem a cobertura noticiosa; e à construção da agenda midiática.  

V. Tais princípios referem-se: à relevância dos acontecimentos relatados; 

aos critérios de noticiabilidade; e a rotinas da produção noticiosa 

 

(A) Somente I está correta. 

(B) Somente II e III estão corretas. 

(C) Somente III e IV estão corretas.  

(D) Somente IV está correta. 

(E) Somente V está correta. 
 

56. Segundo Margarida Kunsch (2003), pode ser citado como objetivo da 

pesquisa em Relações Públicas: 

 

(A) verificar o modo como as ações foram executadas. 

(B) verificar os resultados obtidos. 

(C) mensurar o retorno das atividades empreendidas. 

(D) buscar informações para analisar situações, necessidades ou problemas. 

(E) comparar as ações planejadas com as executadas. 
 

 

 

 

 

 

57. As normas éticas das atividades da Comunicação colocam seus profissionais 

diante de um dilema: o compromisso com a verdade. Sobre o assunto, analise 

as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta 

 

I.  O discurso dos jornalistas combina dois aspectos contraditórios: a 

verdade como relação entre o que é dito (relato) e sobre o que se diz 

(objeto relatado). 

II.  O discurso dos Relações Públicas combina dois aspectos contraditórios: 

a verdade como relação entre o que é dito (relato) e quem diz (porta-

voz).  

III.  Os aspectos contraditórios do compromisso com a verdade estão 

presentes no discurso da objetividade, para os jornalistas, e da 

transparência e da neutralidade, para os Relações Públicas.  

IV.  Os aspectos contraditórios do compromisso com a verdade estão 

presentes no discurso da neutralidade, tanto para Relações Públicas 

quanto para Jornalistas.  

V.  O discurso de Relações Públicas e de Jornalistas combina ética e 

transparência com a noção de verdade como identidade.  

 

(A) Somente I e II estão corretas. 

(B) Somente I, II e III estão corretas. 

(C) Somente I, II, III e IV estão corretas. 

(D) Somente I, II, III e V estão corretas. 

(E) Somente IV e V estão corretas. 
 

58. Assinale a alternativa que apresenta, segundo a classificação de Fortes (2003), 

exemplos de Veículos de Comunicação Dirigida Aproximativa. 

 

(A) Serviços de Atendimento ao Público, Vistas Dirigidas e Patrocínios. 

(B) Eventos, Cessão de Instalações e Equipamentos e Jogos. 

(C) Reuniões Informativas, Comemorações Internas e Intranet. 

(D) Sites, Patrocínios e Exposições. 

(E) Excursões, Colônias de Férias para Funcionários e Comunidade e Cinema 

Sonoro. 
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59. A linguagem jornalística observa algumas regras para a escolha e o uso de 

palavras em textos. Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo e, a seguir, 

assinale a alternativa correta. 

 

I. Utilizam-se, sempre que possível, palavras do registro formal 

admissíveis no registro coloquial da linguagem.  

II. Criam-se neologismos e atualizações necessárias, mas não se 

incorporam expressões populares e de gíria, que se generalizam.  

III. Eliminam-se, quando possível, palavras estrangeiras e do jargão de 

profissões.  

IV. Eliminam-se, em geral, advérbios que expressam juízos de valor.  

V. As sentenças devem ser construídas sempre na terceira pessoa, 

inclusive nas citações.  

 

(A)  Somente I e II estão corretas. 

(B)  Somente I e III estão corretas. 

(C)  Somente I, III e IV estão corretas. 

(D)  Somente II, III e IV estão corretas. 

(E)  Somente III, IV e V estão corretas. 

 

 

60. Segundo a Classificação Lógica de Públicos de Fábio França (2009), é correto 

afirmar que: 

 

(A)  fornecedores de matéria-prima são classificados como públicos 

essenciais não constitutivos primários. 

(B)  autoridades governamentais são classificadas como públicos não 

constitutivos secundários. 

(C)  meios de comunicação de massa são classificados como públicos não 

essenciais das redes de consultoria, divulgação e promoção. 

(D)  colaboradores diretos são classificados como públicos não constitutivos 

secundários. 

(E)  a rede de concorrência é classificada como público da rede de 

interferência . 

 

 

 

 

61. De acordo com Saad (2003), a estratégia de mídia modular propõe a 

reorganização das estruturas organizacionais das empresas informativas, 

conforme alguns princípios-chave. Sobre o assunto, analise as afirmativas 

abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta. 

 

I.  Aprofundar o relacionamento, dialogando com consumidores e 

anunciantes. 

II.  Criar uma cadeia dinâmica de produção e distribuição de conteúdos, em 

múltiplos canais de mão dupla. 

III.  Adotar modelo estratégico centralizado no processo, para facilitar a 

inovação. 

IV.  Os conteúdos devem chegar ao consumidor por diferentes meios.  

V.  Considerar apenas os interesses do consumidor na composição dos 

produtos informativos.  

 

(A)  Somente I e II estão corretas. 

(B)  Somente I e V estão corretas. 

(C)  Somente I, II e III estão corretas. 

(D)  Somente II e IV estão corretas. 

(E)  Somente IV e V estão corretas. 
 

 

62. Segundo margarida Kunsh (2003), o documento que consiste na proposição 

de idéias ordenadas e em um conjunto de ações capazes de modificar uma 

situação identificada em outra desejada é o 

 

(A) Plano. 

(B) Projeto. 

(C) Programa. 

(D) Relatório. 

(E) Planejamento. 
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63. Segundo Castells (1999), assistimos a um novo ressurgimento religioso em 

todo o mundo, de que o fundamentalismo constitui um aspecto bastante 

distinto. Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a 

alternativa correta. 

 

I.  O fundamentalismo religioso corresponde a uma dupla desconstrução, 

individual e coletiva, que articula cultura, religião e política. 

II.  O fundamentalismo religioso corresponde a um conjunto de crenças e 

experiências de caráter religioso que se assenta num processo individual 

de conversão a uma fé ou crença, como ponto de partida para a 

reconstrução da sociedade. 

III.  O fundamentalismo religioso corresponde à construção de uma 

identidade coletiva, baseada na assimilação da palavra de Deus, pelos 

indivíduos que se integram a uma determinada crença religiosa. 

IV.  O fundamentalismo religioso corresponde à construção de uma 

identidade coletiva pela identificação do comportamento individual e 

das instituições sociais às normas oriundas da lei de Deus, interpretadas 

por uma autoridade que atua como intermediário entre Deus e a 

humanidade. 

V.  O fundamentalismo religioso corresponde à construção de uma 

identidade assentada em padrões de submissão coletiva, às normas que 

regulam uma determinada crença religiosa. 

 

(A) Somente a I e II estão corretas. 

(B) Somente I e III estão corretas. 

(C) Somente III está correta. 

(D) Somente IV está correta. 

(E) Somente V está correta.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

64. A instituição de Ouvidorias no Brasil ainda está sujeita a muitos desafios. 

Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a 

alternativa correta. 

 

I.  Um desafio das Ouvidorias está em dotar o ouvidor de garantias 

contra o arbítrio dos dirigentes das organizações em que atuam.  

II.  Um desafio das Ouvidorias está em dotar o ouvidor com mandato 

certo, de no mínimo dois anos, para que possa atuar sem o risco de ser 

demitido.  

III.  Um desafio das Ouvidorias está em garantir ao ouvidor acumular 

outras funções para ter acesso amplo a pessoas e informações.  

IV.  Um desafio das Ouvidorias está em garantir o compromisso de 

representar o cidadão, pautando-se pelo Código de Ética desse 

profissional.  

V.  Um dos desafios das Ouvidorias está em assegurar a prestação de 

contas à sociedade, desde que pautada pelo interesse das organizações 

em que atuam.  

 

 

(A)  Somente I e II estão corretas. 

(B)  Somente I, II e IV estão corretas. 

(C)  Somente I e IV estão corretas.  

(D)  Somente III e IV estão corretas. 

(E)  Somente III e V estão corretas. 
 

 

65. Segundo James Grunig (2009), as categorias gerais de pessoas que são 

afetadas por consequências reais ou potenciais das decisões organizacionais 

estratégicas são denominadas de 

  

(A) Massa. 

(B) Públicos. 

(C) Público em Geral. 

(D) Stakeholders. 

(E) Opinião Pública. 
 

 

 



Visto  
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66. Segundo Gomes (2008), o conceito de esfera pública propaga-se a partir das 

transformações ocorridas no âmbito das grandes revoluções burguesas. Sobre 

o assunto, analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa 

correta. 

 

I.  A idéia de esfera pública propaga-se a partir de dois elementos: o 

padrão ideológico se mantém, mas há um descompasso em este padrão 

e as formações sociais.  

II.  A idéia de esfera pública propaga-se a partir de dois elementos: o 

Direito Romano e a contraposição entre público e privado.  

III.  A idéia de esfera pública propaga-se a partir de dois elementos: a noção 

grega de democracia e a possibilidade de discussão pública para todos 

os cidadãos.  

IV.  No processo de constituição da esfera pública, há uma continuidade do 

padrão ideológico: a troca pública de razões.  

V.  No processo de constituição da esfera pública, há uma continuidade de 

valores e princípios entre a esfera pública grega e a esfera pública 

burguesa.  

 

(A) Somente I e II estão corretas. 

(B) Somente I, II, IV e V estão corretas. 

(C) Somente III e IV estão corretas. 

(D) Somente III e V estão corretas. 

(E) Somente IV e V estão corretas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

67. Os assessores de imprensa desenvolvem uma série de atividades em sua rotina 

profissional. Sobre as atividades de caráter estratégico presentes na rotina de 

assessores, analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa 

correta. 

 

I.  Dentre as atividades estratégicas, constam: a atualização constante de 

nomes e funções de jornalistas e cargos de interesse e da estrutura 

interna de funcionamento dos veículos.  

II.  Dentre as atividades estratégicas, constam: o fornecimento de pautas e 

informações interessantes; e a prospecção de informações de interesse 

sobre a organização em que atua, junto a jornalistas.  

III.  Dentre as atividades estratégias, constam: o estabelecimento de bons 

relacionamentos com as redações e a oferta de brindes junto aos kits de 

imprensa. 

IV.  Dentre as atividades estratégias, constam: o estabelecimento de relações 

transparentes com os jornalistas e a redação de notícias que preservem a 

objetividade jornalística. 

V.  Dentre as atividades estratégias, constam: o estabelecimento de contatos 

pessoais com jornalistas e editores e a convocação de entrevistas 

coletivas. 

 

(A) Somente I e II estão corretas. 

(B) Somente II e III estão corretas. 

(C) Somente II e IV estão corretas. 

(D) Somente III e V estão corretas. 

(E) Somente IV e V estão corretas. 
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68. Na definição de Relações Públicas, Simões (1995) articula a questão da 

legitimação das ações e decisões organizacionais. Sobre o assunto, analise as 

afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta. 

 

I.  Como função política, as Relações Públicas devem: articular decisões 

organizacionais ao interesse público.  

II.  Como função política, as Relações Públicas devem: articular decisões 

organizacionais ao interesse compartilhado com seus públicos. 

III.  Como função política, as Relações Públicas devem: evitar conflitos no 

processo de relacionamento organizações-públicos. 

IV.  Como função política, as Relações Públicas devem: promover a 

motivação e o comprometimento de seus públicos internos. 

V.  Como função política, as Relações Públicas devem: assessorar as outras 

funções organizacionais (de produção, marketing, financeira e de 

recursos humanos) 

 

(A) Somente I está correta. 

(B) Somente II está correta. 

(C) Somente II e III estão corretas. 

(D) Somente III e V estão corretas. 

(E) Somente V está correta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

69. A Comunicação Pública é um conceito em processo de constituição, que se 

identifica com múltiplos saberes e atividades. Analise as afirmativas a seguir, 

colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa 

verdadeira, e a letra F, quando se tratar de afirmativa falsa e, a seguir, assinale 

a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

(   ) A Comunicação Pública está identificada aos conhecimentos e técnicas 

da área da Comunicação Organizacional. 

(   ) A Comunicação Pública está identificada à comunicação científica. 

(   ) A Comunicação Pública está identificada à comunicação 

governamental. 

(   ) A Comunicação Pública está identificada à comunicação de massa. 

(   ) A Comunicação Pública está identificada a estratégias de comunicação 

da sociedade civil organizada. 

 

(A) F – F – F – V – V. 

(B) V – F – V – F – V. 

(C) V – V – F – V – V. 

(D) V – V – V – F – V. 

(E) V – F – V – V – V. 
 

 

 

70. O resumo de todos os dados levantados e que servirão de base para a 

construção do diagnóstico da situação organizacional é denominado de 

 

(A) benchmarking. 

(B) briefing. 

(C) análise de swot. 

(D) análise da situação. 

(E) environmental monitoring. 
 

 

 

FINAL DA PROVA 
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31. Segundo o CTN, são normas complementares das leis, dos tratados e das 

convenções internacionais e dos decretos: 

  

(A) os atos concretos expedidos pelas autoridades administrativas. 

(B) as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, 

sem eficácia normativa. 

(C) as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. 

(D) os convênios que entre si celebrem as Autarquias e Fundações Públicas. 

(E) os contratos firmados entre os contribuintes. 

 

32. Analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra V, se a 

afirmativa for verdadeira, e a letra F se a afirmativa for falsa. Em seguida, 

assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
 

Sobre obrigação tributária é possível afirmar que: 
 

 

(A) V – V – V. 

(B) F – F – F. 

(C) F – F – V. 

(D) F – V – V. 

(E) V – V – F. 

33. Analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra V, se a 

afirmativa for verdadeira, e a letra F se a afirmativa for falsa. Em seguida, 

assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

Sobre responsabilidade tributária, é possível afirmar que a responsabilidade é 

pessoal ao agente: 
 

(   ) quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, 

salvo quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, 

função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida 

por quem de direito. 

(   ) quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja 

elementar. 

(   ) quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo 

específico. 

 
 

(A) V – V – V. 

(B) F – F – F. 

(C) F – F – V. 

(D) F – V – V. 

(E) V – V – F. 
 

34. Analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra V, se a 

afirmativa for verdadeira, e a letra F se a afirmativa for falsa. Em seguida, 

assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto 

no § 1o do art. 110 do Código Penal, regula-se pelo máximo da pena privativa 

de liberdade cominada ao crime, verificando-se: 
 

(   ) em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze. 

(   ) em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não 

excede a doze. 

(   ) em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede 

a oito. 
 

(A) V – F – V. 

(B) F – F – F. 

(C) F – F – V. 

(D) V – V – V. 

(E) V – V – F. 

(   ) a obrigação principal decorre da legislação tributária e tem por objeto 

as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da 

arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 

(   ) a obrigação acessória surge com a ocorrência do fato gerador, tem 

por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e 

extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. 

(   ) a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, 

converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade 

pecuniária. 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
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35. Analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra V, se a 

afirmativa for verdadeira, e a letra F se a afirmativa for falsa. Em seguida, 

assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
 

O curso da prescrição se interrompe pela: 

 

(   ) pronúncia. 

(   ) decisão confirmatória da pronúncia. 

(   ) apresentação da denúncia ou queixa. 

 

(A) V – F – V. 

(B) F – F – F. 

(C) F – F – V. 

(D) V – V – V. 

(E) V – V – F. 

 

 

 

36. Analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra V, se a 

afirmativa for verdadeira, e a letra F se a afirmativa for falsa. Em seguida, 

assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 

 

(   ) as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos 

empregadores pelos órgãos da administração tributária. 

(   ) as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município 

ou pessoa domiciliada ou residente no País. 

(   ) as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e 

trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores. 

 

(A) V – F – V. 

(B) V – F – F. 

(C) F – F – V. 

(D) F – V – V. 

(E) F – V – F. 

 

37. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 

 

(A) A sentença que conceder perdão judicial será considerada para efeitos de 

reincidência. 

(B) No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre 

as penas somadas. 

(C) As penas mais leves prescrevem com as mais graves. 

(D) Em regra, a prescrição da pena de multa ocorrerá em 4 (quatro) anos, 

quando a multa for a única cominada ou aplicada. 

(E) O perdão do ofendido, nos crimes em que somente se procede mediante 

queixa, não obsta ao prosseguimento da ação. 

 

38. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 

 

(A)  O Tribunal Superior do Trabalho é composto de 21 Ministros. 

(B)  O Tribunal Superior do Trabalho é composto de 1/3 de Ministros 

escolhidos dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade 

profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 

dez anos de efetivo exercício. 

(C)  O Tribunal Superior do Trabalho é composto de 4/5 dentre juízes dos 

Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos da magistratura da carreira, 

indicados pelo próprio Tribunal Superior. 

(D)  Funcionará junto ao Tribunal Superior do Trabalho o Conselho da Justiça 

Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa 

e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como 

órgão central do sistema e com poderes correicionais, cujas decisões terão 

caráter vinculante. 

(E)  Compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar e julgar 

originariamente os conflitos de atribuições entre autoridades 

administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de 

um Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal, ou entre as 

deste e da União. 
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39. Analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra V, se a 

afirmativa for verdadeira, e a letra F se a afirmativa for falsa. Em seguida, 

assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

Considerando as ações na Justiça Laboral: 
 

(   ) é lícito às partes celebrar acordo que ponha termo ao processo, ainda 

mesmo depois de encerrado o juízo conciliatório; 

(   ) só haverá nulidade quando resultar dos atos inquinados manifesto prejuízo 

às partes litigantes; 

(   ) as nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes, 

as quais deverão argüi-las à primeira vez em que tiverem de falar em 

audiência ou nos autos. 
 

(A) V – F – V. 

(B) V – F – F. 

(C) F – F – V. 

(D) V – V – V. 

(E) F – V – F. 
 

40. Analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra V, se a 

afirmativa for verdadeira, e a letra F se a afirmativa for falsa. Em seguida, 

assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

(   ) Considera-se como tempo de serviço efetivo o período em que o 

empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando 

ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. 

(   ) Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do 

empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado a 

distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de 

emprego. 

(   ) Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão 

não se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e 

diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. 
 

(A) V – V – F. 

(B) V – F – F. 

(C) F – F – V. 

(D) V – V – V. 

(E) F – V – F. 

41. Analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra V, se a 

afirmativa for verdadeira, e a letra F se a afirmativa for falsa. Em seguida, 

assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

(   ) Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é 

obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o 

qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato 

coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas. 

(   ) Nos serviços permanentes de mecanografia (datilografia, escrituração ou 

cálculo), a cada período de 60 (sessenta) minutos de trabalho consecutivo 

corresponderá um repouso de 10 (dez) minutos não deduzidos da duração 

normal de trabalho. 

(   ) Entre 2 (duas) jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 

(onze) horas consecutivas para descanso. 
 

(A) V – V – F. 

(B) V – F – F. 

(C) F – F – V. 

(D) V – F – V. 

(E) F – V – F. 
 

42. Analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra V, se a 

afirmativa for verdadeira, e a letra F se a afirmativa for falsa. Em seguida, 

assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

(   ) A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará 

os contratos de trabalho dos respectivos empregados. 

(   ) Os direitos oriundos da existência do contrato de trabalho subsistirão em 

caso de falência, concordata ou dissolução da empresa. 

(   ) Ao empregado chamado a ocupar, em comissão, interinamente, ou em 

substituição eventual ou temporária, cargo diverso do que exercer na 

empresa serão garantidas a contagem do tempo naquele serviço, bem 

como volta ao cargo anterior. 
 

(A) V – V – V. 

(B) V – F – F. 

(C) F – F – V. 

(D) V – F – V. 

(E) F – V – F. 
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43. Analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra V, se a 

afirmativa for verdadeira, e a letra F se a afirmativa for falsa. Em seguida, 

assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

Compete ao Conselho Nacional de Previdência Social–CNPS: 

 

(   ) estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de políticas aplicáveis à 

Previdência Social. 

(   ) participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária. 

(   ) apreciar e aprovar os planos e programas da Previdência Social. 

 

(A) V – V – V. 

(B) V – F – F. 

(C) F – F – V. 

(D) V – F – V. 

(E) F – V – F. 

 

 

44. Analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra V, se a 

afirmativa for verdadeira, e a letra F se a afirmativa for falsa. Em seguida, 

assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

 

A Previdência Social rege-se pelos seguintes princípios e objetivos: 

 

(   ) seletividade de participação nos planos previdenciários. 

(   ) uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações 

urbanas e rurais. 

(   ) universalidade e distributividade na prestação dos benefícios. 

 

(A) V – V – V. 

(B) V – F – F. 

(C) F – F – V. 

(D) V – F – V. 

(E) F – V – F. 

 

 

45. São segurados obrigatórios como empregado da Previdência Social as 

seguintes pessoas físicas: 

 

(A)  o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo 

com a União, Autarquias, inclusive em regime especial, e Fundações 

Públicas Federais. 

(B)  o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida 

consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. 

(C)  o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o 

membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio 

solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que 

recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou 

rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, 

associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o 

síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção 

condominial, desde que recebam remuneração. 

(D)  quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a 

uma ou mais empresas, sem relação de emprego. 

(E)  a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de 

natureza urbana, com fins lucrativos ou não. 

 

46. O STF decidiu pela inconstitucionalidade de uma lei, contudo determinou que 

os efeitos dessa inconstitucionalidade não retroagiriam. Sobre essa decisão 

pode-se dizer que o STF 

 

(A) decidiu contrariamente ao ordenamento jurídico pátrio, uma vez que a 

inconstitucionalidade deve afetar todos os atos pretéritos. 

(B) decidiu legitimamente pela inconstitucionalidade com redução de texto. 

(C) em casos específicos, é autorizado por lei a modular os efeitos da 

declaração de inconstitucionalidade. 

(D) pode decidir pela inconstitucionalidade de uma lei e arbitrar o alcance de 

seus efeitos em qualquer caso e a seu critério. 

(E) o STF não poderia decidir dessa forma, a lei inconstitucional é nula. 
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47. Sobre o processo administrativo federal é correto afirmar que 

 

(A)  as provas obtidas por meios ilícitos serão consideradas apenas 

instrumentais. 

(B)  não é previsto em lei a possibilidade de audiência pública. 

(C)  medidas acautelatórias sem a prévia manifestação do interessado poderão 

ser tomadas pela Administração em qualquer caso.  

(D)  os órgãos consultivos que deverão ser ouvidos no processo administrativo 

deverão fazê-lo no prazo máximo e improrrogável de 15(quinze) dias. 

(E)  a lei exige autuação do processo, utilização de forma simples e assegura, 

em regra, a gratuidade processual.  

 

48. Um profissional que tinha negócios nas cidades A, B e C foi demandado 

judicialmente por fato ocorrido na cidade A e a demanda tinha relação com o 

exercício de sua profissão, de acordo com o Código Civil 

 

(A) a ação poderá ser proposta nas cidades A, B ou C. 

(B) a ação somente poderá ser proposta na cidade em que o profissional exerce 

sua atividade principal.  

(C) em nenhuma dessas cidades ele poderá ser demandado, e sim onde ele 

vive com sua família. 

(D) a cidade A será considerada o domicílio do profissional para esse fim. 

(E) o profissional deverá ser demandado na capital do estado que sedia os 

municípios A, B e C.  

 

49. Estabelece a lei de licitação que: 

 

(A)  os preços manifestamente inexequíveis ocasionam a nulidade da proposta. 

(B)  as compras deverão sempre ser processadas por Sistema de Registro de 

Preço. 

(C)  os produtos manufaturados nacionais deverão, em qualquer caso, ter 

prioridade em relação aos demais. 

(D)  a caracterização do objeto da compra e a indicação dos recursos 

orçamentários para o pagamento da despesa é condição de sua validade.  

(E)  salvo no pregão, não poderão participar de licitação interessados 

residentes em localidade diversa da sede do órgão licitante. 

 

50. Quantos aos Juizados Especiais Federais pode-se afirmar que 
 

(A)  tem competência para causas envolvendo sociedade de economia mista. 

(B)  regidos pela lei 9.099 de 1990, somente tem competência para julgar 

causas de menor valor e sem complexidade técnica desde que não 

envolvam entes públicos.  

(C)  somente o INSS e a União podem ter suas causas julgadas pelos Juizados 

Especiais Federais. 

(D)  ressalvadas as ações mandamentais e declaratórias, todas as ações 

envolvendo a União e suas Autarquias, Empresas Publicas e Fundações 

podem ser processadas nos Juizados Especiais Federais desde que não 

versem sobre direitos indisponíveis. 

(E)  tem competência em matéria civil para causas até o valor de sessenta 

salários mínimos, ressalvadas, entre outras, as ações de mandado de 

segurança, as de desapropriação, e as por improbidade administrativa. 
 

51. São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: 
 

(A)  zoneamento ambiental - avaliação de impacto ambiental - desapropriação. 

(B)  zoneamento ambiental - queimada comunitária - desapropriação. 

(C)  avaliação de impacto ambiental - criação de áreas de proteção ambiental - 

licenciamento de atividades potencialmente poluidoras 

(D)  concessão florestal - delegacias especializadas - desapropriação. 

(E)  servidão ambiental - licitações sustentáveis - avaliação de impacto 

ambiental. 
 

52. Sobre a prescrição é correto afirmar que 
 

(A) somente a citação judicial válida é caso de interrupção da prescrição, todos 

os outros casos constituem apenas a sua suspensão. 

(B) a interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário 

prejudica todos os herdeiros ou devedores, senão quando se trate de 

obrigações e direitos indivisíveis.  

(C) a troca de correspondências entre devedor e credor, onde o primeiro 

reconhece a sua dívida de forma inequívoca é caso de interrupção da 

prescrição.  

(D) a prescrição só pode ser interrompida duas vezes. 

(E) a prescrição interrompida volta a correr da data fixada pelo credor. 
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53. Sobre a licença ambiental pode-se afirmar que 

 

(A)  o IBAMA atua, principalmente, no licenciamento de grandes projetos de 

infra-estrutura que envolvam impactos em mais de um estado e nas 

atividades do setor de petróleo e gás na plataforma continental.  

(B)  o IBAMA atua no licenciamento de projetos de infraestrutura que 

envolvam impactos em mais de um município e nas atividades do setor de 

petróleo e gás na plataforma continental. 

(C)  os órgãos seccionais integrantes do SISNAMA atuam em todas as outras 

funções ambientais locais, ressalvadas apenas as licenças ambientais de 

competência absoluta do IBAMA. 

(D)  o IBAMA atua unicamente no licenciamento do setor de petróleo e gás na 

plataforma continental, conforme atual legislação. 

(E)  o IBAMA não atua no licenciamento de projetos de infra-estrutura que 

envolvam impactos em mais de um estado. 

 

 

54. Analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a resposta correta. 

 

I. O militar em atividade que tomar posse em cargo público civil permanente 

será transferido para a reserva nos termos da lei. 

II. O militar em atividade que tomar posse em cargo público civil temporário 

será transferido para a reserva nos termos da lei. 

III. O militar em atividade que se filiar a partido político ou se sindicalizar 

ficará agregado ao respectivo quadro nos termos da lei. 

 

(A) Somente I está correta. 

(B) Somente I e II estão corretas. 

(C) Somente II e III estão corretas. 

(D) Somente I e III estão corretas. 

(E) Somente II está correta. 

 

 

 

 

 

 

55. Sobre os contratos administrativos é correto afirmar que 

 

(A) a ata de registro de preço é um contrato administrativo plurilateral. 

(B) são pactos regidos por norma cogente e celebrados entre entes de mesma 

natureza jurídica ou de natureza jurídica diversa.  

(C) o equilíbrio econômico-financeiro não foi recepcionado pela 

Constituição de 1988.   

(D) essas avenças são passíveis de homologação pelo Tribunal de Contas no 

exercício de controle prévio de legalidade. 

(E) as clausulas regulamentares ou de serviço são consideradas exorbitantes. 

 

 

 

56. Sobre o agravo podemos afirmar que 

 

(A) independe de preparo. 

(B) não é possível a sua conversão em retido quando interposto por 

instrumento. 

(C) comunicando o juiz prolator da sentença que reformou inteiramente a 

decisão, o relator considerará prejudicado o agravo. 

(D) não caberá informações pelo juiz prolator da decisão. 

(E) é o recurso adequado contra decisões terminativas. 

 

 

 

57. As Comissões Parlamentares de Inquérito não podem 

 

(A) decretar a quebra do sigilo fiscal. 

(B) ouvir os indiciados.  

(C) ouvir testemunhas sob pena de condução coercitiva.  

(D) recusar o silêncio como direito do acusado obrigado a depor. 

(E) decretar prisão em flagrante. 
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58. Sobre a lei de improbidade administrativa é correto afirmar que 

 

(A)  os militares não se subordinam a esta lei.  

(B)  ela não se aplica a particulares não exercentes de cargo público. 

(C)  por esta lei terá legitimidade para propor ação de improbidade o 

Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada. 

(D)  somente os legitimados na lei poderão provocar a instauração da 

investigação para apurar pratica de ato de improbidade. 

(E)  as ações de improbidade são imprescritíveis. 

 

 

 

59. A interdição deverá ser promovida: 

 

(A) somente pelos pais e pelo Ministério Público. 

(B) apenas pelos familiares. 

(C) pelos tutores ou pelos pais. 

(D) pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público, pelos pais e tutores. 

(E) pelos pais ou tutores, pelo cônjuge ou qualquer parente, pelo Ministério 

Público.   

 

 

 

60. De acordo com a Constituição Federal de 1988 

 

(A)  as terras indígenas demarcadas pela União são suscetíveis de usucapião.  

(B)  as tribos indígenas podem ingressar em juízo na defesa de seus direitos. 

(C)  cabe aos Estados em que estão situadas as terras indígenas a sua proteção 

e demarcação. 

(D)  os índios são incapazes e por isso não podem ingressar em juízo, cabendo 

serem substituídos pelo Ministério Público em todos os feitos. 

(E)  as riquezas do solo das terras indígenas são de propriedade exclusiva dos 

índios.  

 

 

 

 

61. Com base nas normas positivadas no Código de Processo Penal Militar 

(CPPM), Decreto Lei 1002/69, analise as afirmativas abaixo, colocando entre 

parênteses a letra V, se a afirmativa for verdadeira, e a letra F se a afirmativa 

for falsa. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

(   ) Em tempo de paz, as normas do Código de Processo Penal Militar não se 

aplicam fora do território nacional. 

(   ) Jurisprudência e usos e costumes militares podem suprir casos omissos do 

CPPM. 

(   ) Quando militares estaduais responderem na justiça militar estadual por 

crimes previstos na lei penal militar, os recursos, a execução da sentença e 

a organização da justiça serão regulados pelo CPPM. 

 

(A) F – F – F. 

(B) F – V – F. 

(C) V – F – V. 

(D) V – V – F. 

(E) F – V – V. 

 

62. Analise o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta que 

completa as lacunas. 

 

Ao contrário do Código Penal Comum, o Código Penal Militar não prevê, no 

tipo penal de corrupção passiva, o verbo __________ como núcleo do tipo. No 

entanto, o CPM prevê os tipos penais de __________, __________, e 

__________ que não existem, atualmente, no CP comum. 

 

(A) solicitar - chantagem - furto de uso - desobediência a decisão judicial. 

(B) exigir - chantagem - deserção - furto de uso. 

(C) solicitar - chantagem - furto de uso - peculato culposo. 

(D) exigir - desobediência a decisão judicial - peculato culposo - perigo de 

inundação. 

(E) exigir - chantagem - furto de uso - desobediência a decisão judicial. 
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63. Analise as afirmativas abaixo, conforme positivado nas normas legais 

pertinentes, colocando entre parênteses a letra V, se a afirmativa for 

verdadeira, e a letra F se a afirmativa for falsa. Em seguida, assinale a 

alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

(   ) O Tenente Joe, oficial de dia de um Batalhão do Exército, em certa 

madrugada, encontrou o corpo degolado do Soldado Jack e, ouvindo um 

barulho vindo do banheiro, encontrou o Soldado Mike com uma foice 

ensanguentada na mão, e dizendo: “ Não fui eu, não fui eu! “. A situação é 

de flagrante delito e o oficial deve dar voz de prisão ao Sd Mike e não 

deve providenciar o isolamento e preservação do local do crime, vez que 

isso deve ser feito apenas pelos peritos que são técnicos. 

(   ) Nos casos de prisão em flagrante delito por crime militar, a autoridade 

policial judiciária militar deve informar imediatamente ao Ministério 

Público da prisão e do local onde está o preso, além de enviar cópia dos 

documentos que comprovam que a prisão foi feita nos termos da lei. 

(   ) Se, ao final do IPM ou APF, a autoridade militar verificar que está 

plenamente comprovada a manifesta inexistência de infração penal militar 

ou a não participação da pessoa investigada ou conduzida, deverá arquivar 

o IPM ou o APF.  

 

(A) V – V – V. 

(B) V – F – V. 

(C) F – F – V. 

(D) F – V – F. 

(E) F – F – F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64. Analise as afirmativas abaixo, conforme positivado nas normas legais 

pertinentes, colocando entre parênteses a letra V, se a afirmativa for 

verdadeira, e a letra F se a afirmativa for falsa. Em seguida, assinale a 

alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

(   ) O Sargento Jack, processado na Justiça Militar da União (JMU), por 

homicídio doloso praticado contra o Cabo Jones, foi ouvido em 

interrogatório onde afirmou que o fez em legítima defesa da própria 

vítima, pois, na verdade, teria atirado contra um bandido armado que ia 

matar a vítima, errando a atingindo o Cabo Jones. Não há, até o momento, 

qualquer testemunho ou outra prova que comprove tal relato. O ônus de 

provar que não houve tal situação de legítima defesa é do Ministério 

público Militar (MPM). 

(   ) Um IPM que tramita no MPM e na JMU versa sobre um furto de armas 

em que houve um arrombamento de uma porta e cadeados da reserva de 

armamento. Ao receber os autos, o MPM requisitou o laudo pericial do 

local do crime, com os quesitos relativos ao arrombamento. No entanto o 

local do crime não foi preservado nem periciado, embora dezenas de 

pessoas tenham visto em detalhes as marcas de arrombamento. No 

entanto, pode haver denúncia e até condenação pela qualificadora relativa 

ao arrombamento (com destruição ou rompimento de obstáculo à 

subtração da coisa) com base na prova testemunhal que caracteriza corpo 

de delito indireto.  

(   ) No início do depoimento do Capitão Jack, testemunha arrolada na 

denúncia, em processo submetido a um Conselho Especial de Justiça na 6ª 

CJM, a defesa constatou e questionou o fato de se tratar do encarregado do 

IPM que deu origem ao processo, suscitando o impedimento e requerendo 

a exclusão da testemunha. O Conselho Especial de Justiça deve deferir o 

pedido e excluir a testemunha. 

 

(A) V – V – V. 

(B) V – F – V. 

(C) F – F – V. 

(D) F – V – F. 

(E) F – F – F. 
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65. Analise as sentenças abaixo, de acordo com o CPPM, Lei de Organização 

Judiciária Militar e outras normas positivadas pertinentes e, em seguida, 

assinale a alternativa que contém as afirmativas corretas. 
 

I. Na Justiça Militar da União, o Juiz-auditor não tem competência para 

conceder Habeas corpus. 

II. No segundo trimestre do ano passado, o Tenente Coronel Jack, que servia 

como oficial de comunicação social do Comando da 6ª Região Militar (6ª 

RM) presidiu o Conselho Permanente de Justiça para o exército da 6ª 

Circunscrição Judiciária Militar (6ª CJM). No início de 2013, foi nomeado 

e assumiu o comando de um novo Batalhão de Infantaria criado em 

Salvador-BA. Como Comandante de Organização Militar (OM), não deve 

mais ser incluído na relação semestral enviada pelo comando da 6ª RM à 

6ª CJM para sorteio dos componentes dos Conselhos de Justiça da 6ª CJM. 

III. O advogado do Tenente Jack, réu de processo por crime contra a 

administração militar suscitou uma questão técnica de direito, no decorrer 

da instrução criminal: incompetência por se tratar, no seu entendimento, 

de crime comum. Por se tratar de questão de direito, a questão deve ser 

decidida pelo Juiz-auditor, monocraticamente. 

IV. O juiz-auditor da 6ª CJM se deparou com processo derivado de Inquérito 

Policial Militar do qual foi encarregado quando era militar do Exército. 

Deve se dar por suspeito. 

V. O Major Joe foi designado como um dos peritos que devem emitir laudo 

em um incidente de insanidade mental do acusado. Ao verificar quem era 

o réu a ser examinado, lembrou que esclareceu algumas dúvidas do 

Ministério Público Militar e deu algumas sugestões sobre as doenças 

mentais alegadas pelo réu, no decorrer do IPM que gerou o processo, ao 

ser procurado pelo Promotor de Justiça. Não emitiu, no entanto, qualquer 

laudo ou parecer, nem foi formalmente ouvido, apenas opinou. O Major 

Joe não poderá atuar no caso e deve ser designado outro perito em seu 

lugar. 
 

(A) Apenas I, II e III estão corretas. 

(B) Apenas I e V estão corretas. 

(C) Apenas I, II, IV e V estão corretas. 

(D) Apenas I, III  e IV estão corretas. 

(E) Apenas IV e V estão corretas. 

 

66. Nos termos do positivado no CPM e no CP comum, marque a alternativa 

correta. 

 

(A) Ao contrário do CP comum, e por sua natureza militar, o CPM adota a 

obediência hierárquica como causa de exclusão de culpa, sem que se 

questione se a ordem era legal ou não legal, vez que ao subordinado não é 

dado apreciar a ordem do superior. 

(B) Segundo positivado no CPM a obediência hierárquica, se caracterizada, 

excluí a ilicitude. 

(C) Segundo positivado no CPM, os crimes culposos são os praticados por 

imprudência, imperícia ou negligência. 

(D) A definição de crime culposo positivada no CPM não define o crime 

culposo com base em imprudência, imperícia ou negligência. 

(E) Se uma conduta é praticada em obediência hierárquica, e é manifestamente 

criminosa, o autor da ordem não responde pelo crime, mas apenas os que a 

executaram, sabendo-se tratar de crime.  

 

67. Assinale a alternativa correta, com base no positivado no CPM e no CP 

comum. 

 

(A) O tratamento dado à tentativa na parte geral do CPM é idêntico ao dado 

pelo CP. 

(B) A coação recebe tratamento idêntico no CP comum e no CPM. 

(C) O erro de tipo e o erro de proibição possuem previsão positivada no CPM. 

(D) A abordagem dada à desistência voluntária e ao arrependimento eficaz no 

CPM é idêntica à dada pelo CP Comum. 

(E) as causas de exclusão de ilicitude previstas no CP comum são as mesmas 

previstas no CPM. 
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68. Analise o texto abaixo e marque a alternativa correta, nos termos do positivado 

na Constituição e no CPM. 

 

Os cabos estabilizados do Exército, Jack, Joe, Mike e Andy aderem a uma 

greve nacional dos cabos armeiros do Exército, noticiada por e-mail, e que, de 

fato, ocorreu e atingiu unidades militares de vários estados. Não participaram 

de nenhuma reunião preparatória para a greve, nem de nenhum ato coletivo de 

greve, nem ajustaram entre si que participariam. Com isso, deveriam estar na 

formatura matinal de segunda feira no quartel, mas não compareceram dia 

nenhum a qualquer organização militar, só retornando ao quartel com o fim da 

greve, ficando 21 dias seguidos ausentes. 

 

 

(A) Como os Cabos citados não participaram de nenhuma reunião preparatória 

para a greve, nem de nenhum ato coletivo de greve, nem ajustaram entre si 

que participariam, não há que se falar em crime militar na conduta deles. 

(B) A constituição veda a greve de militares e, assim, os Cabos mencionados 

praticaram o crime de deserção. 

(C) Os militares citados estavam no exercício regular de direito, no caso, o 

Direito de greve, previsto na Constituição, o que exclui a ilicitude da 

conduta: não praticaram deserção. 

(D) Os militares citados praticaram crime de deserção, mas, neste caso, a ação 

penal está condicionada a requisição no Ministro da Defesa. 

(E) Os militares citados eram praças estabilizadas, não estavam no período de 

serviço militar obrigatório e, assim, não praticaram o crime de deserção, 

apenas o crime comum de abandono de função previsto no CP comum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69. Nos termos do positivado no CPM e no CP comum, marque a alternativa 

correta. 

 

(A) O estado de necessidade exculpante recebe o mesmo tratamento no CPM e 

no CP comum. 

(B) O estado de necessidade recebe o mesmo tratamento no CPM e no CP 

comum. 

(C) O estado de necessidade como causa de exclusão de ilicitude recebe o 

mesmo tratamento dado no CPM e no CP comum. 

(D) No CPM existe previsão tanto de um estado de necessidade exculpante 

quanto de um estado de necessidade como causa de exclusão de ilicitude. 

(E) No CPM, estado de necessidade por inexigibilidade de conduta diversa 

exclui a ilicitude. 
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70. Analise as sentenças abaixo, de acordo com o CPM e a Constituição e, em 

seguida, assinale a alternativa que contém as afirmativas corretas. 

 

I. O conceito de crimes propriamente militares está expressamente 

positivado no CPM, que os define como os crimes que só podem ser 

praticados por militares. 

II. Segundo positivado na Constituição são crimes militares praticados por 

civis os que visam a atingir as instituições militares. 

III. O Tenente Joe, do Exército, praticou crime de homicídio culposo contra o 

civil Joe no interior de uma unidade do Exército. Tratando-se de crime 

contra a vida de civil, será crime comum. 

IV. O Soldado do Exército Jack foi encontrado, com uma arma não registrada 

de calibre restrito, de uso das Forças Armadas, no alojamento de uma 

unidade do Exército. A arma não teve sua origem identificada, apesar de 

periciada. A posse da arma por Jack caracteriza crime militar. 

V. O civil Mike invade um acampamento de militares do Exército e, 

enquanto os militares estavam em manobra, furta objetos pessoais 

(pertencentes a cada militar) dos militares, contidos nos sacos verde oliva 

(VO) que estão dentro das barracas. Pratica, assim, crime militar. 

 

(A) Somente I, II e III estão corretas. 

(B) Somente I e V estão corretas. 

(C) Somente IV está correta. 

(D) Somente IV e V estão corretas. 

(E) Somente V está correta. 
 

 

 

 

 

FINAL DA PROVA 
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ENFERMAGEM 
 

31. A adoção adequada de um estilo ou outro no processo de negociação e de 

solução de conflitos é muito importante e pode variar de situação para situação. 

O estilo que não sendo confrontador e não cooperativo tende a ser mais 

apropriado para uma questão mais trivial ou para quando o benefício de não 

enfrentar um conflito prevalecer sobre o enfrentamento naquele momento. Este 

estilo que pode constituir-se em uma estratégia de acumulação de força ou de 

conquistar aliados para que a negociação se torne mais fortalecida é o: 

 

(A) colaborativo. 

(B) contestador. 

(C) da aceitação. 

(D) da retirada. 

(E) do compromisso. 

 

32. Os batimentos cardíacos normais incluem o primeiro e segundo batimentos 

cardíacos (B1 e B2 respectivamente), assim: 

 

(A) a sístole (contração ventricular) é o período desde o fim de B1 até o meio 

de B2. 

(B) a diástole (relaxamento ventricular) é o período desde o fim de B2 até o 

fim da próxima contração. 

(C) o B1 coincide com o início da sístole, quando as válvulas mitral e 

tricúspide se fecham. 

(D) o B2 coincide com início da sístole, quando as válvulas aórtica e pulmonar 

se fecham. 

(E) a sístole é mais longa que a diástole. 

 

 

 

 

 

 

33. Os sons respiratórios normais são classificados em: 

 

(A) broncovesiculares, vesiculares e sibilos. 

(B) vesiculares, brônquicos e estertores. 

(C) broncovesiculares, sibilos e estertores. 

(D) estertores, sibilos e atritos. 

(E) brônquicos, broncovesiculares e vesiculares. 

 

 

 

 

34. A pressão arterial é a força que o sangue exerce contra as paredes dos vasos 

sangüíneos. Sobre a pressão arterial, analise as afirmativas abaixo e, a seguir, 

assinale a alternativa correta. 

 

I. As contrações do coração resultam em um fluxo pulsátil de sangue dentro 

das artérias. A pressão é máxima quando os ventrículos do coração se 

contraem e ejetam o sangue para dentro da aorta e das artérias pulmonares. 

II. Os aumentos exagerados na pressão arterial sistólica com a inspiração 

(chamadas de pulso paradoxal ou pressão arterial paradoxal) ocorrem em 

doenças como tamponamento cardíaco, pericardite constritiva, enfisema, 

choque hipovolêmico e embolia pulmonar. 

III. O início dos sons de Korotkoff da fase I é a pressão diastólica registrada. 

IV. A fase IV dos sons de Korotkoff é caracterizada por sons abafados e em 

sopro. 

 

(A) Somente I e II estão corretas. 

(B) Somente I, II e IV estão corretas. 

(C) Somente II e III estão corretas. 

(D) Somente II, III e IV estão corretas. 

(E) Somente I e IV estão corretas. 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
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35. A sensação subjetiva de respiração laboriosa e falta de ar é conhecida como 

dispnéia. A causa mais comum de dispnéia é o trabalho aumentado da 

respiração que acontece com a doença pulmonar. Assim no Nível II de dispnéia 

o cliente 
 

(A) fica com falta de ar na posição deitada. 

(B) fica com falta de ar durante os períodos de falta de atividade. 

(C) fica com falta de ar enquanto conversa ou realiza as AVD (Atividades da 

Vida Diária). 

(D) fica com falta de ar depois de caminhar 270 metros em solo nivelado ou 

ao subir um lance de escada. 

(E) pode caminhar 1,6 quilômetros em sua própria velocidade antes de 

experimentar a falta de ar. 
 

36. O tipo de cirurgia que tem como finalidade confirmar o tipo e a extensão de um 

processo patológico é a 
 

(A) paliativa. 

(B) curativa. 

(C) reconstrutora. 

(D) explorativa. 

(E) diagnóstica. 
 

37. Analise as afirmativas sobre ferimentos penetrantes, colocando entre 

parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F 

quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que 

apresenta a seqüência correta. 
 

(   ) A bala com ponta oca achata-se e espalha-se ao impacto. 
(   ) O movimento de rolamento de um projétil minimiza seu potencial de lesão 

a 90 graus. 
(   ) Uma cavidade temporária está sempre associada a armas de média ou alta 

energia. Essa cavidade é três a seis vezes o tamanho da área de superfície 

frontal do projétil. 
 

(A) F – V – F. 

(B) V – F – V. 

(C) F – F – V. 

(D) F – V – V. 

(E) V – F – F. 

38. O setor que compõe a área de atendimento emergencial secundário é 

denominado 
 

(A) Setor de recepção, registro e triagem. 

(B) Setor de observação. 

(C) Setor de pacientes leves.  

(D) Setor de internação e altas. 

(E) Setor de altas e de transferência de responsabilidades. 

 

39. Rupturas na homeostasia e estados patológicos podem afetar o equilíbrio de 

líquidos, eletrólitos ou ácido-básico. Os distúrbios ácido-básicos são referidos 

como acidose respiratória, alacalose respiratória, acidose metabólica ou 

alcalose metabólica. Sendo assim, 
 

(A) a hiperventilação provoca alcalose respiratória, que está presente quando 

um pH alto é acompanhado por uma concentração sangüínea de dióxido 

de carbono menor que 36 mm de Hg. 

(B) a alcalose metabólica acontece quando existe um ganho excessivo de 

ácidos orgânicos ou uma ingesta incomum de substâncias alcalinas. 

(C) a alcalose respiratória é indicada por um pH baixo acompanhado por uma 

concentração arterial aumentada de dióxido de carbono. 

(D) a acidose respiratória acontece quando o excesso de ácido é ingerido ou 

criado (cetoacidose diabética) ou quando os rins são incapazes de reter íon 

bicarbonato suficiente para tamponar os íons hidrogênio livres no sangue. 

(E) a alcalose metabólica caracteriza-se por um pH menor que 7,37 e uma 

concentração plasmática de HCO3
-
 menor que 22 mEq/l. 

 
 

40. Taquicardia sinusal é uma 

 

(A) taquiarritmia ventricular. 

(B) bradiarritmia. 

(C) taquiarritmia supraventricular. 

(D) taquiarritmia ventricular por dissociação eletromecânica. 

(E) taquiarritmia ventricular por fibrilação ventricular. 
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41. Os fatores conhecidos que determinam a gravidade da lesão secundária causada 

por uma corrente elétrica ou um raio são 

 

(A) 4 (quatro). 

(B) 6 (seis). 

(C) 2 (dois). 

(D) 5 (cinco). 

(E) 7 (sete). 
 

42. Quanto ao conceito de capacidade vital, podemos afirmar que é a(o) 

 

(A) quantidade de ar que é inalada e depois exalada durante uma respiração 

normal (0,5-0,4 litros). 

(B) quantidade de ar que permanece nos pulmões após uma expiração máxima 

(1,8-1,2 litros). 

(C) quantidade de ar que pode ser inalada após uma expiração normal (3,0-2,6 

litros). 

(D) quantidade de ar que pode ser exalada após uma inspiração máxima (4,8-

2,4 litros). 

(E) volume total de ar que entra e sai dos pulmões em 1 minuto. 
 

43. Quando o cliente/paciente requer assistência ou supervisão de outro para 

completar as atividades de autocuidado, ele pode ser classificado no nível de 

autocuidado, como nível 

 

(A) 3 

(B) 4 

(C) 0 

(D) 2 

(E) 1 
 

44. Sobre a xerostomia pode-se afirmar que é uma 
 

(A) retenção aguda da urina. 

(B) deterioração da cognição. 

(C) redução da saliva. 

(D) constipação. 

(E) diminuição do uso de cigarros. 

45. A substância anestésica dissociativa com efeitos alucinógenos que também é 

conhecida como pó de anjo, denomina-se: 

 

(A) anfetamina. 

(B) cannabis. 

(C) feniclidina. 

(D) cafeína. 

(E) cocaína. 

 

46. Na etiologia dos transtornos do humor, é considerado como fator  psicossocial a 

 

(A) tríade cognitiva de Aaron Beck. 

(B) esclerose múltipla. 

(C) porfiria. 

(D) parafilia. 

(E) esquizofrenia. 

 

47. Segundo John Bowlby, o luto divide-se em 

 

(A) três estágios. 

(B) quatro estágios. 

(C) cinco estágios. 

(D) dois estágios. 

(E) seis estágios. 

 

48. É considerado um padrão involuntário ou intencional de evacuação de fezes em 

locais inapropriados a (o) 

 

(A) piromania. 

(B) encoprese. 

(C) transtorno de Tourette. 

(D) tricotilmania. 

(E) parassonias. 
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49. Os parâmetros bioquímicos para o controle glicêmico do Diabetes Mellitus 

podem ser divididos em curto, médio e longo prazo. São de curto prazo: 

 

(A) hemoglobina glicada ou glicohemoglobina e glicemia. 

(B) albumina glicada, frutosamida e glicohemoglubina. 

(C) glicemia, albumina glicada e frutosamina. 

(D) glicosúria, glicemia e cetonúria. 

(E) glicosúria e hemoglobina glicada. 

 

 

50. A Organização Mundial da Saúde definiu um critério de classificação das 

formas de Febre Hemorrágica da Dengue (FHD) em 4 categorias, de acordo 

com o grau de gravidade. Assim, colapso circulatório com pulso fraco e rápido, 

diminuição da pressão arterial ou hipotensão, pele pegajosa e fria e inquietação, 

correspondem ao(s) grau(s): 

 

(A) II e IV. 

(B) III. 

(C) II. 

(D) IV. 

(E) I. 

 

 

51. Os antidiabéticos orais devem ser empregados, no Diabetes Mellitus tipo 2, 

quando não se tiver atingido os níveis glicêmicos desejáveis, após o uso das 

medidas dietéticas e do exercício. Das sulfoniluréias disponíveis no Brasil, 

aquela que apresenta excreção renal/fecal é a 

 

(A) clorpropamida. 

(B) glibenclamida. 

(C) glipizida. 

(D) gliclazida. 

(E) glimepirida. 

 

 

 

 

52. Devem ser transfundidos assim que possível após a coleta. Se inevitável, 

armazenar entre 20ºC e 24ºC, em repouso, e por, no máximo, 24 horas. A 

afirmativa se refere ao 
 

(A) concentrado de hemácias. 

(B) crioprecipitado. 

(C) concentrado de granulócitos. 

(D) concentrado de plaquetas. 

(E) plasma isento do crioprecipitado. 

 

53. É um tipo de resposta prolongada a estressores emocionais e interpessoais 

crônicos do trabalho. Tem sido descrita como resultante da vivência profissional 

em um contexto de relações sociais complexas, envolvendo a representação que 

a pessoa tem de si mesmo e dos outros. O trabalhador que antes era muito 

envolvido afetivamente com os seus clientes, com os seus pacientes ou com o 

trabalho em si, desgasta-se e, em um dado momento, desiste, perde a energia ou 

se “queima” completamente. A afirmativa acima se refere a 
 

(A) sensação de estar acabado. 

(B) síndromes mielodisplásicas. 

(C) síndrome de Raynaud. 

(D) síndrome do impacto. 

(E) síndrome do supra-espinhoso. 

 

54. Os profissionais de saúde ao envolver a família no cuidado da pessoa idosa 

devem considerar que as doenças ou injúrias desenvolvem de alguma forma 

estresse familiar, interferindo na dinâmica familiar. Um dos instrumentos 

utilizados para avaliar a funcionalidade familiar, traduzido, adaptado e validado 

em nosso meio é o denominado APGAR de Família. O índice de 0 a 4 do 

APGAR de Família, significa 
 

(A) boa funcionalidade familiar. 

(B) elevada disfunção familiar. 

(C) moderada disfunção familiar. 

(D) boa funcionalidade profissional. 

(E) moderada disfunção profissional. 
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55. Dentro do ambiente hospitalar, o conceito de competência sempre esteve 

relacionado ao conhecimento, a habilidade e a atitude dos profissionais quanto a 

sua adequação à finalidade institucional. Os seis tipos de competência 

adequados ao gestor hospitalar são: intelectual, organizacional, 

comportamental, comunicativa, social e política. Com isso, pode-se afirmar que 
 

(A) a competência intelectual, a mais importante delas, está pautada nos 

direitos e deveres, na reflexão, na análise crítica, sendo o mais complexo 

tipo de competência profissional. 

(B)  a competência comportamental é caracterizada pela postura ética nas 

ações do cotidiano, pela iniciativa e pela vontade de aprender, ampliando, 

assim, as perspectivas de mudanças para a melhora da qualidade. 

(C)  a competência social determina a capacidade de expressão e comunicação 

do gestor, por meio da qual deve alcançar todos os supervisores 

hierárquicos ou subordinados, objetivando a cooperação, o trabalho em 

equipe, o diálogo em todas as situações e o exercício da negociação e da 

comunicação interpessoal. 

(D) a competência comunicativa envolve a capacidade de difundir os 

conhecimentos obtidos no mundo do trabalho em benefício das pessoas. 

(E) a competência política é caracterizada pela capacidade de identificar e 

definir problemas, equacionar soluções, modificando processos de forma 

estratégica e ao mesmo tempo, difundindo conhecimentos. 
 

56. Para a escolha do antimicrobiano, o princípio básico é a determinação do agente 

causal da infecção e de sua suscetibilidade aos antimicrobianos. Assinale a 

alternativa correta no que se refere ao controle do uso dos antimicrobianos no 

ambiente hospitalar. 

 

(A) Estabelecer controle permanente da prescrição dos antimicrobianos da 1ª e 

2ª geração de cefalosporina, quinolonas e novos betalactâmicos. 

(B) Monitorar o quadro nosológico mais frequente e sua sensibilidade. 

(C) O uso constante de antimicrobianos pode provocar iatrogenias e 

comorbidades. 

(D) A profilaxia antimicrobiana é indicada em cirurgias contaminadas e em 

casos de drenagem de abcessos em clientes estáveis. 

(E) O cloranfenicol só será usado em casos de aplasia medular para evitar 

resistência bacteriana. 

 

57. Um dos desafios para segurança do paciente no ambiente hospitalar é garantir 

métodos que proporcionem uma assistência cirúrgica segura. Analise as 

alternativas abaixo e assinale a opção correta. 

 

(A) O protocolo universal estabelece que a demarcação da lateralidade consiste 

na identificação correta do paciente, checando registros e radiografias. 

(B)  A pausa cirúrgica permite que a equipe verifique o local e o procedimento 

correto de todas as etapas da cirurgia. 

(C) Antes da remoção dos campos cirúrgicos, o profissional da equipe de 

enfermagem deve notificar aos membros da equipe cirúrgica qualquer 

preocupação reconhecida durante a cirurgia ou na RPA. 

(D) As informações registradas pela equipe de enfermagem devem incluir, no 

mínimo, o nome do paciente e o resumo conciso do procedimento principal 

realizado. 

(E) A classificação cirúrgica de APGAR permite avaliar a resposta no pós-

operatório tardio dos pacientes cirúrgicos. 

 

 

58. A unidade de processamento de roupas dos serviços de saúde deve se adequar 

às normas do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, no que concerne à 

qualidade e quantidade das roupas e as precauções necessárias que envolvem a 

saúde do usuário, trabalhador e meio ambiente. Assinale a opção correta 

referente aos aspectos da separação e classificação das roupas hospitalares para 

lavagem. 

 

(A) As barreiras químicas minimizam a entrada e dispersão de 

microrganismos. 

(B) O grau de sujidade da roupa varia com a presença ou não de fluidos 

corpóreos. 

(C) A roupa deverá ser classificada e pesada após a primeira lavagem. 

(D) O ciclo completo da lavagem é destinado a roupa com sujidade leve e 

pesada. 

(E) Os principais agentes alvejantes utilizados no processamento de roupa 

(hipoclorito de sódio, permanganato de potássio, ácido peracético). 
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59. Com o objetivo de realizar  o processo de esterelização com óxido de etileno, 

assinale a afirmativa correta. 

 

(A) Na fase de lavagem, utiliza-se água e sabão, e o enxague poderá ser 

realizado com água destilada ou solução salina. 

(B) Em autoclave, o tempo de exposição ao gás varia de 6-8 horas. 

(C) A aeração poderá ser forçada através de injeção repetida de ar e vácuo à 

temperatura de 38-40 ºC. 

(D) Os invólucros recomendados devem ser permeáveis ao óxido de etileno e 

semipermeáveis à umidade e calor. 

(E) Os efeitos a exposição ao óxido de etileno incluem irritação dos olhos, 

trato respiratório, cefaléia, náuseas e vômitos. 

 

 

 

60. O tratamento do cliente com hanseníase é eminentemente ambulatorial e a 

adesão às ações de saúde é fundamental para sua cura. A identificação clínica 

possibilita a classificação operacional dos quimioterápicos a serem 

administrados. Analise as afirmativas referente às formas clínicas da hanseníase 

e, em seguida, assinale a alternativa correta 

 

I. Na hanseníase virchowiana, o cliente apresenta lesões dermatológicas com a 

presença de placas eritematosas infiltradas, bordas mal definidas e pode 

ocorrer, lesões viscerais. 

II. Na hanseníase dimorfa, o cliente apresenta áreas de parestesias, manchas 

hipocrômicas, rarefação de pelos localizados e diminuição da sudorese. 

III. Na hanseníase tuberculóide, o cliente apresenta lesões pré-foveolares e 

foveolares com alterações de sensibilidade. 

 

(A)  Somente I está correta. 

(B)  Somente II está correta. 

(C)  Somente III está correta. 

(D)  Somente I e III estão corretas. 

(E)  Somente II e III estão corretas. 

 

 

 

61. Sobre lesões produzidas pelo calor, é correto afirmar que 

 

(A) as câimbras musculares são causadas pela baixa concentração de sódio no 

espaço intersticial e redução do débito cardíaco. 

(B) a hiponatremia por esforço consiste na disfunção neurológica com falha do 

sistema termoregulador central. 

(C) a exaustão por calor é resultado do esforço no calor excessivo com ingestão 

inadequada de água. 

(D) a intermação inclui alterações no estado mental, poliúria e sinais de 

hipertensão craniana. 

(E) a desidratação consiste da falha da reposição da perda do sódio pelo suor, 

problemas eletrolíticos e musculares. 

 

 

 

 

 

 

62. Nos desastres de grandes proporções e com múltiplas vítimas, a instalação de 

um posto de triagem tem como finalidade 

 

(A) realizar o exame clínico e iniciar os exames complementares. 

(B) desenvolver o tratamento das urgências de acordo com a padronização 

terapêutica estabelecida. 

(C) realizar a triagem, registrar os pacientes e manter internação para conduta 

diagnóstica definitiva e de tratamento. 

(D) classificar os pacientes, recuperar e estabilizar os pacientes em situação de 

risco, antes de evacuá-los. 

(E) funcionar como ponto de distribuição de material de primeiros socorros 

para equipe de padioleiros e socorristas. 



Visto:  
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63. Em caso de acidentes com ofídios, devemos estabelecer com rapidez a relação 

entre os sinais e sintomas com objetivo de definir o tratamento específico. 

Associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, asinale a 

alternativa correta. 

 

(A) 3 – 4 – 2 – 1. 

(B) 3 – 6 – 2 – 4. 

(C) 4 – 2 – 5 – 1. 

(D) 2 – 1 – 6 – 4. 

(E) 2 – 3 – 1 – 4. 

 

64. A vacinação promove proteção e resposta imune para diversos tipos de doenças. 

Na vacinação contra febre amarela, assinale a afirmativa correta. 

 

(A) A vacina contra febre amarela poderá ser aplicada a partir dos 09 meses de 

idade nas áreas endêmicas. 

(B) A administração da vacina contra febre amarela deverá ser por via 

intramuscular. 

(C) O esquema de vacinação contra febre amarela consiste em três doses, com 

reforço a cada dez anos. 

(D) A vacina contra febre amarela é constituída por vírus vivos atenuados, 

apresentado sob forma liofilizada. 

(E) A vacina contra febre amarela pode ser aplicada simultaneamente com 

outras vacinas, a exceção da vacina oral contra poliomielite. 

 

65. A indicação do soro anti-rábico tem como objetivo a profilaxia da raiva humana 

após exposição ao vírus rábico. Para estabelecer o tratamento adequado deve-se 

considerar a natureza da agressão e as condições do animal agressor. Nas 

agressões realizadas por animal suspeito com lambedura em pele lesada, o 

esquema de tratamento correto é administrar 

 

(A)  uma dose diária de vacina até completar uma série de dez vacinas, com 

duas doses de reforço sendo uma no 10º dia e a segunda, no 20º dia, após a 

última dose. 

(B)  o soro e a dose diária de vacina até completar uma série de sete vacinas, 

com três doses de reforço sendo uma no 5º dia, no 10º dia e no 20º dia, 

após a última dose. 

(C) o soro e uma dose de vacina no dia zero, no 2º e no 4º dia, com mais três 

doses de reforço no 10º dia, 20º dia e 30º dia, após a última dose. 

(D) o soro e uma dose diária de vacina até completar uma série de dez vacinas, 

dom duas doses reforço sendo uma no 10º dia e a segunda no 20º dia, após 

a última dose. 

(E) uma dose diária de vacina até completar uma série de sete vacinas, com 

duas doses de reforço, sendo a primeira, no  10º dia e a segunda, no  20º 

dia, após a última dose. 

 

 

66. A definição dos casos de dengue tem como parâmetro os dados da vigilância 

epidemiológica e a detecção precoce das epidemias. Sobre esse assunto, é 

correto afirmar que a equipe de saúde deve 

 

(A) detectar clientes com sintomas suspeitos de dengue clássica com febre 

aguda de sete dias, acompanhado com cefaléia e hipoproteinemia. 

(B) recomendar o atendimento médico nos casos confirmados no mínimo com 

duas consultas, preferencialmente, uma após sete dias ao início dos 

sintomas e após 48 horas. 

(C) estabelecer qualidade da assistência por intermédio do rápido exame 

laboratorial para confirmação diagnóstica e investigação tardia do vetor. 

(D) manter isolamento restritivo entre pacientes e acompanhantes. 

(E) investigar os óbitos notificados para identificar e corrigir os fatores 

determinantes. 

             Venenos  Efeitos Fisiopatológicos 

1. Botrópico e laquético 
 

2. Crotálico e elápidico 
 

3. Crotálico 
 

4. Laquético 
 

5. Botrópico 
 

6. Botrópico e elapidico 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

(   ) 

 

Rabdomiólise 

 

estimulação colinérgica 

 

bloqueio da junção neuromuscular 

 

sangramento na região da picada e a 

distância (hematúria e gengivorragia) 



Visto:  
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67. Analise as afirmativas sobre vigilância epidemiológica da tuberculose 

pulmonar, colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa 

verdadeira, e a letra F quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a 

alternativa que apresenta a sequencia correta. 

 

(A) F – F – V – F. 

(B) V – F – V – F. 

(C) F – V – V – F. 

(D) F – V – F – V. 

(E) V – V – F – F. 
 

68. A consulta de enfermagem ao cliente diabético deverá estabelecer metas para 

prevenir e detectar precocemente a neuropatia diabética (ND). O enfermeiro 

deverá avaliar os principais sinais e sintomas da ND: 
 

I. poliúria intensa, evoluindo para hematúria; 

II. vasodilatação dorsal nos pés e anidrose; 

III. bexiga neurogênica e hipotensão ortostática; 

IV. gastroparesia e empachamento pós-prandial; e 

V. rash cutâneo e broncoespasmo. 
 

Das afirmativas acima são corretas. 
 

(A) Somente I, III e IV estão corretas. 

(B) Somente I, III e V estão corretas. 

(C) Somente I, II e IV estão corretas. 

(D) Somente II, III e V estão corretas. 

(E) Somente II, III e IV estão corretas. 

69. A transfusão de sangue refere-se à necessidade de introduzir, diretamente no 

sistema circulatório, sangue total ou derivados de sangue (papa de hemácias, 

plasma, plaquetas) em um cliente. Assinale a alternativa que apresenta sintomas 

de complicações na transfusão sanguínea. 
 

(A) A sobrecarga do volume de líquido poderá ocorrer quando são infundidos 

em grande volume, sendo mais provável de ocorrer em pessoas jovens ou 

idosos com disfunção neurológica. Os sintomas incluem veias do pescoço 

distendidas e desconforto respiratório. 

(B) Nas reações sépticas, o doador é incompatível com o sangue do receptor. 

Os sintomas imediatos são hipertermia, calafrios, vômitos e hipotensão. 

(C) Nas reações hemolíticas, a reação transfusional poderá levar a morte. Os 

sintomas imediatos incluem diarreia, bacteremia e proteinúria. 

(D) Nas reações alérgicas, o cliente poderá ser sensível à proteína plasmática 

do doador. Os sintomas incluem urticária, exantema com prurido, rubor e 

sibilos. 

(E) Nas reações febris, os dispositivos para a infusão IV ou os derivados de 

sangue podem estar contaminados com micro-organismos. Para 

intervenção imediata, monitorar cuidadosamente os sinais vitais e optar por 

uma infusão mais lenta.  
 

70. Nos acidentes traumáticos, o pneumotórax está presente em 20% das lesões 

torácicas graves. Para avaliação respiratória, é correto afirmar que 
 

(A) no pneumotórax hipertensivo, o paciente encontra-se taquipnéico, com 

ruídos audíveis durante a inspiração e expiração, e o pulso radial fino e 

rápido. 

(B) no pneumotórax aberto, as causas podem ser por ferimentos de arma de 

fogo ou branca, empalamentos e traumas contusos. 

(C) no pneumotórax simples, os achados clínicos são a presença de sangue 

alveolar e o movimento paradoxal dos músculos intercostais. 

(D) no hemotórax, os sintomas incluem desvio traqueal em direção contrária ao 

lado da lesão, com aumento do murmúrio vesicular. 

(E) na contusão pulmonar, o socorrista deverá buscar sinais de choque: 

palidez, confusão mental e taquipnéia. 

 

 

(   ) No retratamento, o doente com tuberculose em atividade que já tratou 

anteriormente e recebeu alta por cura, será considerado caso novo após 30 

dias consecutivos. 

(   ) No caso suspeito, deve-se realizar baciloscopia direta do escarro no 

momento da consulta e solicitar outra amostra a ser colhida no dia seguinte. 

(   ) Na prova tuberculínica, a taxa de reatividade maior que 5mm é considerado 

reator forte e indica indivíduos infectados pelo agente etiológico há menos 

de duas semanas. 

(   ) Nos casos de tuberculose com HIV, devem ser encaminhados para unidades 

de referência para serem tratados para os dois agravos (HIV/TB). 

FINAL DA PROVA 



Visto 
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31. Assinale a alternativa que contém a frase que expressa de forma correta e mais 

completa a definição de um sistema digital. 

 

(A) Uma combinação de dispositivos projetados para manipular informações 

lógicas ou quantidades físicas que estejam representadas no formato 

digital. 

(B) Uma combinação de dispositivos projetados para manipular informações 

ou quantidades físicas que estejam representadas no formato digital e 

analógico. 

(C) Um computador projetado para realizar operações lógicas e aritméticas 

com informações representadas no formato analógico e digital. 

(D) Um circuito elétrico baseado em portas lógicas utilizado para a 

manipulação de informação digital. 

(E) Um sistema pneumático, mecânico ou elétrico capaz de manipular 

quantidades representadas no formato digital ou analógico. 
 

 

32. As linguagens de descrição de hardware servem para 

 

(A) codificar algoritmos na linguagem nativa do processador do sistema. 

(B) criar drivers para periféricos. 

(C) descrever a arquitetura de um computador. 

(D) descrever a configuração de hardware de um circuito. 

(E) especificar a interface de programação dos dispositivos de entrada/saída 

de uma arquitetura. 
 

 

 

33. O tempo de acesso de uma memória é igual ao tempo 

 

(A) necessário para a memória decodificar o endereço da posição que está 

sendo requisitada. 

(B) necessário para realizar uma operação de transferência de um byte entre 

um dispositivo de entrada/saída e a memória. 

(C) médio para realizar uma operação de leitura e uma operação de escrita na 

memória. 

(D) necessário para realizar uma operação de escrita de um dado na memória. 

(E) necessário para realizar uma operação de leitura de um dado da memória. 
 

34. A conversão de uma fração decimal (por exemplo 0,3147) para sua 

representação em binário com 8 bits produz um erro de aproximação. A única 

exceção a esta regra acontece quando o dígito menos significativo da fração 

decimal (7 no exemplo acima) for o número 

 

(A) 5 

(B) 2 

(C) 0 

(D) 7 

(E) 8 

 

35. Para simplificar as expressões algébricas dos circuitos digitais utilizamos os 

teoremas 

 

(A) dos números. 

(B) booleanos. 

(C) lógicos. 

(D) dos grandes números. 

(E) binários. 
 

 

 

 

 

  

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
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36. A tecnologia RFID (Radio Frequency IDentification) usa 128-bit para 

identificar o dispositivo. Sendo assim, a quantidade total de dispositivos 

RFID identificáveis é 

 

(A) 2127
 

(B) 2127
 - 1 

(C) 2127
 + 1 

(D) 2128
 

(E) 2128
 - 1 

 

 

 

37. Microcontroladores funcionam como elemento central de processamento nos 

 

(A) smartphones. 

(B) videogames. 

(C) computadores pessoais. 

(D) computadores descartáveis. 

(E) computadores embutidos. 
 

 

 

38. Nos sistemas computacionais, as alterações no fluxo de controle de um 

processador que não são causadas pelo programa em execução e sim por 

outro elemento de hardware ou software são chamadas de 

 

(A) saltos. 

(B) interrupções. 

(C) desvios condicionais. 

(D) desvios incondicionais. 

(E) chaveamento de contexto. 
 

 
 

 

 

 

 

39. O comando do sistema Linux que permite identificar se o diretório do 

programa executável PROG está no caminho de pesquisa do usuário é 

 

(A) locate PROG 

(B) whereis PROG 

(C) which PROG 

(D) find PROG 

(E) path PROG 
 

 

40. Considerando que o modelo de Voz sobre IP permite estabelecimento de 

sessões de duas partes (ponto a ponto)

(broadcast), os tipos possíveis de sessão permitidos pelo 

protocolo SIP (Session Initiation Protocol) são: 

 

(A) de duas partes e de varias partes. 

(B) . 

(C) de duas partes, de varias . 

(D) apenas de duas partes. 

(E) apenas de varias partes. 
 

 

41. Considerando que são exatamente 11h do dia 01/12/2012, assinale a 

alternativa correta que contém o comando que terá que ser executado em 

sistema Linux para que seja gerada exatamente a saída abaixo. 

 

   01/12/2012 

   11:00:00 

 

(A) date "+%d/%m/%Y%n%H:%M:%S" 

(B) date "+%d/%m/%Y%H:%M:%S" 

(C) date "%d/%m/%Y%n%H:%M:%S" 

(D) date "%d/%m/%Y/n%H:%M:%S" 

(E) date "+%d/%m/%Y/n%H:%M:%S" 
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42. O padrão MIB (Management Information Base) especifica os tipos de dados 

que um dispositivo na rede precisa manter para que suas informações sejam 

acessadas via o protocolo 

 

(A) IPSec. 

(B) HTTP. 

(C) VoIP. 

(D) RTP. 

(E) SNMP. 
 

 

43. O comando abaixo, ao ser executado na linha de comando de em um Sistema 

Operacional Linux, produz na tela a saída  

     

for i in {1..10}; do echo -n $i; done ; echo 

    

(A) 1 

(B) 12345678910 

(C) 10 

(D) 110 

(E) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

44. As técnicas que tornam possível construir uma VPN são: 

 

(A) tunelamento e criptografia. 

(B) tunelamento e endereçamento. 

(C) roteamento e IPSec. 

(D) roteamento e criptografia. 

(E) tunelamento e roteamento. 
 

 
 

 

 

 

 

 

45. No esquema de memória virtual de um sistema operacional, o elemento que 

especifica o endereço físico correspondente a cada endereço virtual é o(a) 

 

(A) espaço de endereço virtual. 

(B) espaço de endereço físico. 

(C) mapa de memória. 

(D) mapa de endereços. 

(E) tabela de endereços. 
 

 

46. O recurso do sistema de arquivos do Sistema Operacional Linux que permite 

mover volumes lógicos entre diferentes dispositivos físicos é 

 

(A) Swap. 

(B) SCSI. 

(C) RAID. 

(D) LVM. 

(E) Journal. 
 

 

47. O diagrama abaixo representa um modelo simplificado de um esquema de 

criptografia de chave simétrica. Com base no diagrama, aparecerá na saída do 

algoritmo um texto 

 

 

 

 

(A) decriptografado. 

(B) autenticado. 

(C) cifrado. 

(D) pré-criptografado. 

(E) pré-cifrado. 
 

 

 

 

Algoritmo de 

criptografia 

Texto claro 

Chave secreta 
Saída 
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48. O nome do daemon do Sistema Operacional Linux que é usado para agendar 

a execução periódicas de programas é  

 

(A) sched. 

(B) cal. 

(C) cron.d. 

(D) crontab. 

(E) cron. 
 

 

49. Uma transferência de arquivo via FTP requer a criação dos seguintes 

processos no servidor e no cliente: 

 

(A) um processo no servidor (controle da conexão) e dois processos no 

cliente (controle da conexão e transferência de dados). 

(B) dois processos no servidor (controle da conexão e transferência de dados) 

e um processo no cliente (transferência de dados). 

(C) um processo no servidor (transferência de dados) e dois processos no 

cliente (controle da conexão e transferência de dados). 

(D) dois processos no servidor (controle da conexão e transferência de dados) 

e dois processos similares no cliente. 

(E) um processo no servidor e outro processo no cliente, cada um 

gerenciando tanto o controle da conexão quanto a transferência de dados. 
 

 

50. O esquema de criptografia/decriptografia em que o bloco de texto claro é 

tratado como um todo para produzir um bloco de texto criptografado é o (a) 

 

(A) manipulação de bloco. 

(B) bloco criptografado. 

(C) bloco cifrado. 

(D) bloco dependente. 

(E) cifra de bloco. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. Analise o esquema seguinte e marque a alternativa correta que indica a regra 

de associação de compra cujas métricas de suporte e confiança indicam 

respectivamente os valores de 40% e 50%.  

 

Considerando a teoria de mineração de dados e a tarefa de associação, a 

tabela abaixo ilustra algumas transações relacionadas a compras de 

supermercado. Os itens marcados com a letra „X‟ indicam a ocorrência de 

compra do produto a cada transação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) {Arroz, Cerveja}  {Leite} 

(B) {Feijão, Leite}  {Arroz} 

(C) {Leite, Arroz}  {Feijão} 

(D) {Arroz}  {Cerveja, Leite} 

(E) {Cerveja}  {Feijão, Arroz} 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Transação Feijão Leite Arroz Cerveja 

1 X X  X 

2 X X X  

3   X X 

4 X X X  

5 X X  X 
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52. Analise as afirmativas sobre a teoria de mineração de dados, colocando entre 

parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F 

quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta. 

 

(   ) A tarefa de agrupamento de dados consiste em agrupar um conjunto de 

registros em dois ou mais grupos, com base em alguma medida de 

semelhança ou de proximidade entre os valores dos atributos que os 

compõem. 

(   ) Na tarefa de associação os padrões de dados descobertos são 

apresentados na forma de regras do tipo A  C, onde A e C 

representam, respectivamente, o antecedente e o consequente da regra. 

(   ) Os algoritmos para construção de árvores de decisão, como o ID3 e 

C4.5, são utilizados na tarefa de classificação. 

 

 

(A) V – V – V. 

(B) V – F – V. 

(C) F – V – V. 

(D) F – F – V. 

(E) F – F – F. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

53. Em relação à teoria de transação em banco de dados, associe a segunda coluna 

de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência 

correta. 

 

 

 

(A) 1 – 4 – 5 

(B) 4 – 3 – 5 

(C) 5 – 1 – 2 

(D) 4 – 1 – 3  

(E) 3 – 5 – 2 

 

 

 

 

 

 

Propriedade de uma Transação 
 Característica da 

Propriedade 

1. Atomicidade 

2. Consistência 

3. Isolamento 

4. Durabilidade 

5. Objetividade 

(   ) Caracteriza a persistência 

dos efeitos de uma 

transação sobre uma base 

de dados em caso de 

sucesso de sua execução 

(commit). 

(   ) Representa a capacidade de 

uma transação ter todas as 

suas operações executadas 

ou nenhuma delas. 

(   ) Garante que as atualizações 

de uma dada transação 

sejam ocultas de outras que 

estejam sendo executadas 

em modo concorrente, até o 

momento de seu término. 
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54. Em relação à teoria de concorrência em banco de dados, associe a segunda 

coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a 

sequência correta. 

 

Nível de Isolamento de Transação  Características 

1. READ UNCOMMITTED 

2. READ COMMITTED 

3. REPEATABLE READ 

4. REPEATABLE UNREAD 

5. SERIALIZABLE 

(   ) Não permite a Leitura 

Fantasma no banco de 

dados. 

(   ) Permite a ocorrência de 

Leituras Sujas. 

(   ) Não permite a ocorrência de 

Leituras Sujas, porém 

permite a ocorrência de 

Leitura Não-Repetível e 

Leitura Fantasma. 
 

(A) 1 – 3 – 5. 

(B) 2 – 3 – 4. 

(C) 2 – 4 – 5. 

(D) 4 – 3 – 1. 

(E) 5 – 1 – 2. 

 

55. Segundo a teoria de modelagem em banco de dados, a figura abaixo ilustra 

um diagrama de entidade-relacionamento (DER) baseado na teoria de Peter 

Chen. Assinale a alternativa correta que designa o tipo de entidade 

caracterizado por “Leito”. 
 

 
(A) Entidade associativa. 

(B) Entidade forte. 

(C) Entidade relacionamento. 

(D) Entidade fraca. 

(E) Entidade cardinal. 

56. Considere as tabelas A e B abaixo, seus campos CODIGO e VALOR, e a 

consulta em linguagem SQL. Assinale a alternativa correta que demonstra o 

retorno da consulta SQL. 

 

A 

 

CODIGO VALOR 

1 4 

2 5 

3 8 

4 7 

B 

 

CODIGO VALOR 

1 8 

5 8 

6 10 

4 6 

 

SELECT SUM (A.VALOR) 

FROM A LEFT JOIN B 

ON (A.CODIGO = B.CODIGO) 

WHERE B.VALOR IS NULL 

AND EXISTS  

(SELECT * FROM B  

 WHERE A.VALOR = B.VALOR); 

 

(A) 5 

(B) 8 

(C) 13 

(D) 15 

(E) 24 

 

57. Considere o programa escrito em linguagem C e marque a alternativa correta 

acerca do resultado a ser impresso. 

 

#include <stdio.h> 

 

int main () { 

    

    int numero = 20; 

    printf ("%o  +  %x  =  %04d", numero, numero, numero * 5);    

} 

 

 

(A) 20 + 20 = 04100 

(B) 14 + 24 = 0100 

(C) 24 + 14 = 0100 

(D) 20 + 14 = 100 

(E) 14 + 20 = 04100 

 



Visto 
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58. Considere o programa escrito em linguagem C e marque a alternativa correta 

acerca do resultado a ser impresso. 

 

#include <stdio.h> 

 

int main () { 

    

int v [] = {20, 35, 76, 80}; 

 int *a; 

 a = &v [1]; 

 --(*++a); 

 (*a--)= (*++a) + 1; 

 (*a) = --(*--a); 

 printf ("%d, %d, %d, %d\n", v[0], v[1], v[2], v[3]); 

 

} 

 

(A) 20, 35, 76, 80 

(B) 21,35,77,80 

(C) 20, 34,77,79 

(D) 20,34,34,80 

(E) 19,35,77,81 

 

 

59. Segundo a teoria de Engenharia de Software, analise as afirmativas abaixo e 

assinale qual dos requisitos representa um requisito não-funcional de 

especificação de sistemas.  

 

(A) O software deve emitir relatórios de vendas a cada semana. 

(B) O sistema deverá fornecer telas apropriadas para a visualização de 

relatórios. 

(C) O programa deve possibilitar o cálculo de FGTS de cada empregado. 

(D) O sistema deverá funcionar em qualquer sistema operacional. 

(E) O usuário deve ser capaz de obter a quantidade de gastos realizados por 

cada setor. 

 

 

60. Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta. 

 

São palavras reservadas da linguagem C no padrão ANSI e, portanto, não 

podem ser utilizadas como nomes de variáveis em programas inscritos nesta 

linguagem: 

 

I. overall. 

II. union. 

III. extern. 

IV. signed. 

V. code. 

 

(A) Somente I e II estão corretas. 

(B) Somente II e V estão corretas. 

(C) Somente II, III e IV estão corretas. 

(D) Somente III, IV e V estão corretas. 

(E) Somente I, III e IV estão corretas. 

 

 

 

 

61. Segundo a teoria de Engenharia de Software, analise as afirmativas abaixo e 

assinale em qual dos seguintes grupos de modelagem inserem-se os modelos 

de fluxo de dados e modelos de máquinas de estado.  

 

(A) Modelos de contexto. 

(B) Modelos de comportamento. 

(C) Modelos de dados. 

(D) Modelos de objetos. 

(E) Modelos de componentes. 

 

 

 

 

 

 

 



Visto 
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62. Considere o programa escrito em linguagem C e marque a alternativa correta 

acerca do resultado a ser impresso para a variável vetor. 

 

#include <stdio.h> 

int funcao (int *x, int y) 

{ 

  if (y > 9) 

     return (1); 

  else 

     if (x [y] > 3) 

        return (x [y] + funcao (x, y+1 )); 

     else 

        return (x [y] * funcao (x, y+1)); 

}    

int main () 

{ 

    int vetor [] = {1,1,2,3,4,5,6,7,8,9};  

    int resultado = funcao (vetor, 0); 

    for (int i=0; i < 10; ++i) { 

        printf ("%d" , vetor [i]); 

        if (i<9)  

            printf (","); 

    } 

 } 

 

 

(A) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 

(B) 9,8,7,6,5,4,3,2,1,1 

(C) 1,3,5,7,9,12,15,18,21,23 

(D) 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 

(E) 1,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

 

 

 

 

 

 

 

63. Em relação à teoria de padrões de projeto, associe a segunda coluna de acordo 

com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta. 

 

 Padrão de Projeto  Intenção do Padrão de Projeto 

1. OBSERVER 

2. COMMAND 

3. FLYWEIGHT 

4. ITERATOR 

5. MEMENTO 

(   ) Utiliza compartilhamento para 

suportar de maneira eficiente 

grandes quantidades de objetos com 

granularidade fina. 

(   ) Permite armazenar o estado interno 

de um objeto em um determinado 

momento para que se possa ser 

restaurá-lo quando necessário. 

(   ) Define uma dependência um-para-

muitos entre objetos de modo que, 

quando um objeto muda de estado, 

todos os seus dependentes são 

automaticamente notificados e 

atualizados. 

 

 

(A) 1 – 3 – 5 

(B) 3 – 5 – 1 

(C) 2 – 4 – 1 

(D) 3 – 2 - 4 

(E) 2 – 5 – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visto 
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64. Analise as afirmativas sobre a classificação do Gang of Four (GoF) quanto 

aos diferentes padrões de projeto, colocando entre parênteses a letra V, 

quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F quando se tratar de 

afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta. 

 

(   ) O padrão de projeto ITERATOR pertence ao grupo de propósito 

COMPORTAMENTAL, o qual trata as interações e divisões de 

responsabilidades entre as classes ou objetos.  

(   ) O padrão de projeto ADAPTER pertence ao grupo de propósito de 

CRIAÇÃO, o qual se preocupa com o processo de criação de objetos. 

(   ) O padrão de projeto BRIDGE pertence ao grupo de propósito 

ESTRUTURAL, o qual lida com a composição de classes ou objetos. 

 

 

(A) V – V – V. 

(B) F – F – V. 

(C) V – V – F. 

(D) V – F – V. 

(E) F – F – F. 

 

65. O SISHOP – Sistema de Gestão Hospitalar – possui uma consulta que exibe a 

relação de todos os pacientes internados, o horário de alimentação e a 

dosagem de medicamentos de cada um deles. Por fim, exibe o total de 

pacientes e a quantidade de leitos ocupados. 

 

Pela técnica de Análise de Pontos de Função, como função de Transação, a 

rotina acima descrita deve ser pontuada como: 

 

(A) entrada externa. 

(B) saída externa. 

(C) consulta externa. 

(D) arquivo lógico interno. 

(E) arquivo interface externa. 

 

 

 

 

66. Analise as afirmativas sobre a teoria de sistemas de informação, colocando 

entre parênteses a levra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra 

F quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta. 

 

(   ) Os Sistemas de Apoio à Decisão fornecem apoio interativo ad hoc a 

seus usuários e possibilitam a análise de um grande número de 

variáveis a fim de um posicionamento sobre determinada questão. 

(   ) Os sistemas colaborativos pertencem ao grupo de Sistemas de Apoio 

Gerencial e possuem a função de monitorar e controlar processos 

físicos em plantas industriais. 

(   ) Os sistemas de Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos (SCM) 

possuem como função a integração e automação dos processos de 

atendimento ao cliente nas áreas de vendas, marketing e serviços de 

produto com o intuito de aproximá-los à empresa.  

 

(A) V – V – V. 

(B) V – F – F. 

(C) F – V – V. 

(D) V – F – V. 

(E) F – F – F. 

 

67. Com relação à biblioteca de boas práticas na oferta de serviços de tecnologia 

da informação denominada ITIL (Information Technology Infrastructure 

Library) versão 2, suponha que o servidor de banco de dados da área 

financeira de uma grande empresa apresentou falhas em seu funcionamento, 

vindo a parar de funcionar completamente. Uma equipe de manutenção foi 

alocada para resolver o problema de modo mais rápido possível, dentro de um 

tempo estabelecido pelo Acordo de Nível de Serviço (SLA) celebrado com a 

área-cliente deste serviço de TI. Analise este cenário e marque a opção 

correta que sinaliza qual dos processos do ITIL V2 estaria sendo colocado em 

prática. 
 

(A) Gerenciamento de mudança. 

(B) Gerenciamento de capacidade. 

(C) Gerenciamento de incidente. 

(D) Gerenciamento financeiro. 

(E) Gerenciamento de liberação. 



Visto 
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68. Em uma reunião de Diretoria da empresa “Construindo Cidades”, foi 

aprovado o projeto de construção de um condomínio com 2 prédios, 16 

andares, 4 apartamentos por andar. João Pedro Mendes foi eleito o gerente 

desse projeto e, como tal, precisará efetuar alguns ajustes no orçamento 

inicialmente previsto. Ele também poderá contratar técnicos especializados 

para reforçar a equipe.  
 

Considerando o modelo proposto pelo PMI (Project Management Institute) 

para o gerenciamento de projetos, assinale corretamente qual documento 

formaliza essa etapa. 
 

(A) Plano de Projeto. 

(B) Declaração do Escopo. 

(C) Lista de premissas e restrições. 

(D) Plano de Gerenciamento de Escopo. 

(E) Termo de Abertura. 

 

69. Considere o seguinte código em linguagem JAVA: 
 

public class Codigo { 

 public static void main(String[] args) 

 { 

    try  { throwException (); } 

     catch (Exception exception) { System.out.printf (" 1 ");} 

  } 

  public static void throwException () throws Exception 

  { 

     try  { System.out.printf (" 2 ");  throw new Exception (); } 

     catch (RuntimeException runtimeException)  { System.out.printf (" 3 ");} 

     finally {System.out.printf (" 4 ");} 

   } 

} 
 

Teremos como saída a sequência: 
 

(A) 1 – 2 – 3 – 4 

(B) 3 – 4 – 1 – 2 

(C) 2 – 4 – 1 

(D) 1 – 2 – 4 

(E) 1 – 3 – 4 

70. Considere o seguinte trecho em linguagem JAVA: 

 

public class Exemplo{ 

  public static void main(String[] args) 

 { 

  double d1 = 0.0; 

  double d2 = 0.0; 

  double d3 = 0.0; 

  double d4 = 0.0; 

  media (d1); 

  media (d1 , d2); 

  media (d1, d2, d3); 

  media (d1, d2, d3, d4); 

   } 

} 

 

O programador utilizou um único método media, sem uso de sobrecarga de 

método. 

 

Analise as afirmativas abaixo e assinale corretamente a que representa uma 

assinatura válida do método media para o código apresentado e que 

possibilite receber uma lista de argumentos de tamanho variável. 

 

(A) Public static void media (double---  numbers). 

(B) Public static void media (double[ ]  numbers). 

(C) Public static void media (double...  numbers). 

(D) Public static void media (double/ \ numbers). 

(E) Public static void media (double<>  numbers). 

 

FINAL DA PROVA 



Visto  
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MAGISTÉRIO BIOLOGIA 

 

 

Para responder aos itens 31, 32 e 33, considere o texto a seguir: 

 

Há 100 anos (1913), o geneticista Calvin Blackman Bridges (1889-1938), um dos 

primeiros e mais ativos membros da equipe de Thomas Morgan, publicou seus 

achados acerca da não disjunção dos cromossomos sexuais, durante a meiose, na 

mosca das frutas – Drosophila. Nesse artigo e em outros, publicados 

posteriormente, Bridges afirma que a não disjunção provava de modo direto a 

teoria cromossômica da hereditariedade e discute implicações desse fenômeno. 

Esses estudos foram de importância capital para a integração entre a nascente 

ciência da genética e a citologia [...] Tendo escolhido a herança como principal 

objeto de estudo, Morgan inovou ao trabalhar com moscas do gênero Drosophila 

– em especial a espécie D. melanogaster – como modelo experimental. Em 1910, 

Morgan havia publicado um importante artigo, afirmando que a herança dos 

olhos brancos era dependente do sexo e possivelmente ligada ao cromossomo X. 

Bridges criou grande parte das técnicas de pesquisa com drosophila e juntamente 

com os colegas da “sala das moscas”, distribuiu linhagens e tecnologia a todos os 

interessados na pesquisa com essa mosquinha [...] Essa prática de intercâmbio 

sistemático de materiais, serviços e informações influenciou decisivamente o 

modo de produção de conhecimento em genética no século 20.  João Carlos, M. 

Magalhães adaptado.   
 

Ciência Hoje, vol.51, no. 301, p. 74-75 

 
 

 

 

 

 

31. A espécie Drosophila melanogaster é considerada um excelente modelo 

experimental, por apresentar, entre outras características: 

 

(A) rápido ciclo de vida, alta fecundidade, facilidade e baixo custo de 

manutenção. 

(B) pequena variação fenotípica associada a baixa variabilidade genética. 

(C) a ocorrência frequente de cruzamentos endogâmicos em condições 

naturais, que suprimiam a expressão das raras mutações. 

(D) a exigência de uma dieta muito variada, com potencial para introduzir 

novos elementos no pool gênico. 

(E) tamanho não muito reduzido, possibilitando a identificação rápida e 

precisa, a olho nu, das características sexuais. 

 

32. A grande contribuição da Teoria Cromossômica da Herança para a 

consolidação da “nascente ciência da genética” é: 

 

(A) a identificação do DNA como material informacional em todas as formas 

de vida.  

(B) a descoberta da grande variação genômica que caracteriza o mundo vivo. 

(C) o reconhecimento de uma estrutura física celular associada à 

hereditariedade. 

(D) o conhecimento imediato dos diferentes tipos morfológicos de 

cromossomos 

(E) o entendimento dos genes como estruturas discretas e dissociadas da 

estrutura cromossômica. 

 

33. Considerando o estudo de Morgan sobre a herança dos olhos brancos em 

Drosophila pode-se esperar de um cruzamento entre uma fêmea de olhos 

brancos e um macho de olhos vermelhos (tipo selvagem) uma prole 

constituída de: 
 

(A) machos de olhos brancos e fêmeas de olhos vermelhos. 

(B) metade das fêmeas e dos machos com olhos brancos. 

(C) 75% dos descendentes como olhos broncos.  

(D) todos os descendentes com olhos vermelhos. 

(E) todos os descendentes com olhos brancos. 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

 



Visto  
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Para responder aos itens 34 e 35, considere o texto a seguir: 

 

Imagine ser vacinado contra gripe e ficar imunizado também contra a Doença de 

Chagas. Essa pode ser a realidade no futuro. Pesquisadores da UFMG e da 

Fundação Oswaldo Cruz em Minas Gerais,  inseriram o gene da proteína ASP-2  

de Trypanosoma cruzi no vírus influenza (H1N1 adaptado a camundongos) e 

testaram a vacina em camundongos. Obtiveram uma taxa de sobrevivência de 

75% em animais infectados com um volume de parasitas cinco vezes maior do 

que o letal. [...} A ASP-2 está presente na membrana da forma amastigota de 

T.cruzi, em seu ciclo de replicação e a sequência genética que a codifica está 

preservada nas seis linhagens desse agente patogênico.  

 
Ciência Hoje, no. 302, vol. 51, p.48, abril 

 

 

34. A partir das informações do texto, analise as afirmativas abaixo, colocando 

entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra 

F quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta. 

 

(  ) A mesma natureza biológica dos dois agentes infecciosos justifica o 

projeto  de  criação de uma vacina conjunta. 

(  ) O tipo de material genético do H1N1 favorece a fabricação de vacinas 

altamente eficientes e que se manterão válidas por gerações. 

(  ) A preservação da proteína ASP-2 nas seis linhagens do agente T. cruzi 

atesta sua importância biológica e aponta para um bom espectro de ação 

da vacina. 

 

(A) V – V – V 

(B) V – F – V 

(C) F – F – V 

(D) F – V – F 

(E) F – F – F 

 

 

 
 

35. Sobre as relações entre os organismos envolvidos na ocorrência da Doença de 

Chagas, analise as proposições abaixo colocando entre parênteses a letra V, 

quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F quando se tratar de 

afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta. 
 

(  ) Entre Triatoma infestans e o ser humano se estabelece uma relação de 

comensalismo de longa história evolutiva. 

(   ) O agente etiológico da Doença de Chagas está incluído no Reino Protista, 

se caracterizando como um protozoário flagelado. 

(  )  A transmissão do  T. cruzi  é característica de endemias associadas a 

contaminação de reservatório de água. 
 

(A) V– V – V 

(B) V – F – V 

(C) F – F – V 

(D) F – V – F 

(E) F – F – F 
 

36. Uma nova hipótese, baseada na composição iônica das células atuais, sobre a 

origem da vida prevê que este evento deve ter ocorrido em zonas dominadas por 

vapores de sistemas geotérmicos e não em ambientes marinhos. Esta hipótese 

reflete: 
 

(A) a dificuldade na reconstrução de cenários que atendam à premissa de 

compatibilidade entre as condições ambientais primitivas e a composição 

iônica das células atuais. 

(B) a exigência de mecanismos sofisticados para a formação de um gradiente 

eletroquímico entre a célula primitiva e o meio circundante. 

(C) a falta de “modelos” biológicos atuais que possam ser utilizados em 

comparações dos sistemas vivos com o sistema pré-biótico. 

(D) a utilização de dados moleculares próprios das células atuais como 

evidência suficiente para a compreensão do surgimento da célula há 

bilhões de anos. 

(E) a inexistência de informações obtidas experimentalmente, que 

comprovariam a formação de compostos orgânicos de forma abiótica sob 

as supostas condições atmosféricas da Terra primitiva. 

 



Visto  
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Para responder aos itens 37 e 38, considere a ilustração a seguir: 

(Fonte : BIZZO, vol 2, p.303) 

A figura relaciona a diversificação dos artrópodos ao teor de oxigênio atmosférico no 

tempo geológico. Os números na barra horizontal correspondem a milhões de anos. 

 

37. Com base na análise da ilustração, fundamentada em conhecimentos sobre 

evolução animal, pode-se inferir corretamente que: 
 

(A) a maior diversidade dos artrópodos ocorreu entre os períodos Carbonífero 

e Permiano, na era Paleozóica. 

(B) a evolução dos aracnídeos foi prejudicada quando o teor de oxigênio na 

atmosfera terrestre ultrapassou a média de 30%. 

(C) o sucesso dos insetos deve ser associado à evolução de um eficiente 

sistema respiratório que permitiu enfrentar variações nos níveis de 

oxigênio atmosférico com reduzida perda de água 

(D) as pressões evolutivas decorrentes das variações de oxigênio atmosférico 

foram enfrentadas com as mesmas estratégias por crustáceos e insetos na 

era Mesozóica. 

(E) o surgimento dos artrópodos pode, com segurança, ser situado no período 

posterior ao Cambriano, época em que todos os planos corpóreos foram 

ensaiados na natureza. 

 

38. Aspectos fisiológicos compartilhados pelos artrópodos que foram decisivos 

para o sucesso evolutivo do grupo incluem: 
 

(A) o sistema circulatório fechado e a presença de hemocianina como 

pigmento respiratório. 

(B) presença de endoesqueleto protetor e flexível com ocorrência de mudas. 

(C) a ocorrência universal de fecundação externa, com produção reduzida de 

células reprodutivas. 

(D) a metamorfose, presente entre alguns grupos, ocorre na dependência de 

hormônios, a exemplo da ecdisona em insetos.  

(E) sistema nervoso rudimentar, sem tendência à encefalização, com reduzido 

sistema sensorial. 
 

Para responder ao item 39, considere o texto a seguir: 
 

O amendoim é um dos alimentos mais contaminados com aflatoxinas, 

substâncias produzidas por fungos, principalmente do gênero Arpergillus, 

consideradas as mais tóxicas para o ser humano. São solúveis em óleo, 

podendo ser encontradas no óleo ou na manteiga feitos de amendoim. O 

consumo constante pode levar ao câncer de fígado e outros problemas de 

saúde, como a aflatoxicose, a partir do consumo intenso em pouco tempo, 

também com repercussões sobre o fígado. Essas toxinas exercem 

antagonismo ao metabolismo das vitaminas, proteínas e aminoácidos, lipídios 

e carboidratos, agindo sobre coenzimas ou complexos enzimáticos, 

principalmente no fígado, além de afetar a estrutura química do DNA. 

 

39. A produção de micotoxinas constitui uma estratégia bem sucedida entre esses 

organismos por que:  
 

(A) funciona como mecanismo de defesa e aumenta a competitividade dos 

fungos no meio ambiente. 

(B) aumenta o potencial biótico das espécies de fungos produtoras dessas 

substâncias. 

(C) suprime a capacidade de interação dessas espécies com outros organismos 

da comunidade. 

(D) limita as possibilidades de dispersão dos fungos no ambiente. 

(E) permite alternância de modos de nutrição, ampliando as chances de 

sobrevivência. 



Visto  
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Para responder ao item 40, considere o texto a seguir: 

 

“Além do alto custo e do impacto ambiental, o uso de fertilizantes fosfatados na 

agricultura tem outro sério problema: o risco de um dia extinguir as fontes de 

rochas fosfáticas, recurso mineral não renovável a partir do qual são produzidos. 

Para evitar esse cenário, pesquisadores de Santa Catarina estudam a utilização 

dos chamados fungos micorrízicos arbusculares (FMAs) como alternativa aos 

fertilizantes.”  
 

(Fonte:Ciência Hoje, vol.51, no. 301. P. 48) 

 

 

 

40. Sobre a biologia dos fungos micorrízicos arbusculares, analise as proposições 

abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

I. As micorrizas competem com os pelos radiculares na absorção de água e 

nutrientes diversos. 

II. A eficiente associação entre plantas e fungos na formação de micorrizas 

sugere uma longa história evolutiva desta relação.  

III. O modo de nutrição e a digestão intracelular caracterizam os fungos, 

agrupando-os entre os vegetais.  

IV. Na associação micorrízica, a condição heterotrófica dos fungos encontra 

na planta um suprimento constante de açúcar. 

 

(A) Apenas I e III estão corretas. 

(B) Apenas II e III estão corretas. 

(C) Apenas I e II estão corretas. 

(D) Apenas II e IV estão corretas. 

(E) Apenas III e IV estão corretas. 

 

 

 

 

 

 

 

Para responder ao item 41, considere o esquema a seguir: 
 

O esquema mostra o experimento do cientista inglês John B. Gurdon, de 1962, 

que lhe rendeu o premio Nobel de Medicina ou Fisiologia em 2012. 
 

 

(Fonte:cienciahoje.uol.com.br/especiais/premio-nobel-2012/criação-e-recriacao) 
 

41. Considerando as conclusões do experimento acima, analise as proposições e, 

em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

I. O desenvolvimento do novo organismo prescindiu de fatores ambientais 

representados por proteínas citossólicas.  

II. O clone expressa as informações presentes no DNA nuclear da rã B e no 

DNA mitocondrial da rã A.  

III. Células somáticas guardam as informações genéticas para a formação de 

todos os tecidos do corpo. 

IV. O núcleo implantado representa a contribuição genética proveniente da 

fêmea, sem participação do pai. 

 

(A) Apenas I e III estão corretas. 

(B) Apenas II e III estão corretas. 

(C) Apenas I e II estão corretas. 

(D) Apenas II e IV estão corretas. 

(E) Apenas III e IV estão corretas. 
 



Visto  
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Para responder ao item 42, considere o texto e as ilustrações a seguir: 
 

No Sul do Brasil, pinheiros trazidos ao país para uso em plantações comerciais 

avançam em ambientes naturais gerando preocupação quanto ao seu possível 

impacto na diversidade regional. Uma importante característica do Pinus, 

principalmente para as comunidades aquáticas, é a alteração do ciclo local da 

água: as espécies de Pinus têm taxa de evapotranspiração 60% maior que a das 

plantas naturais das áreas úmidas... Pesquisadores da Universidade do Vale do 

Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, desenvolveram estudos em que testaram a 

hipótese de que o número de espécies e abundância de plantas e anfíbios era 

menor nas áreas úmidas com Pinus do que nas áreas úmidas naturais, cujos dados 

estão registrados nos gráficos a seguir. 

 
  

 

(Fonte: Ciência Hoje, no. 302, vol 51, p.38) 

 

 

 

 

 

 

42. Com base nas informações, analise as proposições e, em seguida, assinale a 

alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

I. Plantas aquáticas e anfíbios desenvolvem estratégias equivalentes em 

reposta às pressões no ambiente impostas pela invasão dos pinheiros. 

II. A presença de grande número de pinheiros nas áreas úmidas reduz 

drasticamente a disponibilidade de água para outras espécies de plantas. 

III. A invasão dos pinheiros, embora prejudicial em certo sentido, conservou 

a estrutura da comunidade, mantendo a biodiversidade.  

IV. Características biológicas dos anfíbios os tornam particularmente 

susceptíveis alterações das condições ambientais pro eles requeridas. 
 

(A) Apenas I e III estão corretas. 

(B) Apenas II e III estão corretas. 

(C) Apenas I e II estão corretas. 

(D) Apenas II e IV estão corretas. 

(E) Apenas III e IV estão corretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visto  
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Para responder aos itens 43 e 44, considere o texto e a ilustração a seguir: 

 

Recentes estudos filogenéticos em nível molecular reforçam o chamado modelo 

explosivo, segundo o qual os mamíferos placentários teriam se diversificado 

muito depois do suposto cataclismo – representado na figura pela barra horizontal 

- que teria levado à extinção cerca de 70% das espécies da época, inclusive os 

dinossauros, há cerca de 66 milhões de anos. 

 

 
 

(Fonte: www.sciencemag.org em 29/04/2013) 

 

 

 

 

 

 

 

43. A figura esquematiza a hipótese que admite uma rápida evolução dos 

mamíferos placentários no Cenozóico. Do ponto de vista evolutivo, uma 

análise da ilustração permite inferir que:  

 

(A) a linhagem referente aos dinossauros guarda estreita relação filogenética 

com os mamíferos monotremados. 

(B) mamíferos datados com mais de 66 milhões de anos são mais próximos 

dos répteis do que do ancestral dos mamíferos placentários. 

(C) o hipotético ancestral placentário seria a fonte de recursos genéticos que 

permitiu a diversificação dos mamíferos placentários modernos.  

(D) grandes períodos no tempo geológico separam os diversos grupos de 

mamíferos placentários. 

(E) o uso de dados moleculares tornam obsoletos os registros fósseis nos 

estudos filogenéticos atuais.  

 

 

44. Considerando aspectos fisiológicos associados ao sucesso evolutivo dos 

mamíferos pode-se afirmar corretamente que:  

 

(A) a placenta, entre outras aquisições, justifica a representatividade dos 

eutérios em cerca de 95% dos mamíferos atuais. 

(B) o cuidado materno é uma característica exclusiva dos mamíferos 

placentários. 

(C) a exploração dos ambientes terrestre, aquático e aéreo pelos mamíferos 

constitui um exemplo de convergência adaptativa dentro do grupo. 

(D) os monotremados são vivíparos, possuem dentes e obtém alimento para 

os filhotes a partir de fontes exógenas. 

(E) a versatilidade do grupo quanto às estratégias respiratórias diferenciadas a 

depender do habitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencemag.org/


Visto  
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Para responder ao item 45, considere o texto a seguir:  
 

“Como prazer sensorial, poucas experiências cotidianas podem competir com 

uma deliciosa xícara de café. O aroma sedutor do café quente e fresco é capaz de 

tirar dorminhocos da cama e atrair pedestres para bares, padarias e cafeterias. 

Milhões de pessoas em todo o mundo teriam dificuldade em atravessar um dia 

inteiro sem o choque de clareza mental da cafeína do café. Mas, por trás desta 

bebida aparentemente simples, há uma enorme complexidade química.”  
 

(Fonte: Ernesto Illy, Scientific American especial, 10 anos. p. 6.) 

 

 

45. A percepção do ambiente através dos sentidos é função do sistema nervoso, a 

cargo de estruturas e órgãos especializados, sobre os quais é possível afirmar 

corretamente que:  

 

(A) receptores do sistema olfativo são especializados na percepção de 

estímulos de natureza física e biológica. 

(B) terminações nervosas livres presentes nas mucosas da boca são 

responsáveis pela percepção dos sabores. 

(C) a conversão do estímulo sensorial em impulso elétrico é função exclusiva 

do sistema nervoso central. 

(D) estruturas sensoriais periféricas transformam o estímulo ambiental em 

impulso nervoso, conduzido até o cérebro, onde é decodificado. 

(E) a condução do estímulo nervoso ao longo do neurônio se dá tanto no 

sentido dendrito-axônio quanto no sentido axônio-dendrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para responder ao item 46, considere o texto a seguir:  
 

“„A existência humana é definida por um mar interior‟. Com esta certeza, o 

médico francês Claude Bernard (1813 – 1878) considerado o pai da fisiologia, 

entrou para a história da medicina. O „mar interior‟ foi a metáfora usada para 

sintetizar o seu último (e maior) achado: o de que o organismo é controlado por 

„fluidos que circulam pelo corpo‟”. Adriana Dias Lopes e Natália Cuminale.  
 

(Fonte: Veja, 22/08/2012, p. 89.) 

 

 

46. Considerando diferentes hormônios e suas ações específicas no corpo 

humano, pode-se afirmar corretamente que: 

 

(A) a eritropoietina, produzida na medula óssea, tem ação específica sobre as 

células brancas do sangue. 

(B) a adrenalina e noradrenalina são produzidas nas suprarrenais e tem amplo 

espectro de ação, repercutindo em diferentes funções orgânicas.  

(C) a insulina e o glucagon, produzidos pelas mesmas células, produzem 

efeito idêntico sobre s moléculas de glicose. 

(D) os hormônios que determinam as características sexuais secundárias em 

ambos os sexos são produzidos em regiões específicas do cérebro. 

(E) substâncias reguladoras produzidas pelo hipotálamo são isentas de 

controle por feedback. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visto  
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Para responder aos itens 47 e 48, considere o texto a seguir:  
 

O modo de nutrição utilizado pelos humanos atuais se desenvolveu em um 

cenário de mudanças climáticas que transformaram ambientes arborizados que 

ofereciam frutas, folhas, tubérculos e sementes, em pastagens abertas de savana. 

A incorporação da carne à dieta tornou-se uma exigência. Nesse processo, se 

estabeleceram as características anátomo-fisiológicas que definem o sistema 

digestório de nossa espécie.  
 

(Fonte: Scientific American Especial, no. 52 Antropologia 1. p. 25.) 

 

 

 

47. Neste contexto, analise as proposições colocando entre parênteses a letra V, 

quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F quando se tratar de 

afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta. 

 

(A) V – V – V. 

(B) V – F – V. 

(C) F – F – V. 

(D) F – V – F. 

(E) F – F – F. 

 

 

 

 

 

 

 

48. Em relação à organização e função do sistema digestório em humanos, analise 

as proposições colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de 

afirmativa verdadeira, e a letra F quando se tratar de afirmativa falsa. A 

seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

(   ) O lúmen do intestino delgado é equipado com enzimas capazes de 

atuar na digestão das biomóleculas em suas diferentes categorias. 

(  ) A digestão de carboidratos é função dos diferentes compartimentos do 

aparelho digestório, com participação de estruturas anexas. 

(  ) Embora contínuo, o sistema digestório é segmentado no sentido de 

compreender compartimentos diferenciados química e funcionalmente. 

 

(A) V – V – V. 

(B) V – F – V. 

(C) F – F – V. 

(D) F – V – F. 

(E) F – F – F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(   ) Um intestino menor, quando comparado ao dos herbívoros, é 

adequado ao consumo de carne, cuja digestão é menos complexa do 

que a de polissacarídeos de origem vegetal. 

(   ) A substituição de uma dieta vegetariana por uma onívora exigiu a 

criação de enzimas específicas para quebra de grandes moléculas de 

carboidratos. 

(   ) As vilosidades intestinais próprias do intestino delgado favorecem  a 

absorção de aminoácidos provenientes da digestão de proteínas. 



Visto  

 

     

 

 

CONCURSO DE ADMISSÃO – 2013 ao CFO/QC – 2014 
 

MAGISTÉRIO BIOLOGIA PAG-19 

 

 

 

Para responder ao item 49, considere o texto a seguir:  

 

“Mortes por dengue no Rio de Janeiro sobem para 16.”...“Minas Gerais tem mais 

de 64 mil casos de dengue em 2013”... “Registro de suspeitas de dengue aumenta 

279% de janeiro a março”... “Porto Alegre tem 82 casos de dengue 

confirmados”... “Bahia tem mais de 17 mil casos de dengue confirmados desde 

janeiro” 
 

(Fonte: Folha de São Paulo Noticias maio/2013) 

 

 

 

49. Em relação a aspectos biológicos associados à dengue, analise as proposições 

colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa 

verdadeira, e a letra F quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a 

alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

(A) V – V – V. 

(B) V – F – V. 

(C) F – F – V. 

(D) F – V – F. 

(E) F – F – F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para responder ao item 50, considere o texto a seguir:  
 

Ironicamente a solução para o aquecimento global pode estar numa criatura que 

adora calor: a bactéria Pirococcus furiosus, que vive dentro de vulcões 

submarinos onde a temperatura chega a 100
o
 C. Em uma experiência feita pela 

universidade de Geórgia, nos Estados Unidos, este micróbio recebeu cinco genes 

de outra bactéria sub-aquática,  a Metallosphaera sedula e dessa mistura saiu uma 

criatura capaz de algo muito útil: alimentar-se de CO2.  
 

(Fonte: SuperInteressante, maio 2-13, p. 14 http://www.pnas.org/content/110/15/5840) 

 

 

50. Sobre as bactérias utilizadas no experimento, analise as proposições 

colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa 

verdadeira, e a letra F quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a 

alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

 

(A) V – V – V. 

(B) V – F – V. 

(C) F – F – V. 

(D) F – V – F. 

(E) F – F – F. 

 

 

 

 

 

 

 

(   ) Entre as estratégias para combater o agente etiológico da doença 

inclui-se o tratamento com antibióticos. 

(   ) A grande instabilidade genética do agente causador da dengue é um 

fator de risco de grande significância no controle da doença. 

(   ) A transmissão da dengue depende de uma espécie cujo ciclo de vida é 

longo e se completa em um mesmo ambiente. 

(   ) Pertencem ao Dominio Archaea, constituindo o grupo de bactérias 

extremófilas. 

(   ) Como grupo, são filogeneticamente mais próximas dos eucariotos do 

que  das eubactérias. 

(   ) A bioquímica sofisticada desses organismos testemunha a grande 

diversidade metabólica dos procariotos. 

http://www.pnas.org/content/110/15/5840
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Para responder ao item 51, considere o texto a seguir:  
 

No final da década de 70 do século passado, a varíola, uma praga mortal, foi 

eliminada da Terra, graças às campanhas de vacinação em massa que protegeram 

milhões, deixando-os com uma pequena cicatriz no braço. A erradicação global 

da varíola foi possível porque apenas uma cadeia de transmissão, em pessoas, 

teve de ser rompida. 

A vacina contra a varíola não protege apenas contra esta doença; qualquer pessoa 

vacinada também desenvolve imunidade à infecção de variedades aparentadas – 

inclusive a varíola do macaco e a bovina. Agora que a vacina contra a varíola não 

é mais aplicada amplamente, a questão é: poderiam esses patógenos obscuros 

representar um novo perigo para a humanidade? Há motivos para preocupação. 
 

(Fonte: Revista Scientific American, abril/ 2013) 
 

 

 

51. Sobre o agente causador da varíola em suas diferentes variedades e suas 

características biomoleculares, é correto afirmar que: 

 

(A) apresenta uma estrutura supramolecular constituída de ácido nucleico e 

proteína em que está ausente a organização celular. 

(B) realiza síntese proteica em ribossomos livres, usando informação genética 

do hospedeiro. 

(C) contém material genético compartimentalizado e organizado em 

estruturas lineares conhecidas como cromossomos eucarióticos. 

(D) desenvolve um tipo de relação com o hospedeiro que pode ser 

caracterizada como uma interação harmônica. 

(E) perpetua suas linhagens através de mecanismos reprodutivos autônomos, 

independentes de estruturas celulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para responder ao item 52, considere o texto a seguir:  
 

Em contraste com os ovos grandes e cheios de outros vertebrados, os ovos dos 

mamíferos são normalmente muito pequenos, armazenando poucas reservas 

nutricionais. Na maioria das espécies de mamíferos a fertilização ocorre no 

oviduto e as primeiras fases do desenvolvimento ocorrem enquanto o embrião 

completa o seu percurso do oviduto para o útero. 
 

(Fonte: CAMPBELL, Neil; REECE, Jane B. Biologia. 8. ed. Porto Alegre: Artmed) 

 

 

 

52. Em relação às primeiras fases do desenvolvimento em mamíferos, analise as 

proposições, coloque entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa 

verdadeira, e a letra F quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a 

alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

 

 

(A) V – V – V. 

(B) V – F – V. 

(C) F – F – V. 

(D) F – V – F. 

(E) F – F – F. 

 

 

 

 

 

 

(   ) A mórula caracteriza a fase do desenvolvimento embrionário em que 

ocorre a implantação do embrião no útero. 

(   ) As poucas reservas nutricionais em ovos de mamíferos são 

compensadas pelo próprias células do blastocisto. 

(   ) O blastocisto, a versão de um mamífero para a blástula, constitui a fonte 

primordial de células-tronco, integrantes da massa celular interna que 

origina o embrião. 



Visto  
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Para responder aos itens 53 e 54, considere o texto e a ilustração a seguir:  

 

 

A figura ilustra esquematicamente a relação entre o exercício físico aeróbico e a 

queima de gorduras, no contexto do metabolismo energético no músculo, 

envolvendo interações em nível celular e sistêmico.  A primeira fonte de energia 

é o sistema ATP- CP (ATP – foscreatina), moléculas armazenadas nas células dos 

músculos, mas que se esgotam em 10 segundos. Depois, o organismo recorre ao 

glicogênio e finalmente às gorduras.  

 

 
 

(Fonte: GALILEU, fevereiro de 2013, p. 19) 

 

 

 

 

 

53. Considerando aspectos da fisiologia celular destacados na ilustração, analise 

as proposições e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta. 

 

I. A quebra de triglicerídeos nas células adiposas resulta na liberação de 

moléculas que, em células musculares, deverão entrar no ciclo de Krebs, 

no processo de respiração aeróbica. 

II. Os triglicerídeos se constituem em moléculas combustíveis de uso 

preferencial em processos celulares de síntese de ATP.  

III. O oxigênio é utilizado na respiração aeróbica como o aceptor final de 

elétrons, ao final da etapa conhecida como cadeia respiratória. 

IV. A disponibilidade de ATP para o metabolismo celular é mantida por 

estratégias moleculares independentes de ação enzimática. 

 

(A) Somente I e III estão corretas. 

(B) Somente II e III estão corretas. 

(C) Somente I e II estão corretas. 

(D) Somente II e IV estão corretas. 

(E) Somente III e IV estão corretas. 

 

54. Tomando como referência mecanismos fisiológicos de regulação associados 

ao exercício físico, analise as proposições e, em seguida, assinale a alternativa 

que apresenta apenas as proposições corretas. 

 

I. Os hormônios envolvidos na quebra de triglicerídeos são produzidos nas 

próprias células adiposas. 

II. A fisiologia do movimento resulta da participação dos sistemas endócrino 

e nervoso, em um processo integrado de regulação orgânica. 

III. O sistema circulatório atua de modo sistêmico, veiculando, entre outros, 

nutrientes e moléculas reguladoras. 

IV. O sistema orgânico de sustentação se caracteriza pela autonomia 

fisiológica dos tecidos ósseo e muscular. 
 

(A) Somente I e III estão corretas. 

(B) Somente II e III estão corretas. 

(C) Somente I e II estão corretas. 

(D) Somente II e IV estão corretas. 

(E) Somente III e IV estão corretas. 



Visto  

 

     

 

 

CONCURSO DE ADMISSÃO – 2013 ao CFO/QC – 2014 
 

MAGISTÉRIO BIOLOGIA PAG-22 

 

 

Para responder aos itens 55, 56 e 57, considere o texto a seguir:  
 

 

Eles estão em todo lugar. Na terra, no mar, no ar e na sua casa. O mel do café da 

manhã, o pijama de seda e o camarão que você come à beira-mar. Tudo coisas de 

artrópodos... Durante dois anos, 102 cientistas de 21 países trabalharam na 

captura de mais de 13 mil bichos na floresta tropical de San Lorenzo, no Panamá. 

Depois de oito anos de catalogação e contas, os pesquisadores contabilizaram 

6.144 espécies diferentes em sua coleta e estimaram que, só nesta floresta, 

existem 25.000 espécies diferentes. No mundo inteiro, seriam cerca de 6 milhões. 

Você pode não gostar de mel, não usar seda e ser alérgico a camarão, mas não 

pode viver sem eles.  
 

(Fonte: GALILEU, abril 2013, p. 13) 

 

 

55. A partir do reconhecimento da importância dos artrópodos, refletido na 

expressão “você não pode viver sem eles”, analise as proposições e, em 

seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

I. Os crustáceos, integrantes de comunidades marinhas, representam 

organismos que introduzem a energia nas redes tróficas em seus 

ecossistemas. 

II. Artrópodos integram redes tróficas que excluem populações humanas. 

III. Uma Classe do Filo Arthropoda inclui organismos polinizadores 

associados à manutenção da biodiversidade com reflexos na vida 

humana. 

IV. Espécies de artrópodos se constituem em excelentes indicadores do 

impacto ambiental consequente de mudanças globais. 

 

(A) Somente I e III estão corretas. 

(B) Somente II e III estão corretas. 

(C) Somente I e II estão corretas. 

(D) Somente II e IV estão corretas. 

(E) Somente III e IV estão corretas. 

 

 
 

56. Considerando aspectos da biologia dos artrópodos, analise as proposições e, 

em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
 

I. São organismos que exibem uniformidade em suas estratégias de 

locomoção, considerando suas diferentes Classes. 

II. Entre os insetos, o sucesso reprodutivo é garantido pela fecundação 

externa com produção de pequeno número de gametas. 

III. A existência de exoesqueleto quitinoso associado à ocorrência de mudas 

durante o curso de desenvolvimento caracteriza o grupo dos insetos. 

IV. O desenvolvimento envolvendo fases e modos de vida distintos amplia o 

nicho ecológico dos mosquitos. 
 

(A) Somente I e III estão corretas. 

(B) Somente II e III estão corretas. 

(C) Somente I e II estão corretas. 

(D) Somente II e IV estão corretas. 

(E) Somente III e IV estão corretas. 
 

57. Apesar de não podermos viver sem os artrópodos, alguns insetos estão 

associados a endemias e grandes epidemias em âmbito global, constituindo-se 

desse modo, em graves problemas de saúde pública. Neste sentido e 

considerando uma abordagem taxonômica, analise as proposições e, em 

seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
 

I. Ciclos de vida de diversos patógenos que exigem mais de um hospedeiro 

frequentemente tem espécies de insetos como vetores. 

II. Trypanosoma cruzi e Plasmodium falciparum são agentes patogênicos 

que estão incluídos em um mesmo Reino. 

III. Mosquitos do gênero Culex incluem organismos causadores de patologias 

como a Doença de Chagas e a malária. 

IV. Leishmania donovani, Leishmania infantum infantum, e Leishmania 

infantum chagasi devem ser classificados como espécies pertencentes a 

diferentes gêneros.  
 

(A) Somente I e III estão corretas. 

(B) Somente II e III estão corretas. 

(C) Somente I e II estão corretas. 

(D) Somente II e IV estão corretas. 

(E) Somente III e IV estão corretas. 



Visto  
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Para responder aos itens 58 e 59, considere o texto a seguir:  
 

O que chamamos hoje de neurociência era algo bem distinto há mais de 100 anos. 

A estrutura microscópica do cérebro ainda era o principal objeto de debate, e 

muitos cientistas acreditavam em continuidade física das fibras nervosas e não na 

existência de células individualizadas. 

 Dois médicos interessados nesses detalhes, o italiano Camillo Golgi (1843-1926) 

e o espanhol Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), trariam novos dados para o 

debate. Para Golgi, o cérebro era uma rede contínua e não dissociada de células e 

para Cajal, existia uma individualidade neuronal – a teoria do neurônio como 

célula independente. 

Sabe-se hoje que ambos, de certa forma, acertaram: Cajal estava certo quanto à 

individualidade dos neurônios, mas em alguns organismos há uma espécie de 

continuidade física entre as células nervosas, as chamadas „junções 

comunicantes‟.  
 

(Fonte: CIÊNCIA HOJE, vol 50, no. 300, jan/fev 2013) 

 

 

58. Sobre a teoria do neurônio como célula independente é possível afirmar 

corretamente que:  

 

(A) o neurônio realiza suas funções específicas sem necessidade de interação 

com as demais células do tecido nervoso. 

(B) a morfologia característica dos neurônios está associada à sua capacidade 

de formar redes complexas com muitas células em conexão. 

(C) a especificidade funcional dos neurônios dispensa a realização de 

processos celulares básicos como a síntese proteica. 

(D) a diferenciação celular própria dos neurônios exige a perda do núcleo 

como um compartimento que abriga o material genético. 

(E) a independência do neurônio revela a existência de um genoma exclusivo 

dessas células. 

 

 

 

 

 

59. Embora tenha sido laureado com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina 

em 1906 por seus trabalhos com o sistema nervoso, Golgi ficou para sempre 

associado à „organela‟ celular que descobriu – denominada, hoje, complexo 

de Golgi. Sobre as funções celulares associadas a esta organela, é correto 

afirmar que: 
 

(A) O endereçamento de proteínas sintetizadas ao nível do Retículo 

Endoplasmático Granular envolve a atuação de enzimas do complexo de 

Golgi na marcação das cadeias polipeptídicas. 

(B) A interconexão entre o Complexo de Golgi e o REG esta concretizada em 

pontes membranosas que unem as duas organelas. 

(C) A estrutura fixa e estável do Complexo de Golgi garante o trânsito seguro 

de moléculas desde a região mais interna do citoplasma até a membrana 

plasmática. 

(D) A região cis do Complexo de Golgi constitui o ponto de brotamento de 

vesículas que formarão o compartimento lisossômico. 

(E) A importância das funções exercidas pelo Complexo de Golgi explica a 

sua ocorrência em  células procarióticas e eucarióticas. 
 

60. Considerando a fotossíntese aeróbica nas repercussões da existência da vida 

no planeta Terra ao longo de sua história, analise as proposições, coloque 

entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra 

F quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta. 
 

 

(A) V – V – V. 

(B) V – F – V. 

(C) F – F – V. 

(D) F – V – F. 

(E) F – F – F. 

 

(   ) A mudança gradual da atmosfera terrestre para a condição de oxidante, 

a partir da utilização da água como doadora de elétrons em um processo 

de oxirredução. 

(   ) A definição de caminhos evolutivos, configurados na expansão da vida 

aeróbica e na relativa restrição da vida anaeróbica. 

(   ) A ocupação da terra firme por plantas e animais possibilitada, entre 

outros fatores, pelo surgimento da camada  de ozônio. 



Visto  
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Para responder ao item 61, considere a ilustração a seguir:  
 

A figura esquematiza a herança de um caráter na espécie humana.  

 

 
 

(Fonte: Folha de São Paulo, 07.04.2013) 

 

61. Supondo que o genótipo aa corresponda ao fenótipo de albinismo, pode-se 

afirmar que: 

 

(A) A chance da filha normal portadora gerar uma criança albina é nula.  

(B) A frequência do albinismo na geração filial corresponde necessariamente 

àquela observada na população total. 

(C) Características na aparência de indivíduos permitem a distinção entre 

aqueles com genótipos AA e Aa. 

(D) O gene representado por a codifica uma enzima defeituosa envolvida na 

síntese de melanina. 

(E) A condição deletéria do albinismo determinará a eliminação do gene 

defeituoso em poucas gerações. 

 

 

 

Para responder aos itens 62 e 63, considere o texto e a ilustração a seguir:  

 

“A descoberta, em 1953, da estrutura completa do DNA e das propriedades a ela 

inerentes contribuiu de forma decisiva para fazer com que o evento seja hoje 

considerado como o mais notável marco da Biologia no século XX.” Darcy 

Fontoura de Almeida, 2006. Memória Hoje, p. 157. 

Exatos 60 anos se passaram desde este momento histórico. 

 

 
 

(Fonte: Fig 6.40 de BIZZO, vol 3, p. 197) 

 

62. Em relação à estrutura e à composição química da molécula de DNA, pode-se 

afirmar corretamente que:  

 

(A) A molécula é constituída de cadeias polinucleotídicas paralelas. 

(B) Grupamentos fosfato e moléculas de açúcar ocupam a região central da 

dupla hélice. 

(C) Os componentes nitrogenados da molécula se caracterizam pela 

uniformidade estrutural e divergência na composição química. 

(D) Ligações químicas covalentes mantêm as cadeias unidas, justificando a 

dupla hélice. 

(E) Duas sequências complementares de nucleotídeos se unem através de 

pontes de hidrogênio entre suas bases nitrogenadas específicas. 

 

 

 

 



Visto  
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63. Entre as propriedades inerentes ao DNA que conferem a esta molécula a 

função de material genético, destaca-se:  

 

(A) a grande resistência da estrutura helicoidal da molécula a danos de 

natureza química, física e biológica. 

(B) a organização molecular que propicia um sistema de informação em que 

cada unidade tem diferentes sentidos. 

(C) uma estratégia de replicação que garante a estabilidade da informação 

com possibilidade de variação. 

(D) a ocorrência restrita a células procariótica e eucarióticas. 

(E) a auto suficiência que lhe permite o exercício das diversas funções 

genéticas sem associação com outras moléculas. 

 

 

64. Sobre as características intrínsecas das moléculas constituintes dos sistemas 

biológicos, analise as proposições, coloque entre parênteses a letra V, quando 

se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F quando se tratar de afirmativa 

falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

(A) V – V – V. 

(B) V – F – V. 

(C) F – F – V. 

(D) F – V – F. 

(E) F – F – F. 

 

 

 

 

 

 

Para responder ao item 65, considere o texto a seguir:  

 

Um dos grandes sonhos dos paleontólogos é encontrar camadas de rochas 

contendo numerosos esqueletos que representem uma única espécie... Parte desse 

“sonho paleontológico” acaba de ser realizada! Pesquisadores relatam a 

descoberta de uma camada, constituída de rochas sedimentares finas com idade 

estimada entre 190 e 197 milhões de anos, contendo centenas de ossos de 

dinossauros ainda em estágio embrionário e alguns de animais que haviam 

acabado de eclodir, no sul da China. São mais de 200 ossos, a maioria de 

vértebras e ossos apendiculares, particularmente de membros posteriores. 

Também foram encontradas cascas de ovos, que são as mais antigas de 

dinossauros registradas até o momento. Pelas características gerais dos ossos, os 

autores chegaram á conclusão que os restos representam uma espécie de 

sauropodomorfo, grupo de dinossauros herbívoros relativamente comuns nos 

depósitos jurássicos em todo o mundo. 
 

(Fonte:internet em http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/cacadores-de-fosseis/bercario-de-

dinossauros-jurassico) 
 

65. Sobre aspectos da biologia própria da Classe a que pertenceria o animal 

parcialmente reconstruído a partir de achados fósseis, é uma inferência 

pertinente que: 

 

(A) utilizam uma dieta estritamente herbívora, que garante ao animal um alto 

teor energético.  

(B) apresentam desenvolvimento embrionário dentro de um ovo amniótico 

que não se desseca, o que assegurou a conquista do meio terrestre entre os 

vertebrados. 

(C) evoluiram na Era Cenozoica inaugurando o Filo Chordata, no sistema 

lineano de classificação biológica. 

(D) realizam troca de gases através da pele de forma a compensar a ausência 

de diafragma muscular essencial à fisiologia pulmonar entre os répteis. 

(E) excretam como resíduo nitrogenado um produto atóxico e insolúvel em 

água, importante adaptação à vida fora do meio aquático. 

 

 

 

(   ) As biomoléculas são constituídas de elementos químicos que integram a 

matéria não viva. 

(   ) A estrutura química e a organização das biomoléculas conferem 

propriedades especiais que as distinguem da matéria não viva. 

(   ) Uma característica fundamental das biomoléculas é sua plasticidade, 

expressa em diferentes funções a partir de arranjos moleculares 

distintos. 

http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/cacadores-de-fosseis/bercario-de-dinossauros-jurassico
http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/cacadores-de-fosseis/bercario-de-dinossauros-jurassico
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Para responder ao item 66, considere o texto a seguir:  

 

“Nitrogênio é como um remédio: é bom na dose e hora certa; do contrário, é 

prejudicial.”  
 

(Fonte: Internet em http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2013/04/ameaca-fantasma) 

 

66. Considerando o papel de bactérias no ciclo do nitrogênio, analise as 

proposições e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta 

 

I. A fixação do nitrogênio é um processo fisiológico associado à 

fotossíntese, o que limita este processo às cianobactérias. 

II. Bactérias denitrificantes são capazes de converter compostos orgânicos 

nitrogenados em nitrogênio molecular livre na atmosfera. 

III. A incorporação do nitrogênio aos tecidos vegetais pode ocorrer através 

do metabolismo de bactérias que vivem em associação mutualística com 

certas plantas. 

IV. A síntese de amônia a partir de nitrito e nitrato é realizada por bactérias 

que integram o grupo de decompositores da matéria viva animal e 

vegetal.  

 

(A) Somente I e III estão corretas. 

(B) Somente II e III estão corretas. 

(C) Somente I e II estão corretas. 

(D) Somente II e IV estão corretas. 

(E) Somente III e IV estão corretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para responder ao item 67, considere o texto a seguir:  

 

Plantações de pinheiros e eucaliptos no Pampa Gaúcho ameaçam a sobrevivência 

de quase mil espécies de animais e vegetais que se reproduzem exclusivamente 

na região... É esse o risco que graxains, corujas-buraqueiras cágados-de-barbicha 

e outros bichos que chamam o pampa de lar não querem correr.  
 

 (Fonte: Isto É, 17/04/2013, p. 99 e 100. Ambiente Sustentável.) 

 

67. Considerando aspectos reprodutivos nos pinheiros, analise as proposições e, 

em seguida, assinale a alternativa que apresenta apenas as proposições 

corretas. 

 

I. No estróbilo masculino de uma conífera, cada esporo formado é uma 

célula diplóide.   

II. Entre os pinheiros, a auto-fecundação é uma constante na reprodução, em 

virtude da ausência de polinização. 

III. Como nas demais traqueófitas, o ciclo de vida de um pinheiro inclui uma 

fase esporofítica duradoura, que corresponde à forma adulta do vegetal. 

IV. As sementes nuas dos pinheiros são características das Gimnospermas. 

 

(A) Somente I e III estão corretas. 

(B) Somente II e III estão corretas. 

(C) Somente I e II estão corretas. 

(D) Somente II e IV estão corretas. 

(E) Somente III e IV estão corretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2013/04/ameaca-fantasma
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Para responder aos itens 68 e 69, considere o texto a seguir:  
 

O inglês John Gurdon e o japonês Shinya Yamanaka dividiram em 2012 o prêmio 

Nobel de Fisiologia ou Medicina por estudos que mostraram que células maduras 

e especializadas podem ser reprogramadas para dar origem a qualquer tipo de 

tecido, descoberta que promete mudar os rumos de tratamentos de diversas 

doenças. 

Até a descoberta de Gurdon, pensava-se que a especialização celular era um 

caminho de mão única, que as células desenvolvidas não poderiam retornar ao 

estágio imaturo em que são pluripotentes. O cientista mostrou que isso era 

possível em um experimento clássico em que substituiu o núcleo de um ovo de rã 

pelo núcleo de uma célula intestinal madura de outra rã. O ovo se desenvolveu 

normalmente e gerou um girino normal, clone do segundo sapo. Isso mostrou que 

o DNA de uma célula madura guarda a informação necessária para gerar todas as 

células de um organismo. A pesquisa, além de ser um marco no estudo das 

células-tronco, possibilitou, mais tarde, a clonagem de mamíferos.  
 

(Fonte: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2012/press.html) 
 

68. A partir de uma abordagem contextualizada na organização e na fisiologia 

celular, analise as proposições e, em seguida, assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta. 
 

I. A compartimentalização típica das células eucarióticas é uma exigência 

para o surgimento de células especializadas com divisão de trabalho e 

consequente eficiência metabólica. 

II. A estrutura dinâmica das membranas biológicas está diretamente 

associada a processos de sinalização celular envolvidos em comunicação 

intra e intercelular. 

III. Em células eucarióticas, os processos de transcrição e tradução da 

informação genética ocorrem simultaneamente e no mesmo espaço. 

IV. Células reprogramadas se caracterizam por um conjunto permanente de 

proteínas que dispensa a ocorrência de atividade ribossômica. 
 

(A) Somente I e III estão corretas. 

(B) Somente II e III estão corretas. 

(C) Somente I e II estão corretas. 

(D) Somente II e IV estão corretas. 

(E) Somente III e IV estão corretas. 

 

69. Considerando as informações do texto, analise as proposições e, em seguida, 

assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

I. A reprogramação celular exige a inclusão de informações genéticas de 

diferentes tecidos em células especializadas. 

II. Entre as repercussões dos estudos de Gurdon e Yamanaka, pode-se 

destacar a estratégia de obtenção de células-tronco sem a necessidade do 

uso de embriões. 

III. Células pluripotentes, por definição, são aquelas que sofreram uma 

reversão genômica induzida ou de forma natural. 

IV. A especialização celular evidencia a potencialidade de um genoma em 

expressar informações diversificadas em interações epigenéticas. 

 
 

(A) Somente I e III estão corretas. 

(B) Somente II e III estão corretas. 

(C) Somente I e II estão corretas. 

(D) Somente II e IV estão corretas. 

(E) Somente III e IV estão corretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2012/gurdon.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2012/yamanaka.html
http://cienciahoje.uol.com.br/revista-ch/2012/294/pdf_aberto/memoria294.pdf
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2012/press.html
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Para responder ao item 70, considere o texto a seguir: 

 

Parte importante da busca de vida fora da Terra não está “lá fora”: entender a 

biodiversidade em nosso planeta pode ajudar a nortear a pesquisa por vida 

extraterrestre...  Micro-organismos extremófilos terrestres, presentes em 

ambientes inóspitos (do fundo dos mares à estratosfera), e os subprodutos de seu 

metabolismo podem ser considerados como modelos do tipo de vida que poderia 

existir fora da Terra... O fato de os sistemas biológicos complexos conhecidos se 

auto-organizarem com base nas características intrínsecas de suas moléculas 

constituintes, somado à constatação de que as propriedades físicas da matéria são 

as mesmas em todo lugar, poderia indicar que a vida no universo seguiria ao 

menos parte dos caminhos evolutivos observados na Terra.  
 

(Fonte: Ciência Hoje, no.302, p. 56 e 57, abril 2013.) 

 

 

70. Considerando a origem da vida no planeta Terra, analise as proposições, 

coloque entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, 

e a letra F quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa 

que apresenta a sequência correta. 

 

(A) V – V – V. 

(B) V – F – V. 

(C) F – F – V. 

(D) F – V – F. 

(E) F – F – F. 

 

(   ) A condição necessária e suficiente para a criação do progenoto foi o 

desenvolvimento de sistemas catalizadores orgânicos. 

(   ) As investigações sobre a origem da vida apontam para a unicidade 

básica do mundo vivo, considerando as similaridades em nível 

molecular entre todas as formas de vida. 

(   ) O experimento clássico de Miller teve uma importância secundária no 

contexto dos estudos sobre a origem da vida por desconsiderar o 

suposto ambiente da Terra primitiva. 

FINAL DA PROVA 
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31. Referindo-se à década de 1880 no Brasil, John Schulz escreveu que “durante 

a crise, o corpo de oficiais fez a sua estréia como uma força política”. 

Assinale a opção que, pelo seu contexto, está relacionada à observação do 

autor. 

 

(A) A resistência do Exército em envolver-se em novos conflitos armados na 

América do Sul.  

(B) O crescente envolvimento da corporação na luta abolicionista e na defesa 

de direitos dos seus próprios integrantes. 

(C) A resistência explícita do alto comando da corporação à feição civil do 

governo monárquico. 

(D) As queixas do generalato quanto à não concessão de títulos de nobreza a 

membros destacados da corporação. 

(E) A aproximação orgânica da corporação com o partido republicano da 

Província de São Paulo.  

 

32.Uma característica comum esteve presente em dois amplos períodos da Europa 

medieval. Os períodos são: séculos V-VIII e séculos X-XIII. Assinale a opção 

que contém a característica aludida. 

 

(A) Extrema fragmentação territorial e política, tendo por hiato a fase do 

Império Carolíngeo. 

(B) Consolidação de uma cultura política marcada pelas idéias de centralização 

e de unitarismo. 

(C) Fortalecimento das monarquias ante as nobrezas territoriais. 

(D) Reconstrução de impérios universalistas à semelhança do antigo Império 

Romano. 

(E) Declínio do poder temporal da Igreja Católica ante as monarquias que se 

afirmavam. 

 

33. Analise as afirmativas sobre a estrutura econômica medieval européia dos 

séculos VI a X e marque a opção correta. 

 

I. A retração do comércio e da circulação monetária deveu-se, sobretudo, ao 

declínio populacional do ocidente europeu no período. 

II. A baixa produtividade artesanal e agrícola e a pobreza acentuada estiveram 

relacionadas ao significativo incremento demográfico do período. 

III. A retraída condição demográfica era motivada pela diminuição dos 

rendimentos, que, por sua vez, era uma consequência da baixa densidade 

populacional.  

 

(A) Somente I é correta. 

(B) Somente II é correta. 

(C) Somente III é correta. 

(D) Somente I e II são corretas. 

(E) Somente I e III são corretas. 

 

34. Assinale a opção que reflete a compreensão historiográfica comum a respeito 

do despotismo esclarecido ou ilustrado. 

 

(A) Foi o resultado de imposições dos pensadores ilustrados do século XVIII 

sobre os governos despóticos, tendo por consequência a instauração de 

Estados chefiados por filósofos em boa parte da Europa ocidental. 

(B) Significou o deslocamento da soberania dos Estados europeus ocidentais 

para as suas respectivas burguesias nacionais, com a consequente 

instauração de uma ampliada liberdade de voto. 

(C) Não levou a alterações significativas na centralidade da soberania, 

realizando-se em função da preservação do poder do príncipe, ao tempo 

em que se incorporava a idéia moral do dever ético fundado na 

racionalidade atribuída ao Estado. 

(D) Foi uma mudança histórica que serviu de base à difusão e alargamento de 

uma nova cultura política que, por sua vez, serviu à instauração da 

democracia e dos sistemas constitucionais. 

(E) Impulsionou um processo de intensas mudanças internas aos regimes 

despóticos ou absolutistas europeus, servindo à defesa das idéias de 

instauração dos parlamentos e do sistema representativo, bem como à 

extinção das antigas Cortes. 

         PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
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35. Analise as afirmativas sobre o contrato feudo-vassálico e, em seguida, 

assinale a opção correta. 

 

I. Contrato em que um homem livre entrega a outro homem também livre um 

bem qualquer em troca de serviço militar e lealdade. 

II. Contrato em que um homem livre entrega a um homem não livre uma 

parcela de terra em troca do serviço militar e da lealdade deste último. 

III. Contrato que os camponeses (servos) firmam entre si para dividir o tempo 

que será dedicado ao cumprimento das obrigações para com o senhor feudal 

proprietário das terras onde vivem e trabalham.   

 

(A) Somente I é correta. 

(B) Somente II é correta. 

(C) Somente III é correta. 

(D) Somente I e II são corretas. 

(E) Somente I e III são corretas. 

 

36. Analise as afirmativas sobre a História Nova e marque a opção correta. 

 

I. Aqueles que fundaram a Nova História, de modo diferente da Escola de 

Leopoldo Von Ranke e seus seguidores, compreenderam e ensinaram que 

história é a política passada e política é a história presente. 

II. A Nova História, diferentemente do que praticavam os historiadores 

tradicionais, defendeu que a história não poderá mais ser compreendida 

como uma narrativa dos eventos, devendo haver análise e entendimento das 

estruturas. 

III. A História Nova, rompendo com os paradigmas tradicionais, passou a 

sustentar que não é possível exercer o ofício de historiador abrindo mão da 

concepção de que a história é objetiva. 

 

(A) Somente I é correta. 

(B) Somente II é correta. 

(C) Somente III é correta. 

(D) Somente I e II são corretas. 

(E) Somente II e III são corretas. 

 

 

 

37. Sobre as cidades-Estados gregas da Antiguidade, é correto afirmar que: 
 

(A) em geral, foram desiguais econômica e socialmente no plano interno, à 

exceção de Atenas, cuja sociedade pode ser caracterizada como 

democrática e igualitária.  

(B) um traço comum às inúmeras cidades-Estados foi o estabelecimento da 

democracia, mesmo que precedida de muitas guerras.  

(C) a cidade-Estado de Atenas foi a única a conseguir instaurar a democracia, 

situação política na qual toda a população livre participava das decisões, 

votando diretamente na assembléia popular. 

(D) a cidade-Estado de Esparta, devido ao processo educacional bastante 

disciplinador, construiu um sistema político que distribuiu melhor a 

riqueza e promoveu a relativa igualdade entre os grupos sociais. 

(E) a falta de unidade entre as cidades-Estados foi um fator de 

enfraquecimento da civilização grega, mas não impeditivo da expansão e 

conquista de outras regiões 
 

38. Assinale a opção na qual todos os termos podem ser associados ao fascismo. 
 

(A) Liberalismo; nacionalismo; totalitarismo. 

(B) Antiparlamentarismo; autoritarismo; nacionalismo. 

(C) Totalitarismo; nacionalismo; ausência de culto ao líder. 

(D) Totalitarismo; nacionalismo; pluripartidarismo. 

(E) Nacionalismo; antiliberalismo; representativismo. 
 

39. Sobre o México às vésperas da Independência, é correto afirmar que: 
 

(A) a população branca nascida na colônia, diversamente do Brasil, ocupava 

os principais cargos administrativos. 

(B) uma das principais motivações para a independência foi a taxação dos 

produtos exportados à razão de 85% sobre seu valor. 

(C) aos índios e mestizos era difícil o acesso aos cargos públicos, embora não 

houvesse vedação legal quanto a isso. 

(D) foram as lutas populares de índios e mestizos que determinaram a forma 

radical da independência e as transformações sociais profundas que lhes 

seguiram. 

(E) diferentemente do Brasil, a sua população indígena equivalia a mais da 

metade de toda a população colonial naquele momento histórico. 



Visto  
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40. Analise o trecho abaixo com base nas características do processo histórico ao 

qual ele se relaciona e preencha as lacunas de modo a conferir sentido ao 

texto, em seguida, marque a opção correta. 
 
 Uma das razões imediatas para a crise norte americana e mundial dos anos 

1930 foi _______________________________________________ EUA. 

Uma das primeiras medidas para atenuar os seus efeitos foi 

________________________________ para que os países com baixas 

reservas pudessem adquirir bens produzidos nos Estados Unidos e a 

_____________________________________ mercado interno.  
 

(A) a elevação da liquidez financeira nos; o empréstimo do capital excedente; 

oferta de créditos de consumo para estimular o. 

(B) a superprodução de mercadorias pela indústria dos; a diminuição dos 

preços dos produtos industrializados; retenção do crédito para controlar o 

consumo no. 

(C) a elevação da liquidez financeira nos; o empréstimo do capital excedente; 

retenção do crédito para controlar o consumo no. 

(D) a superprodução de mercadorias pela indústria dos; o empréstimo do 

capital excedente; oferta de créditos de consumo para estimular o. 

(E) a superprodução de mercadorias pela indústria dos; a diminuição dos 

preços dos produtos industrializados; oferta de créditos de consumo para 

estimular o. 

 

41. Segundo Georges Duby, na sua análise sobre os séculos finais da Idade 

Média, é correto afirmar que: 

 

(A) na Itália, a proximidade com a Santa Sé fez com que a catedral fosse a 

centralidade da vida social, assim como ocorria na França e na Inglaterra. 

(B) prosperava, na Itália, uma cultura de contrição, eclesiástica, pouco 

profana, mais vinculada à teologia do que ao Direito. 

(C) na Itália, distanciada do clássico paradigma feudal francês, prosperaram as 

cidades e os seus sistemas democráticos de governo. 

(D) nas cidades italianas, a vida social se organizava em torno do palácio 

comunal e da praça, onde se trocam coisas e palavras. 

(E) diversamente do norte europeu, as cidades italianas possuíam acentuado 

grau de unidade e eram governadas por estados de tipo federativo. 

 

42. Analise as afirmativas sobre a Guerra Fria e marque a opção correta. 
 

I. Foi, sobretudo, na Conferência de Potsdam (julho e agosto de 1945), e após 

o lançamento das bombas sobre o Japão, desnecessárias em termos 

militares, que os EUA iniciaram um processo de demonstração de força 

para impedir os avanços soviéticos no mundo, cuja expressão maior até 

então foram os acordos celebrados em Yalta. 

II. Antes de 1945, momento que marca o final da Segunda Grande Guerra, não 

houve oposições ao regime soviético no plano internacional, visto que a 

URSS não havia adquirido ainda a força econômica e militar que passara a 

ter após a vitória contra o Eixo. 

III. Uma das medidas estadunidenses mais significativas no início do processo 

de Guerra Fria foi a exigência de que a URSS se retirasse do Irã, que, em 

seguida, passou a constituir um espaço ocupado pelos EUA e uma ameaça 

direta e frontal à nação soviética. 
 

(A) Somente I é correta. 

(B) Somente II é correta. 

(C) Somente III é correta. 

(D) Somente I e II são corretas. 

(E) Somente I e III são corretas. 
 

43. Escolha a única opção que contém três situações ou características 

vivenciadas pela economia brasileira da Primeira República. 
 

(A) Apogeu e declínio da economia da borracha no norte amazônico; 

superprodução cafeeira; crescimento negativo da indústria como 

consequência da opção pela agricultura. 

(B) Processo de expropriação de terras familiares para gerar mão-de-obra em 

Estados nordestinos; aceleração do processo de imigração estrangeira 

para a economia da cana-de-açúcar nordestina; empréstimos estrangeiros 

para a valorização do café. 

(C) Apogeu e declínio da economia da borracha no norte amazônico; 

superprodução cafeeira; Processo de expropriação de terras familiares 

para gerar mão-de-obra em Estados nordestinos. 

(D) Superprodução cafeeira; implantação da indústria de bens de consumo 

duráveis; empréstimos estrangeiros para a valorização do café. 

(E) Implantação da indústria de base; superprodução cafeeira; apogeu da 

economia açucareira no nordeste. 



Visto  
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44. Após a Primeira Grande Guerra, quando prosperavam bastante com os 

empréstimos às nações envolvidas no conflito, os EUA passaram a 

desenvolver uma política que contribuiu decisivamente para a crise 

econômica de 1929 e da década seguinte e também para os graves problemas 

sociais e de segurança pública. Assinale qual das opções abaixo contém a 

tríade na qual se assentou a mencionada política.  

 

(A) Isolacionismo; prosperidade material; conservadorismo social. 

(B) Crença no bem estar eterno; alargamento dos direitos civis; 

conservadorismo social.  

(C) Ampliação das relações comerciais com a Europa; combate ao racismo; 

conservadorismo econômico. 

(D) Isolacionismo; ampliação dos direitos civis; conservadorismo étnico. 

(E) Ampliação das relações comerciais; prosperidade material; alargamento 

dos direitos civis. 

 

 

45. Sobre a industrialização brasileira durante o século XIX, é correto afirmar 

que: 
 

(A) teve um expressivo desenvolvimento, sobretudo o seu setor têxtil, logo 

após a publicação do Alvará de 1809, pelo qual o Príncipe D. João liberou 

a atividade industrial em solo brasileiro. 

(B) o maior empecilho para a industrialização brasileira no período foi a 

pouca disponibilidade de mão-de-obra, pois o Brasil ainda vivia sob o 

regime da escravidão. 

(C) a Bahia teve o núcleo fabril mais pujante do país até a década de 1860, 

sendo as cidades de Salvador e de Valença aquelas nas quais se 

desenvolveram os principais empreendimentos têxteis. 

(D) a industrialização brasileira até o final do século XIX foi pautada na 

atividade produtiva de tecidos grosseiros e bens de consumo duráveis, 

perdendo, com isso, a concorrência com as mercadorias inglesas que 

chegavam ao país. 

(E) Até o momento histórico de fundação do Império (1822), não era 

permitida a implantação de indústrias no solo brasileiro.  

 

 

 

46. Analisando o contexto histórico exposto, preencha as lacunas, de modo a 

conferir sentido ao texto abaixo e, em seguida, marque a opção que dá 

sentido correto ao parágrafo.  

   

As relações entre senhores e servos não permaneceu imutável ao longo da 

Idade Média. No tempo em que____________________________apresentava 

crescimento em certas regiões a partir do século XI, os senhores tinham como 

elemento de renda mais substancial_________________________________e 

seguiam com_____________________________________, mantendo para si 

também a renda fundamental que era_________________________________. 

 

 

(A) a cobrança das obrigações servis em dinheiro pelos senhores; a 

exploração direta do trabalho dos servos; a cobrança da dízima; a 

exploração dos fornos de pão e dos moinhos; 

(B) a cobrança da dízima; a exploração dos fornos de pão e dos moinhos; a 

cobrança das obrigações servis em dinheiro pelos senhores; a exploração 

direta do trabalho dos servos. 

(C) a cobrança das obrigações servis em dinheiro pelos senhores; a 

exploração dos fornos de pão e dos moinhos; a exploração direta do 

trabalho dos servos; a cobrança da dízima. 

(D) a exploração dos fornos de pão e dos moinhos; a cobrança da dízima; a 

exploração direta do trabalho dos servos; a cobrança das obrigações 

servis em dinheiro pelos senhores. 

(E) a exploração direta do trabalho dos servos; a cobrança das obrigações 

servis em dinheiro pelos senhores; a exploração dos fornos de pão e dos 

moinhos; a cobrança da dízima. 

 

 

 

 

 

 

 



Visto  
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47. Analise as afirmativas a respeito da historiografia sobre as sociedades andinas 

no momento da chegada dos espanhóis em 1532 e, em seguida, marque a 

opção correta.  

 

I. Quase a totalidade do conhecimento atual sobre essas sociedades é devida 

ao trabalho de pesquisa dos arqueólogos. 

II. As principais fontes históricas para o seu conhecimento são os relatos 

escritos dos contemporâneos. 

III. As fontes e pesquisas arqueológicas têm contribuído mais para o estudo de 

sociedades mais remotas do que daquelas existentes à época da conquista. 

 

(A) Somente I é correta. 

(B) Somente II é correta. 

(C) Somente III é correta. 

(D) Somente I e II são corretas. 

(E) Somente II e III são corretas. 

 

48. Apesar de terem chegado ao território americano pela primeira vez em 1492, 

os espanhóis só conquistaram as regiões do México e do Peru décadas depois. 

Sobre o tema, analise as afirmativas e, em seguida, marque a opção correta. 

 

I – Um dos fatores decisivos para que transcorresse tão longo tempo foi a 

unidade dos povos indígenas, seja no México, seja no Peru, em defesa dos 

Astecas e do Incas. 

II – Apesar das armas de fogo diversificadas, os espanhóis não tiveram número 

suficiente de soldados para atacar de imediato, ocorrendo, dessa forma, 

uma espera muito longa até que o rei enviasse novos corpos militares. 

III – As derrotas definitivas dos astecas e dos incas somente foram viabilizadas 

em virtude das alianças entre espanhóis e grupos indígenas que se 

opunham ao domínio dos impérios sobre eles. 

 

(A) Somente I é correta. 

(B) Somente II é correta. 

(C) Somente III é correta. 

(D) Somente I e II são corretas. 

(E) Somente I e III são corretas. 

 

 

49. O recrutamento para compor as forças do Exército era um dos graves 

problemas sociais do século XIX no Brasil. Analise as afirmativas sobre o 

tema, colocando entre parênteses a letra V quando se tratar de afirmativa 

verdadeira e a letra F quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a 

alternativa que apresenta a sequência correta.  
 

(  ) O recrutamento para o Exército era realizado com a utilização de formas 

violentas, incluída a captura. 

( ) Após o seu recrutamento, o recrutado não possuía isenções legais 

possíveis, sendo obrigado à prestação do serviço por quatro anos. 

(  ) Era comum que o recrutamento recaísse sobre indivíduos desempregados 

e criminosos. 

( ) Os chefes municipais tinham influência no recrutamento, podendo 

selecionar os recrutandos de acordo com as suas conveniências políticas. 

(  ) Por ser considerada uma atividade perigosa, o serviço militar era, segundo 

a compreensão da época, adequado para pessoas socialmente indesejáveis. 

 

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

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

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

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

(E) F - F - V - V - F 

 

50. Em relação à micro-história, pode-se afirmar que: 

 

(A) é um método definido em relação às dimensões microscópicas dos seus 

objetos. 

(B) as suas referências teóricas centram-se basicamente na aproximação entre 

a História e a Antropologia. 

(C) os trabalhos do campo da micro-história têm buscado uma descrição mais 

realista do comportamento humano diante de uma realidade normativa. 

(D) o historiador preocupa-se simplesmente em interpretar os significados de 

uma determinada realidade social. 

(E) surge, no âmbito da Nova História, para corrigir aspectos da historiografia 

acadêmica tradicional, que já não funcionavam mais. 

 

 

 



Visto  
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51. Segundo o historiador Ciro Flamarion Cardoso, a historiografia dos últimos 

anos tem revelado a existência de dois paradigmas rivais. Seriam eles, o 

iluminista, partidário de uma história científica e racional, e o pós-moderno, 

com tendências a enfatizar as representações historicamente construídas. 

Analise as afirmativas sobre o tema e, em seguida, marque a opção correta. 

 

I. Pelo paradigma iluminista, a narrativa histórica tem como finalidade 

explicar as sociedades fazendo uso dos modelos hipotético-dedutivos. 

II. O paradigma pós-moderno teve sua inauguração nas primeiras gerações dos 

Annales. 

III. O relativo declínio do paradigma iluminista decorre da preferência dos 

historiadores por macro-temas, a exemplo das pesquisas em torno da 

escravidão negra no Brasil. 

 

(A) Somente I está correta. 

(B) Somente II está correta. 

(C) Somente III está correta. 

(D) Somente I e II estão corretas. 

(E) Somente II e III estão corretas. 

 

 

52. Analise as alternativas abaixo e assinale a opção que contém somente 

aspectos, medidas ou características condizentes com aquilo que se 

denominou de “regresso conservador” da política brasileira no período 

monárquico.  

 

(A) Interpretação do Ato Adicional de 1834; reforma do Código de Processo 

Criminal; criação da Regência Una. 

(B) Aprovação do Código Criminal; Interpretação do Ato Adicional; juízes 

de paz eleitos pelo povo. 

(C) Diminuição das prerrogativas dos juízes de paz; centralização da estrutura 

judiciária; nomeação do vice-presidente provincial pelo ministério. 

(D) Interpretação do Ato Adicional de 1834; diminuição das  prerrogativas 

dos juízes de paz; aprovação do Ato Adicional. 

(E) Aprovação do Código de Processo Criminal; aprovação do Código 

Criminal; centralização da estrutura judiciária. 

 

53. Analise as afirmativas sobre o uso da história oral e das suas fontes e marque 

a opção correta. 

 

I – As fontes orais devem ser empregadas para corrigir as fontes escritas, ou 

seja, para proporcionar um melhor uso do documento escrito pelo 

historiador. 

II – A rejeição das fontes orais por parte dos historiadores é devida, sobretudo, 

à impossibilidade de poder testá-las, como se faz com o registro escrito. 

III – A fonte oral é mais um instrumento que o historiador dispõe para realizar a 

escrita da história da perspectiva dos subalternos. 

 

(A) Somente I está correta. 

(B) Somente II está correta. 

(C) Somente III está correta. 

(D) Somente I e II estão corretas. 

(E) Somente II e III estão corretas. 

 

54. A respeito da democracia ateniense, pode-se afirmar que: 

 

(A) era exercida de forma direta, ou seja, todos os cidadãos poderiam 

participar da assembléia. 

(B) a cidadania era estendida ao coletivo dos atenienses, ficando de fora 

apenas escravos e estrangeiros. 

(C) aos cidadãos eram garantidos a liberdade individual e o direito de falar na 

assembléia, mas a igualdade entre eles não era garantida em lei. 

(D) na democracia ateniense, embora existissem vários tipos de leis, os 

cidadãos respeitavam apenas aquelas que consideravam divinas, dadas 

pela tradição, e que não poderiam ser alteradas pelos homens. 

(E) as decisões da Assembléia podiam ser contestadas pelo coletivo dos 

cidadãos, ficando a cargo da Bulé (conselho dos 500 membros) o parecer 

final sobre as contestações. 

 

 

 

 

 

 

 



Visto  
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55. Analise as afirmativas sobre as populações que habitaram a Mesoamérica 

antes do período clássico e, em seguida, marque a opção correta. 

 

I. Antes dos Zapotecas é impossível encontrar grandes complexos de 

construções, como pirâmides e estelas.  

II. Entre os olmecas é possível averiguar uma divisão do trabalho, pois, 

enquanto alguns indivíduos se especializavam na agricultura, outros se 

dedicavam a ofícios como o comércio, o governo e a religião. 

III. Foi possível encontrar a influência olmeca na região em que mais tarde seria 

construída a Cidade do México. 

 

(A) Somente I está correta. 

(B) Somente II está correta. 

(C) Somente III está correta. 

(D) Somente I e II estão corretas. 

(E) Somente II e III estão corretas. 

 

 

56. Analise as afirmativas sobre a organização dos povos mexicas, que habitaram 

o planalto central mexicano às vésperas das descobertas marítimas e, em 

seguida, marque a opção correta. 

 

I. Entre esses povos não existia a propriedade privada, sendo a terra de uso 

comum. 

II. Os cargos administrativos mais importantes eram reservados para os 

pipiltin, que, além dos títulos, recebiam a posse e o usufruto da terra. 

III. Os membros do grupo dominante gozavam de uma série de privilégios e só 

se submetiam à jurisdição de tribunais especiais. 

 

(A) Somente I está correta. 

(B) Somente II está correta. 

(C) Somente III está correta. 

(D) Somente I e II estão corretas. 

(E) Somente II e III estão corretas. 

 

 

 

 

57. Analise as afirmativas sobre as teorias raciais que serviram de justificativa 

para o tráfico atlântico e marque a opção correta. 

 

I. Narrativas sobre a fauna e a flora do continente africano contribuíram para 

que fossem atribuídas características antropomórficas aos negros destinados 

à escravidão. 

II. O suposto canibalismo e as guerras intertribais foram utilizadas como 

justificativas para o tráfico atlântico. 

III. A conversão à fé católica era uma forma encontrada pelos africanos para 

escapar da escravidão. 

 

(A) Somente I está correta. 

(B) Somente II está correta. 

(C) Somente III está correta. 

(D) Somente I e II estão corretas. 

(E) Somente II e III estão corretas. 

 

 

58. Analise as afirmativas acerca da civilização grega e marque a opção correta. 

 

I. Os gregos eram um povo altamente guerreiro e, por volta de 2000 A. C., 

submeteram os povos que antes habitavam a Grécia e formaram uma 

sociedade homogênea e superior. 

II. A pólis pode ser definida como o coletivo dos indivíduos que se submetem 

aos mesmos costumes, cultuam as mesmas divindades e acreditam 

descender de um ancestral comum. 

III. Na Grécia do período arcaico, a propriedade da terra e dos rebanhos era de 

uso coletivo, passando a particular apenas com o advento do período 

clássico.  

 

(A) Somente I está correta. 

(B) Somente II está correta. 

(C) Somente III está correta. 

(D) Somente I e II estão corretas. 

(E) Somente II e III estão corretas. 

 

 

 



Visto  
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59. Sobre as estruturas econômicas dos primeiros séculos do período medieval, é 

correto afirmar que: 

 

(A)  um dos fatores que caracterizou a denominada escassez endêmica foi o 

retrocesso demográfico, pois a mão-de-obra era decisiva em uma 

economia pouco mecanizada. 

(B) a terra indominicata era explorada pelos camponeses e dentro dela 

estavam os celeiros, os estábulos, os moinhos, ou seja, tudo o que o 

camponês necessitava para a sua produção. 

(C) a terra mansionária era de uso exclusivo do senhor e se caracterizava 

como uma grande unidade de produção. 

(D) os mansi servilles, apesar de serem parcelas de terras ocupadas por 

escravos, eram isentas de impostos. 

(E)  o que caracterizava um grande domínio era o equilíbrio no uso da mão-

de-obra camponesa e escrava.  

 

 

 

60. Analise as afirmativas sobre o feudalismo e, em seguida, marque a opção 

correta. 

 

I. Depois do ano mil, período em que se consolida a ordem feudal, a Europa 

Ocidental viu florescer a paz para as suas populações.   

II. No modelo ideológico das três ordens, os padres da Igreja não só estavam 

isentos do pagamento de impostos aos senhores, como também recebiam 

parte de tudo o que era produzido e que deveria ser oferecido a Deus. 

III. Uma das formas de exploração feudal eram os direitos derivados do 

bannum, ou seja, a autoridade banal podia tomar do camponês tudo o que 

pudesse, a exemplo de dinheiro, colheitas e animais.  

 

(A) Somente I está correta. 

(B) Somente II está correta. 

(C) Somente III está correta. 

(D) Somente I e II estão corretas. 

(E) Somente II e III estão corretas. 

 

 

 

61. Sobre os momentos de fundação e os primeiros anos da Primeira República 

no Brasil, é correto afirmar que: 

 

(A) não é possível detectar divergências entre aqueles que fizeram o 

movimento de 1889 nesses primeiros anos de República.  

(B) os representantes das diversas classes envolvidas no movimento 

republicano possuíam um pensamento comum, ou seja, conceder a 

liderança do país aos militares. 

(C) a unidade atingida nos primeiros momentos da jovem República foi 

fundamental para o recuo dos monarquistas em suas tentativas de 

restauração. 

(D) as revoltas ocorridas nos primeiros anos, a exemplo da Revolta da 

Armada, tinham a finalidade de resolver questões da hierarquia interna do 

Exército. 

(E)  a Política dos Governadores, inaugurada por Campos Salles, reconheceu 

o poder das oligarquias dos Estados, passando estas a atuar na política 

estadual de forma relativamente autônoma. 

 

 

62. Sobre a Revolução Industrial, é correto afirmar que: 

 

(A) ocorreu na Grã-Bretanha e deveu-se à elevada capacidade tecnológica 

dessa nação nas primeiras décadas do século XVIII. 

(B)  foi necessário um refinamento intelectual bastante aprofundado, o que 

pode ser detectado na invenção de máquinas a vapor como a de James 

Watt. 

(C) uma das condições pelas quais a Revolução Industrial teve início na 

Inglaterra se deu pelo fato de o lucro privado e o desenvolvimento 

econômico terem sido incorporados como os principais objetivos das 

políticas governamentais. 

(D) o forte campesinato britânico foi um dos fatores responsáveis pela 

implantação da política de cercamentos, ou seja, uma política que 

consistiu na expulsão do camponês das suas terras. 

(E) o atraso tecnológico da agricultura britânica fez com que crescesse a 

importação de matérias-primas para alimentar a indústria têxtil que 

nascia. 



Visto  
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63. A respeito da partilha do continente africano nos finais do século XIX, é 

correto afirmar que: 

 

(A) justificava-se a partir da necessidade européia de legitimar o poder dos 

reis e líderes africanos, ameaçados pelos constantes avanços do 

islamismo.  

(B) o choque de interesses entre as nações européias, quando da disputa pela 

formação de um império ultramarino, foi o que levou ao evento 

conhecido como Conferência de Berlim. 

(C) o conjunto de medidas tomadas pelo rei da Bélgica, Leopoldo II, entre os 

anos de 1876 e 1885, a exemplo da criação do Estado Livre do Congo, 

pode ser considerado como o primeiro momento da partilha.  

(D) a Conferência de Berlim, momento inicial da corrida imperialista para a 

África, foi aberta apenas às nações européias que já haviam estabelecido 

bases de colonização do continente africano décadas antes do evento. 

(E)  a ilegitimidade da partilha da África pode ser justificada, sobretudo, na 

ausência de acordos políticos e econômicos com os protetorados 

africanos, o que terminou por ocasionar a série de guerras de resistência 

por parte das nações africanas. 

 

64. Acerca da independência dos países africanos de língua inglesa, é correto 

afirmar que: 

 

(A) Gana e Nigéria fizeram verdadeiras revoluções contra o domínio 

britânico, o que possibilitou o êxito dos movimentos de independência. 

(B) um dos fatores decisivos para a independência da África de domínio 

britânico foi a unidade dos grupos étnicos dentro de cada país. 

(C) Gana passou por profundas transformações anticolonialistas às vésperas 

da sua independência, rompendo com as hierarquias criadas pelo sistema 

colonial. 

(D) antes dividido em sultanatos, o território da Nigéria passou por uma 

rápida unificação logo após a sua independência. 

(E) o processo de independência de Gana teve por características um gradual 

alargamento das liberdades políticas e o surgimento de uma nova ordem 

pública a partir das lutas desencadeadas pelos diversos setores sociais. 

 

 

 

65. A partir da Conferência de Berlim, deu-se início a um processo de fixação de 

tratados bilaterais entre as nações européias para legitimar o colonialismo na 

África. Sobre o tema, analise as afirmativas abaixo e marque a opção correta. 

 

I. Um dos tratados foi o anglo-alemão, cujos principais objetivos foram a 

determinação de que Zanzibar pertenceria à esfera de domínio britânica e o 

fim do monopólio do Reino Unido na África Oriental.  

II. O tratado anglo-português, firmado em 1891, quebrou o monopólio 

português nas regiões de Angola e Moçambique, terminando por expandir 

a esfera de domínio britânico na África central. 

III. O tratado anglo-francês pôs fim às guerras entre ingleses e bôeres e afirmou 

a supremacia francesa na África do Sul. 

 

(A) Somente I está correta. 

(B) Somente II está correta. 

(C) Somente III está correta. 

(D) Somente I e II estão corretas 

(E) Somente II e III estão corretas. 

 

 

66. Com base nos estudos de Emília Viotti da Costa, analise as afirmativas sobre 

as limitações do liberalismo no Brasil e marque a opção correta. 

 

I. Os princípios do liberalismo no Brasil não se apoiaram na luta de uma 

burguesia contra os privilégios da nobreza aristocrática. 

II. A escravidão constituiu um dos limites do liberalismo no Brasil. 

III. A Igreja e a religião Católica também podem ser consideradas como limites 

do liberalismo no Brasil, uma vez que a grande maioria dos padres nesse 

período condenava os movimentos revolucionários de caráter liberal. 

 

(A) Somente I está correta. 

(B) Somente II está correta. 

(C) Somente III está correta. 

(D) Somente I e II estão corretas 

(E) Somente II e III estão corretas. 

  

 



Visto  
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67. Analise as afirmativas sobre o recrutamento militar para a Guerra do Paraguai 

e, em seguida,marque a opção correta. 

 

I. A primeira linha de reservas foi criada pela Guarda Nacional, que enviou 

um numeroso contingente de soldados para o conflito. 

II . O grupo de “voluntários da pátria” era formado basicamente por escravos, 

que almejavam a alforria após a participação nas batalhas.   

III. Os membros das classes baixas tentavam escapar do recrutamento fugindo 

para o interior das províncias, enquanto os membros das classes mais altas 

compravam escravos que os substituíssem na guerra. 

 

(A) Somente I está correta. 

(B) Somente II está correta. 

(C) Somente III está correta. 

(D) Somente I e II estão corretas 

(E) Somente II e III estão corretas. 

 

68. Sobre o movimento dos Comuneros, ocorrido entre 1721 e 1735 no vice-

reinado de Nova Granada, é correto afirmar que: 
 

(A) não conseguiu constituir-se em uma força poderosa, pois foi composto por 

índios e mestiços que reivindicavam o retorno das haciendas, que chegou 

ao fim com a política bourbônica.  

(B) foi um movimento de cunho eminentemente revolucionário e que desejava 

a separação do vice-reino de Nova Granada em relação à Espanha. 

(C) foi uma aliança temporária entre homens brancos e homens de cor contra 

a opressão burocrática e as mudanças fiscais advindas da política 

Bourbon. 

(D) a adesão maciça de índios e mestiços reforçou o movimento, sobretudo 

em sua investida revolucionária contra os cabildos de Bogotá. 

(E) o apoio dos criollos foi fundamental para que as demandas sociais 

apresentadas por índios e mestiços fossem incorporadas às suas 

reivindicações.  
 

 

 

 

69. Analise as afirmativas sobre a Revolução de 1930 no Brasil e marque a opção 

correta. 
 

I. A Revolução de 1930 resultou da aliança entre setores oligárquicos, 

segmentos burgueses oriundos de Estados desalojados do poder nacional e 

os militares de média patente, por alguns considerados como representantes 

da classe média urbana.  

II. Após a Revolução, as reivindicações tenentistas apresentaram conteúdo 

mais radical, assumindo propostas como a nacionalização dos bancos 

estrangeiros, o fim do latifúndio e a proteção para a mulher e o menor. 

III. Uma das características dos momentos posteriores à Revolução foi o amplo 

embate político entre partidos e associações profissionais que compuseram 

as alianças feitas pelos revolucionários para chegarem ao governo.  
 

(A) Somente I está correta. 

(B) Somente II está correta. 

(C) Somente III está correta. 

(D) Somente I e II estão corretas 

(E) Somente II e III estão corretas. 

 

70. Analise as afirmativas sobre a Nova História e marque a opção correta. 

 

I. A produção historiográfica ligada à Nova História é uma reação ao 

paradigma tradicional rankeano.  

II. A Nova História passou a se interessar por praticamente toda a ação 

humana, ou seja, para esse novo campo do saber, tudo possui história. 

III. Foi com a Nova História que a disciplina tornou-se profissionalizada, com 

seus departamentos em universidades e com suas publicações específicas. 

 

(A) Somente I está correta. 

(B) Somente II está correta. 

(C) Somente III está correta. 

(D) Somente I e II estão corretas 

(E) Somente II e III estão corretas. 

 
 

 

 

FINAL DA PROVA 



Visto  

 

    : 
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31. Analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta. 

 

I. Na concepção de aprendizagem behaviorista, o papel do professor é 

completamente minimizado, uma vez que é o ambiente que desempenha o 

papel fundamental no processo de aprendizagem.  

II. Na concepção de aprendizagem inatista, o que conta são os elementos 

biológicos, maturacionais, já que o meio ambiente não exerce nenhuma 

influência sobre o indivíduo no processo de aprendizagem.  

III. A concepção de aprendizagem interacionista leva em conta o papel do 

ambiente sociocultural e dos elementos biológicos no processo de 

aprendizagem. O papel do professor, consequentemente, é nulo.  

 

(A) Somente I está correta. 

(B) Somente II está correta. 

(C) Somente III está correta. 

(D) Somente I e II estão corretas. 

(E) Somente II e III estão corretas. 

 

32. Assinale a alternativa que completa adequadamente a lacuna abaixo. 

 

“______________ é o conjunto de ações práticas que implementam o projeto. 

Apresenta as técnicas didáticas, as práticas docentes e os comportamentos 

esperados dos alunos. Esclarece como o professor usa as atividades e o 

material didático e como avalia a aprendizagem de seus alunos.” 

 

(A) Método 

(B) Metodologia 

(C) Procedimento 

(D) Abordagem 

(E) Curso 

 

 

 

 

 

 

 

33. Analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta. 

 

I. Apenas as pessoas analfabetas se deparam com textos que lhes causam 

dificuldades na leitura, devido à falta de conhecimentos linguísticos.   

II. Nossos conhecimentos prévios são construídos ao longo de nossas vidas, 

do nascimento até a morte. 

III. Os conhecimentos linguísticos, textuais e enciclopédicos interagem para 

tornar o indivíduo mais eficiente no ato da leitura. 

 

(A) Somente I está correta. 

(B) Somente II está correta. 

(C) Somente III está correta. 

(D) Somente I e II estão corretas. 

(E) Somente II e III estão corretas. 

 

 

 

 

34. Assinale a alternativa correta. 

 

(A) A fonêmica leva em conta as variações, ou seja, os alofones, uma vez que 

tais variações distinguem um fonema de outro. 

(B) É a diferença articulatória e acústica que distingue dois fonemas. 

(C) Um mesmo fonema pode variar na sua realização. 

(D) Fonologia e fonética são disciplinas que se opõem, uma vez que a 

fonologia estuda as oposições e a fonética a natureza física e fisiológica 

dos sons da fala.  

(E) Existe uma identidade perfeita entre os fonemas e a maneira de 

representá-los na escrita. 

 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

 



Visto  

 

    : 
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35. Assinale a alternativa correta. 

 

(A) As palavras “papéis” e “herói” são acentuadas por serem oxítonas com 

hiato. 

(B) As palavras “faísca” e “caído” são acentuadas por representarem a 

segunda vogal tônica de um hiato. 

(C) As palavras “lírio” e “régua” são acentuadas porque terminam com 

ditongo oral tônico. 

(D) As palavras “bíceps” e “fórceps” são acentuadas por serem 

proparoxítonas.  

(E) As palavras “Piauí” e “teiú” são acentuadas por serem oxítonas com 

ditongos abertos. 

 

 

 

 

36. Analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra V, quando se 

tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F quando se tratar de afirmativa falsa. 

A seguir, assinale a alternativa que representa a sequência correta. 

 

(   ) Os substantivos “pires” e “lápis” não possuem marca de número. 

(   ) Os substantivos “guardião” e “vulcão” apresentam dois plurais. 

(   ) Os substantivos “caolho” e “repolho” quando  passadas para o plural,     

apresentam metafonia. 

(   ) Os substantivos “núpcias” e “cútis” só são usadas no plural.   

 

(A) V – F – F – V  

(B) F – F – V – V 

(C) V – V – F – F  

(D) F – V – V – F  

(E) F – V – F – V  

 

 

 

 

 

 

 

37. Analise as afirmativas abaixo, de acordo com as regras normativas e, em 

seguida, assinale a alternativa correta. 

 

I. Ao assinar o contrato, nem um nem outro pensaram nos pormenores.  

II. Avisamos aos pais que cada um dos alunos deve trazer seus próprios 

materiais.  

III. Hoje é 31 de janeiro, dia do meu aniversário.  

 

(A) Somente I está correta. 

(B) Somente II está correta. 

(C) Somente III está correta. 

(D) Somente I e II estão corretas. 

(E) Somente II e III estão corretas. 

 

 

 

38. Analise as afirmativas abaixo, de acordo com as regras normativas e, em 

seguida, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Pequena, preferia mais brincar a estudar. 

(B) Anote aqui tudo aquilo que precisamos. 

(C) Lembrou o amigo à antiga promessa que fizeram quando crianças. 

(D) Nem sempre obedecemos as regras da gramática. 

(E) O chefe da mesa procedeu à contagem dos votos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visto  

 

    : 
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39. Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas abaixo. 

 

“O processo de __________ de diplomas de instituições de ensino superior 

__________ deve ser aperfeiçoado, com a previsão de que ela não seja 

____________.  A conclusão foi __________ entre os participantes de 

audiência pública realizada na última sexta-feira (12) na Comissão de 

Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) do Senado Federal.” 
 

(Fonte: http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=86635. Acesso em 15 de abril de 

2013). 

 

(A) re-validação – estrangeiras – automático – consenço 

(B) revalidação – estrangeira – automática – concenso 

(C) re-validação – estrangeira – automático – consenso 

(D) revalidação – estrangeiras – automática – consenso 

(E) revalidação – estrangeiras – automática – concenso  

 

40. Assinale a alternativa na qual o termo em destaque caracteriza-se por ser um 

termo argumental. 

 

(A) Às vezes, sinto falta das nossas conversas. 

(B) João e Maria acreditam que fizeram uma boa prova. 

(C) Ela saiu porque não aguentava mais ficar em casa. 

(D) Adoro chocolate meio amargo.  

(E) Acredito em tudo o que ele me conta.  

 

 

41. Assinale a alternativa que completa adequadamente a lacuna abaixo. 

 

“______________ é o ato que se realiza ao se dizer algo e que tem certa 

força.” 

 

(A) Ato locucionário 

(B) Ato ilocucionário 

(C) Ato perlocucionário 

(D) Atos de fala 

(E) Enunciado performativo 

 

42. Ordene os fragmentos de modo que constituam um parágrafo coerente e coeso 

e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

(   ) Daqui a alguns anos, robôs avançados terão a capacidade de decidir quem 

vive e quem morre nos campos de batalha. 

(   ) Até agora, no entanto, o homem sempre esteve no controle, decidindo 

quando e em cima de quem descarregar o golpe fatal. 

(   ) Seja se locomovendo sobre quatro patas – impossíveis de derrubar – ou 

voando a centenas de metros do combate, estarão equipados com 

metralhadoras e pistolas automáticas e serão capazes de acertar alvos a 

quilômetros de distância. 

(   ) Do arco e flecha à bomba atômica, a tecnologia tem sido usada para 

decidir guerras e conflitos desde o início da civilização humana. 

(   ) Na guerra do futuro, esse poder pode escapar de suas mãos. 
 

(Fonte: http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/os-robos-vao-a-guerra. Acesso em 15 de abril de 

2013). 

 

(A) 4 – 2 – 5 – 1 – 3  

(B) 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

(C) 3 – 1 – 2 – 5 – 4 

(D) 2 – 3 – 5 – 4 – 1  

(E) 5 – 4 – 1 – 3 – 2  

 

 

 

43. Analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A coerência encontra-se no texto, não no leitor. 

(B) O leitor aponta para o escritor os caminhos a seguir no processo de 

produção textual. 

(C) A escolha de palavras previsíveis contribui para o grau de informatividade 

do texto. 

(D) É possível produzir um texto que satisfaça as expectativas do leitor sem 

saber quem é o leitor. 

(E)  Saber quem será o leitor do texto não é importante no processo de 

produção textual. 

http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=86635
http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/os-robos-vao-a-guerra
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Leia o texto abaixo, para responder o item 44. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Miguel Nicolelis cursou a Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo, onde fez doutorado em neurofisiologia, sob a orientação de Cesar 

Timo-Iaria. Foi um dos primeiros de sua turma de graduação e recebeu o 

prêmio Oswaldo Cruz, máxima honraria para um estudante de medicina no 

Brasil, por sua pesquisa sobre as consequências neurológicas da poluição 

do ar. Naquele momento, ponderou sobre o os rumos de sua carreira. 

 

44. Assinale a alternativa que contém a oração em que ocorre passividade: 

 

(A) Miguel Nicolelis cursou a Faculdade... (l.1) 

(B) fez doutorado em neurofisiologia... (l.2)  

(C) Foi um dos primeiros de sua turma de graduação (l. 3) 

(D) e recebeu o prêmio Oswaldo Cruz... (l.3-4) 

(E) ponderou sobre os rumos... (l.6) 

 

45. Assinale a alternativa que corresponde à definição abaixo. 

 

“Os traços de linguagem que distinguem um grupo de outro, mas não 

distinguem um subgrupo de outro na mesma região”. 

 

(A) Marcadores 

(B) Indicadores 

(C) Estereótipos 

(D) Variação estilística 

(E) Norma  

 

46. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão ortografadas e 

acentuadas corretamente. 
 

(A) A plateia permaneceu em silêncio durante o asteamento da bandeira. 

(B) Os orgãos públicos estão travando uma guerra contra a caristia. 

(C) A direção da empresa será assumida pelo entiado do presidente. 

(D) É importante frisar que a paralisação dos funcionários é legal. 

(E) Para sintetizar a nova substância, é preciso um catalizador potente. 

 

 

O trecho abaixo é o parágrafo inicial do ensaio “Atrás da exata calibragem”, de 

Roberto Pompeu de Toledo, publicado na página 106 na revista Veja em 16 de 

janeiro de 2008, durante a disputa pela vaga do Partido Democrata para a 

candidatura à presidência dos Estados Unidos. É com base nele que o item 47 

deverá ser respondido. 
 

 

Atrás da exata calibragem 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Ser mulher e querer ser presidente dos Estados Unidos ou ser negro e 

querer ser presidente dos Estados Unidos são aspirações que exigem do ser 

humano bem mais do que se costuma exigir. Hillary Clinton e Barack 

Obama, os líderes na disputa pela candidatura do Partido Democrata à 

eleição deste ano, estão envolvidos numa empreitada hercúlea. Ser mulher e 

ser negro lhes é permitido, o.k., disso eles não podem fugir – mas nada de 

exagerar. Saber até onde pode ser mulher, num caso, e até onde cai bem ser 

negro, no outro – eis um desafio visceral, que se soma aos de fazer história e 

ameaçar tabus. Demanda uma calibragem de cujo fino ajuste dependem a 

vida e a morte eleitoral. 

 

 

47. Com base nas afirmativas abaixo, assinale a alternativa correta. 

 

I. A expressão “eis um desafio visceral”, na linha 8, retoma cataforicamente 

o trecho “Saber até onde pode ser mulher, num caso, e até onde cai bem 

ser negro, no outro”. 

II. O autor deixa transparecer uma visão essencialista em relação às questões 

de gênero e de etnia. 

III. O universo político estadunidense é permeado por sexismo e racismo. 

 

(A) Apenas I está correta. 

(B) Apenas II está correta. 

(C) Apenas III está correta. 

(D) Apenas I e II estão corretas. 

(E) Apenas II e III estão corretas. 
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48. Assinale a alternativa cuja sequência de palavras preenche adequadamente as 

lacunas do trecho abaixo. 
 

Nós não temos um aparelho especial para a fala; produzimos os fonemas 

servindo-nos de órgão do aparelho respiratório e da parte superior do aparelho 

digestivo, que só secundariamente se adaptaram às exigências da 

comunicação, numa aquisição lenta do homem. A esses órgãos da fala, 

constitutivos do aparelho fonador, pertencem, além dos músculos e nervos, os 

brônquios, a traquéia, __________ (com as cordas vocais), _________, as 

fossas nasais; e a boca com a língua (dividida em ápice, _________ e raiz), as 

bochechas, __________, __________ (ou véu palatino) com __________, os 

dentes com os alvéolos e os lábios. 
 

(Trecho adaptado da página 59, da Moderna Gramática Portuguesa, 37ª edição, de Evanildo 

Bechara, publicada pela Editora Nova Fronteira em 2009.) 
 

(A) a faringe; dorso; o palato duro; a laringe; a úvula; o palato mole 

(B) o palato mole; a laringe; o palato du ro; dorso; a úvula; a faringe 

(C) a laringe; a faringe; dorso; o palato duro; o palato mole; a úvula 

(D) dorso; a úvula; a laringe; o palato duro; a faringe; o palato mole 

(E) a úvula; o palato mole; a faringe; o palato duro; a laringe; dorso 
 

49. Assinale a alternativa cuja sentença está de acordo com as regras gramaticais 

normativas. 
 

(A) O Fluminense venceu o Flamengo com direito à recorde. 

(B) À quem interessar possa: não mais dirigirei esta empresa. 

(C) Evanildo dará aulas gratuitas aqueles que se interessarem. 

(D) Os jogos da Copa não serão acessíveis a classe mais baixa. 

(E) À aprovação da tese é o que Maria está visando. 
 

50. Analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa correta. 
 

(A) A distinção do gênero nos substantivos tem fundamentos racionais. 

(B) A função semântica dos substantivos epicenos é apontar para a espécie. 

(C) Os substantivos alfaiate, cliente, ouvinte e habitante não variam em 

gênero. 

(D) Os nomes terminados em –ista e em –ade são substantivos sobrecomuns. 

(E) Os substantivos algoz, testemunha, vítima e cônjuge são comuns de dois. 

 

51. Assinale a alternativa que preenche adequadamente a lacuna da sentença 

abaixo. 
 

Chama-se __________ o erro de prosódia em que há uma deslocação do 

acento tônico de uma palavra. 

 

(A) silabada 

(B) sinérese 

(C) catacrese 

(D) lítotes 

(E) anacoluto 
 

52. Analise o trecho abaixo e, em seguida, indique quantas vírgulas são 

necessárias para que a pontuação do trecho fique adequada aos padrões 

normativos. 
 

Aos 12 anos Maria de Jesus deixou os oito irmãos na casinha apertada em 

Paripe na periferia de Salvador para ser entregue pela mãe a uma família com 

a promessa de ser tratada como filha e ir à escola pela primeira vez. Em troca 

faria o trabalho doméstico. A realidade era outra. Sem remuneração ela teve 

de servir aos patrões 24 por dia durante sete anos. 
 

(A) 5 

(B) 6 

(C) 7 

(D) 8 

(E) 9 
 

 

53. Assinale a afirmativa correta. 

 

(A) A norma padrão é falada pelas pessoas escolarizadas nas grandes cidades. 

(B) A igualdade fonológica entre formas verbais não pode causar confusão 

ortográfica. 

(C) A repetição de itens lexicais caracteriza a fala e a escrita no português 

brasileiro. 

(D) A construção de tópico é um fenômeno muito comum na escrita, mas não 

na fala. 

(E) O pronome lexical costuma ocorrer na fala, mas não caracteriza a escrita. 
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54. Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 

 

I. Um magnata comprou um Leonardo da Vinci no leilão ontem. 

II. José trabalha como um cavalo e come como um passarinho. 

III. O samba é o pai do prazer e é o filho da dor. 

 

(A) Há metáfora apenas em I. 

(B) Há metáfora apenas em II. 

(C) Há metáfora apenas em III. 

(D) Há metáfora apenas em I e em II. 

(E) Há metáfora apenas em II e em III. 

 

55. Assinale a alternativa cuja sentença está de acordo com as regras gramaticais 

normativas e suas palavras estão corretamente ortografadas.  

 

(A)  Ainda há de existir escolas públicas de excelência em nosso país. 

(B)  A um mês do início das obras, a empresa ainda não comprou os 

materiais. 

(C)  Zé afirmou que o diretor não cumpriu o que ele e o gerente havia 

prometido. 

(D)  Os advogados da empresa não viram impecilhos para a assinatura do 

destrato. 

(E)  Devia ser 10 horas da manhã quando a diretora da escola telefonou. 

 

56. Analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa correta. 

 

(A)  O processamento descendente das informações baseia-se nos 

conhecimentos linguísticos do leitor. 

(B)  A adivinhação cotextual é uma estratégia de leitura que compensa falhas 

na competência gramatical. 

(C)  O leitor lança mão da inferenciação quando lhe faltam determinados 

conhecimentos enciclopédicos. 

(D)  O tipo textual injuntivo se realiza por meio de verbos no pretérito e de 

expressões adverbiais. 

(E)  Os gêneros textuais não se modificam ao longo do tempo para não 

desestabilizarem os processos de comunicação. 

 

 

57. Analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa correta. 

  

(A) As expressões norma culta e norma padrão remetem à mesma variedade 

linguística. 

(B) A competência gramatical é necessária e suficiente para o estudante 

escrever textos. 

(C) Afirmar que o português brasileiro é homogêneo é assumir uma posição 

ideológica. 

(D) A diversidade linguística acaba desestabilizando o sistema da língua 

portuguesa. 

(E) Somente é possível falar-se de erros em contextos sintáticos regulares. 

 

 

58. Analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa correta. 

 

(A) O significado literal é desnecessário para a produção de sentidos textuais. 

(B) Os elementos de um campo associativo relacionam-se linguisticamente. 

(C) Os elementos principais dos campos lexicais são seus arquilexemas. 

(D) Ao realizar uma elipse, um escritor quebra a continuidade do texto. 

(E) A vírgula pode ser usada como elemento coesivo. 

 

 

59. Analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa correta . 

 

(A) A realização dos atos locucionários e dos atos ilocucionários depende das 

condições de felicidade. 

(B) Ser conciso, objetivo, claro e preciso é o que a Máxima da Qualidade 

recomenda que façamos. 

(C) Um mesmo gênero textual não pode conter mais de um tipo textual em 

sua estrutura. 

(D) Um ato ilocucionário bem realizado garante a realização do ato 

perlocucionário. 

(E) As implicaturas conversacionais são provocadas pela violação de 

máximas conversacionais. 
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60. Analise as alternativas abaixo e identifique em que sentença há um grupo 

preposicionado equivalente a adjetivo. 

 

(A)  José adora comer feijão com ovo frito. 

(B)  Eu gosto de pão com manteiga. 

(C)  João foi caçar com o cachorro. 

(D)  Maria vai viajar com a prima. 

(E)  Ele comunicou o fato com tristeza. 

 

 

Texto referente aos itens 61, 62, e 63. 

 

 “Cinquenta anos! Quantas horas inúteis! Consumir-se uma pessoa a vida inteira 

sem saber para quê! Comer e dormir como um porco! Levantar-se cedo todas as 

manhãs e sair correndo, procurando comida! E depois guardar comida para os 

filhos, para os netos, para muitas gerações. Que estupidez! Que porcaria! Não é 

bom vir o diabo e levar tudo?” 
 

(RAMOS, Graciliano. In: São Bernardo. 36ª ed. Rio de Janeiro, Record Ed. 1980, cap36, p.181) 

 

 

61. O romance pertence à geração de 30, onde a prosa de ficção se caracteriza 

pela 

 

(A) singeleza dos gestos do personagem. 

(B) aceitação das imposições da vida rural. 

(C) negação da rotina do trabalhador. 

(D) sensatez, ao entender sua rotina. 

(E) rudeza e captação direta dos fatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62. O crítico literário Alfredo Bosi, em seus estudos sobre o romance brasileiro a 

partir de 30, considera São Bernardo uma obra caracterizada por (pela) 

 

(A) inexistência de graves distorções provocadas no ser humano pelo meio 

social,     mas que foram registradas em outros romances do mesmo autor. 

(B) ser um romance de tensão interiorizada, porque existe nela um conflito, o 

qual o herói percebe, mas não se dispõe a atuar no sentido de enfrentá-lo. 

(C) apresentar tensão crítica, pois há uma forte oposição e resistência do herói 

às pressões exercidas sobre ele, tanto pelo meio social quanto pela 

natureza.  

(D) uma tensão transfigurada, onde o herói sabe da existência do conflito e 

procura superá-lo pela transmutação mítica ou metafísica da realidade. 

(E) revelar a existência de uma tensão mínima, através da qual os 

personagens não se desvinculam da paisagem e do meio que as 

condiciona. 

 

 

63. Sobre a linguagem de Graciliano Ramos, é correto afirmar que ela é 

 

(A) marcada pelo uso de um vocabulário erudito. 

(B) concisa, clara e sua sintaxe é clássica. 

(C) prolixa, obscura e a sintaxe é coloquial. 

(D) rebuscada e usa o hipérbato ou ordem inversa. 

(E) isenta de marcas linguísticas interrogativas e exclamativas. 
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Texto referente ao item 64. 

 

1. “ Conheci que Madalena era boa em demasia, mas não conheci tudo de  

2. uma vez. Ela se revelou pouco a pouco, e nunca se revelou inteiramente. A 

3. culpa foi minha, ou antes, a culpa foi desta vida agreste, que me deu uma  

4. alma agreste.E, falando assim, compreendo que perco o tempo. Com efeito, 

5. se me escapa o retrato moral da minha mulher, para que serve esta  

6. narrativa? Para nada, mas sou forçado a escrever. Quando os grilos cantam, 

7. sento-me aqui à mesa da sala de jantar, bebo café, acendo o cachimbo. Às 

8. vezes as ideias não vêm, ou vêm muito numerosas - e a folha permanece  

9. meio escrita, como na véspera. Releio algumas linhas, que me desagradam. 

10. Não vale a pena tentar corrigi-las. Afasto o papel.” 

  (RAMOS, Graciliano In: São Bernardo, 23ª ed., São Paulo. Martins Ed., cap 19, p. 15 ). 

      

 

 

64. Há, nessa obra, o registro das graves distorções que o meio social provoca no 

ser humano. Observa-se a comprovação dessa característica no seguinte 

exemplo, retirado do texto: 

 

(A) “E, falando assim, compreendo que perco o tempo.” (l. 4). 

(B) “... e a folha permanece meio escrita, como na véspera.” (l. 8-9). 

(C) “Não vale a pena tentar corrigi-las. Afasto o papel.” (l. 10). 

(D) “Às vezes as idéias não vêm, ou vêm muito numerosas-...” (l. 8) 

(E) “... a culpa foi desta vida agreste, que me deu uma alma agreste.” (l. 3-4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto referente ao item 65. 

 

“Ceci era o nome que o índio dava à sua senhora, depois que lhe tinham ensinado 

que ela se chamava Cecília. 

 Um dia a menina, ouvindo chamar-se assim por ele e achando um pretexto para 

zangar-se contra o escravo humilde que obedecia ao seu menor gesto, 

repreendeu-o com aspereza: 

 - Por que me chamas tu Ceci? 

O índio sorriu tristemente. 

- Não sabes dizer Cecília? 

Peri pronunciou claramente o nome da moça com todas as sílabas; isto era tanto 

admirável quanto a sua língua não conhecia quatro letras, das quais uma era o L. 

- Mas então, disse a menina, com alguma curiosidade, se tu sabes o meu nome, 

por que não o dizes sempre? 

- Porque Ceci é o nome que Peri tem dentro da alma.” 
 

(ALENCAR, José de. In: O Guarani,1ª ed.conforme a nova ortografia, São Paulo,1999,Ed 

Saraiva,cap IV,p.114) 

  

 

 

65. Em “Peri pronunciou claramente o nome da moça com todas as sílabas; isto 

era tanto admirável quanto a sua língua não conhecia quatro letras, das quais 

uma era o L”, tem-se um exemplo de diferença linguístico cultural 

relacionada ao aspecto 

  

 (A) semântico. 

 (B) fonético. 

 (C) sintático. 

 (D) morfossintático. 

 (E) vocabular. 
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Texto referente aos itens 66 e 67. 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

“Tinha-me lembrado a definição que José Dias dera deles, olhos de cigana 

oblíqua e dissimulada."Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada 

sabia, e queria ver se podiam chamar assim. Capitu deixou-se fitar e 

examinar. Só me perguntava o que era, se nunca os vira, eu nada achei 

extraordinário; a cor e a doçura eram minhas conhecidas. A demora da 

contemplação creio que lhe deu outra ideia do meu intento; imaginou que 

era um pretexto para mirá-los mais de perto, com os meus olhos longos, 

constantes, enfiados neles, e a isto atribuo que entrassem a ficar crescidos, 

crescidos e sombrios, com tal expressão que... 

Retórica dos namorados, dá-me uma comparação exata e poética para 

dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz 

de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me 

fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá ideia daquela 

feição nova. Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força 

que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia, nos dias de 

ressaca.” 
 

(Fonte: ASSIS, Machado de.In: Dom Casmurro.5ª ed.São Paulo,FTD, 1999,cap XXXII.p.64) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66. Analisando-se o narrador da obra machadiana, pode-se afirmar que ele é  

 

(A) afastado da história dos personagens, pois narra a vida de Bentinho e de 

Capitu em 3ª pessoa, sem envolvimento nas ações. 

(B) em 3ª pessoa, onisciente, porque sabe todas as ações que ocorrerão no 

desenvolvimento do enredo e nelas se envolve. 

(C) objetivo, ao descrever as personagens e suas ações, sem se comprometer 

com o leitor e também com a verdade dos fatos. 

(D) um narrador em 1ª pessoa, que conta sua história sob sua própria ótica, 

constituindo-se em um olhar suspeito. 

(E) isento de julgamento moral e, consequentemente, pessoal, uma vez que 

está em 3ª pessoa e é mero observador dos fatos. 

 

 

 

67. Ao dizer que Capitu tinha "olhos de cigana oblíqua e dissimulada.", (l.1-2) o 

personagem José Dias revela que, no século XIX, ainda existia a (o)  

 

(A) sinceridade, orgulho e determinação de Capitu ao envolver Bentinho em 

um jogo amoroso juvenil. 

(B) preconceito em relação à raça cigana, tratada como aventureira, falsa e 

aproveitadora da boa fé das pessoas. 

(C) inocência da alma  feminina, que provocava grande revolta nos homens 

da época do Modernismo brasileiro. 

(D) simplicidade narrativa, que levava o autor a construir textos claros, de 

fácil compreensão e com o vocabulário coloquial. 

(E) emprego de uma estrutura narrativa que apresentava elementos 

linguísticos desnecessários à compreensão da obra, como é o caso dos 

adjetivos.  
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Texto referente aos itens 68 e 69. 
 

 
 

(Fonte: www.xaxado.com.br) 

 

68. Comparando-se a mensagem da tirinha acima ao Modernismo de 1930, é 

correto afirmar que o discurso do personagem Arturzinho  
 

(A) restringe os ideais naturalistas que pregavam a consciência da igualdade 

de classes sociais, principalmente aquelas que dependiam do trabalho de 

outros para adquirir bens e viver feliz. 

(B) mostra um grupo formado por crianças que possuem as mesmas 

condições econômico sociais e, por que não dizer, culturais, uma vez que 

todas procuram ajudar ao próximo. 

(C) é isento de ironia e, por isso, revela as reais convicções do garoto  

quanto ao seu papel  dentro de uma sociedade  igualitária valorizada 

pelos escritores românticos brasileiros do século XX. 

(D) remete o leitor à era do “romance brasileiro”, quando os escritores 

procuraram retomar o naturalismo que, entre outras características, 

denunciava a exploração do homem pelo próprio homem. 

(E) revela o nativismo e as relações concretas que existiam entre os 

interesses e modos de pensar da classe dominante do Brasil Colônia à 

época do Barroco brasileiro. 
 

69. O personagem Arturzinho se assemelha a Paulo Honório, do romance ''São 

Bernardo”, de Graciliano Ramos, quando  
 

(A) procura demonstrar espírito de solidariedade com os amigos. 

(B) demonstra um espírito capitalista que não hesita  diante do lucro. 

(C) rejeita o amor de Marieta e impede-a de se tornar professora. 

(D) não demonstra interesse em explorar o trabalho do músico. 

(E) decide que apenas aqueles que não estudaram irão trabalhar para ele. 

Texto referente ao item 70. 
 

“Mostraram-lhes um papagaio pardo que o Capitão traz consigo; tomaram-no 

logo na mão e acenaram para a terra, como se os houvesse ali. Mostraram-lhes 

um carneiro; não fizeram caso dele. Mostraram-lhes uma galinha; quase tiveram 

medo dela, e não lhe queriam pôr a mão. Depois lhe pegaram, mas como 

espantados. Deram-lhes ali de comer: pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel, 

figos passados. Não quiseram comer daquilo quase nada; e se provavam alguma 

coisa, logo a lançavam fora. Trouxeram-lhes vinho em uma taça; mal lhe puseram 

a boca; não gostaram dele nada, nem quiseram mais. Trouxeram-lhes água em 

uma albarrada, provaram cada um o seu bochecho, mas não beberam; apenas 

lavaram as bocas e lançaram-na fora.Viu um deles umas contas de rosário, 

brancas; fez sinal que lhas dessem, e folgou muito com elas, e lançou-as ao 

pescoço; e depois tirou-as e meteu-as em volta do braço, e acenava para a terra e 

novamente para as contas e para o colar do Capitão, como se dariam ouro por 

aquilo."  
(Fonte: CAMINHA, Pero Vaz de.A Carta ao El-Rei Dom Manuel por ocasião do Achamento 

do Brasil .Edição comemorativa dos 500 anos do Brasil,patrocínio Banco Bradesco 

 

70. A Carta de Pero Vaz de Caminha, dentro do contexto cultural brasileiro, 

 

(A) constitui-se em exemplo de texto literário pertencente ao Quinhentismo, 

período em que as terras brasileiras surgem oficialmente para o mundo 

europeu. 

(B) foi escrita durante o período do Romantismo, momento em que o Brasil 

se tornava independente dos domínios da metrópole portuguesa. 

(C) apresenta os conflitos marcantes dos textos produzidos durante o 

Barroco brasileiro, priorizando assim o uso de antíteses e paradoxos. 

(D) procura valorizar a cultura nativa, exaltando o elemento indígena como 

verdadeiro herói, segundo os valores europeus. 

(E)  é um texto não literário, pois narra as primeiras impressões do escrivão 

mor sobre a nova terra e seus habitantes, constituindo-se em pura crônica 

histórica. 
 

FINAL DA PROVA 

http://www.xaxado.com.br/
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31. Para Sawaia (2008), o sofrimento ético-político deve ser considerado como 

categoria de análise da dialética exclusão/inclusão. Analise as afirmativas 

abaixo, colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa 

verdadeira, e a letra F quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a 

alternativa que apresenta a sequência correta. 
 
(  ) As várias formas de exclusão se objetivam no sujeito, portanto, ele é o 

responsável por sua situação social e deve buscar superá-la. 

(  ) No estudo da exclusão não se justifica trabalhar o campo das emoções, 

pois quando se está diante de um sujeito que passa fome, esta é sua 

urgência. 

(  ) O sofrimento é a dor mediada pelas injustiças sociais 

(  ) O contraponto do sofrimento ético-político é a felicidade pública. 

(  ) O conceito de potência de ação é proposto pela autora em substituição ao 

clássico conceito de conscientização. 
 
(A)  F – F – V – V – V. 

(B)  F – V – V – V – F. 

(C)  V – F – F – F – V. 

(D)  V – F – V – F – F. 

(E)  F – F – F – V – F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. As afirmativas abaixo referem-se ao debate sobre os processos psicossociais 

de exclusão, segundo Denise Jodelet (2008). Analise as afirmativas e assinale 

a alternativa correta. 
 
(A) A noção de exclusão não é polissêmica. 

(B) Para a Psicologia Social, a interpretação psicológica e a interpretação 

sócio histórica dos fenômenos se opõem. 

(C) Os preconceitos e os estereótipos são duas noções fundamentais aos 

estudos dos processos psicossociais de exclusão. 

(D) A imagem que possuímos de nós mesmos não possui relação com aquela 

que possuímos do nosso grupo de pertença. 

(E) Para a autora, o preconceito está disposto na classe das atitudes e 

comporta apenas uma dimensão cognitiva. 

 

33. A respeito da discussão sobre a noção de exclusão proposta por Wanderley 

(2008), analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra V, 

quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F quando se tratar de 

afirmativa falsa. A seguir assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta:  

 

(  ) As causas de pobreza e exclusão social não possuem ligação com o 

contexto do espaço e tempo onde se inserem, haja vista que são 

fenômenos globais homogêneos. 

(  ) O conceito de desqualificação não possui correlação com a situação de 

empregabilidade. 

(  ) O conceito de desafiliação foi cunhado por Castel e refere-se a ruptura de 

vínculo societal. 

(  ) A pobreza é considerada um fenômeno multidimensional e não significa 

apenas ausência de renda. 

(  ) Os ciclos de exclusão são reforçados pela naturalização deste fenômeno 

como insuperável e pelo reforçamento dos estigmas. 

 

(A)  F – V – V – F – V.  

(B)  F – F – V – V – V.  

(C)  V – V – V – V – F. 

(D)  F – V – F – F – V. 

(E)  V – V – F – V – V. 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
 



 

 

  Visto 
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34. Para Paugan (2008), a expulsão gradativa de camadas cada vez mais amplas 

da população para fora do mercado de trabalho e as vivências na relação com 

os serviços de assistência ao longo deste processo corresponde ao conceito 

de: 

 

(A)  discriminação social. 

(B)  desqualificação social. 

(C)  exclusão social. 

(D)  assistência social. 

(E)  desfiliação social. 

 

 

35. Analise as afirmativas sobre o Código de Ética Profissional do Psicólogo, 

colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa 

verdadeira, e a letra F quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a 

alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

(  ) A censura pública é uma das cinco penalidades previstas no Código de 

Ética Profissional do Psicólogo e aplicável em caso de infração 

disciplinar. 

(  ) Ao promover publicamente seus serviços, o psicólogo poderá propor 

atividades privativas de outras categorias profissionais. 

(  ) O Código de Ética Profissional do Psicólogo não normatiza a 

participação dos psicólogos em casos de greves ou paralisações. 

(  ) Há referência à Declaração Universal dos Direitos Humanos no Código 

de Ética, quando se tratam dos princípios fundamentais. 

(  ) É dever do psicólogo prestar serviços profissionais em situação de 

calamidade pública ou de emergência sem visar benefício pessoal. 

 

(A)  V – F – F – V – V. 

(B)  F – F – F – V – F. 

(C)  V – F – V – V – V. 

(D)  F – F – F – V – V. 

(E)  V – F – F – F – F. 

 

 

 

36. Analise as afirmativas a seguir referentes à Resolução CFP N° 011/ 2012, que 

regulamenta os serviços psicológicos realizados por meios tecnológicos de 

comunicação à distância, dentre outras providências, e marque a alternativa 

correta. 

 

(A) Apenas a supervisão do trabalho de psicólogos, realizada de forma 

eventual ou complementar ao processo de sua formação profissional 

presencial, é reconhecida pelo texto da Resolução. 

(B) A resolução normatiza tão somente o atendimento eventual de clientes em 

trânsito e/ou de clientes que momentaneamente se encontrem 

impossibilitados de comparecer ao atendimento presencial. 

(C) Quando os serviços psicológicos forem prestados regularmente pelo 

profissional, ele está obrigado à realização de cadastramento desses 

serviços no Conselho Regional de Psicologia no qual está inscrito. 

(D) A Resolução proíbe o atendimento às crianças, adolescentes e interditos 

realizados por meios tecnológicos de comunicação a distância. 

(E) A Resolução proíbe o profissional psicólogo de manter site exclusivo para 

a oferta dos serviços psicológicos na internet com registro de domínio 

próprio. 

 

 

37. De acordo com o Psicólogo Ramírez (2011), ligado à área de Emergências e 

Desastres, “o processo de restabelecimento das condições normais da 

comunidade afetada” refere-se à fase de:  

 

(A) resposta.  

(B) reabilitação. 

(C) recuperação. 

(D) reconstrução.  

(E) resgate.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Visto 

 

CONCURSO DE ADMISSÃO – 2013 ao CFO/QC – 2014 
 

PSICOLOGIA PAG-13 
 

 

38. Analise as afirmativas abaixo e marque a resposta correta. 

 

Segundo Valêncio, Viena e Marchezine (2011), os desastres ocorridos no 

Brasil caracterizam um processo sociopolítico de abandono por que: 

 

I. a situação de vulnerabilidade social de grandes contingentes 

populacionais os tornam os primeiros a serem afetados nos desastres. 

II.  durante os desastres muitas famílias são obrigadas a deixar para trás 

parentes e pertences, que acabam ficando abandonados. 

III.  os grupos mais empobrecidos estão alijados dos benefícios do 

progresso, o que lhes tornam mais susceptíveis aos desastres. 

IV.  a naturalização dos desastres é convergente com a banalização das 

práticas de violência de que trata Hannah Arendt. 

V. todos os cidadãos ficam em condições de abandono após um desastre, 

independente de sua condição social. 

 

(A)  Somente II e V estão corretas. 

(B)  Somente I, III e IV estão corretas. 

(C)  Somente I e III estão corretas. 

(D)  Somente I, II, III e IV estão corretas. 

(E)  Somente V está correta. 

 

 

 

39. Este teste surgiu em 1905 com intuito inicial de investigar as possíveis causas 

de fracasso escolar. Sua importância refere-se ao fato de ter sido “a primeira 

tentativa sistematizada de estudar as diferenças individuais quanto à 

inteligência”. (Erthal, 2003). Esta descrição refere-se a: 

 

(A) Otis Group Intelligence Scale. 

(B) Aptidão geral – Fator G. 

(C) Raven. 

(D) Escala Binet-Simon. 

(E) Barcelona. 

 

 

 

 

40. Considerando os estudos de Erthal (2003) sobre medidas em Psicologia, 

analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra V, quando se 

tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F quando se tratar de afirmativa falsa. 

A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

(  ) A quantificação do objeto a ser estudado proporciona à Psicologia a 

comunicação precisa de seus resultados de estudo e pesquisa. 

(  ) Os testes são os melhores instrumentos de avaliação, pois objetivam de 

forma singular as informações colhidas, prescindindo muitas vezes, da 

utilização de outros instrumentos. 

(  ) A Psicofísica de Fechner possui influências no desenvolvimento dos 

estudos de medidas em Psicologia. 

(  ) O conceito de “equação pessoal” refere-se à forma como cada sujeito 

experimental percebe o estímulo que lhe é aplicado. 

(  ) Cattel e Galton contribuíram com os estudos de mensuração da 

inteligência através de testes do tipo sensório-motor. 

 

(A)  V – F – V – F – F. 

(B)  F – V – F – F – V. 

(C)  V – F – V – V – V.  

(D)  V – F – V – F – V. 

(E)  F – V – F – V – F.  

 

 

41. Segundo Hall, Lindzey e Campbell (1998) a “representação psicológica inata 

de uma fonte somática interna de excitação” pode ser considerada: 

 

(A) desejo. 

(B) necessidade. 

(C) instinto. 

(D) libido. 

(E) motivação. 
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42. Com relação aos processos de quantificação em Psicologia, segundo Erthal 

(2003), analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra V, 

quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F quando se tratar de 

afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta. 

 

(  ) O processo de mensuração é sempre quantitativo. 

(  ) Na mensuração em Psicologia, é a partir do “ponto zero” absoluto que se 

torna possível exprimir resultados. 

(  ) “Situação Padrão" refere-se ao controle de variáveis capazes de interferir 

no resultado da avaliação. 

(  ) A medida desempenha quatro funções: quantificação, comunicação, 

padronização e objetividade. 

(  ) A avaliação não envolve julgamento de valor.  

 

(A)  V – F – V – F – F. 

(B)  V – F – V – V – F. 

(C)  V – F – V – V – V.  

(D)  F – F – V – F – V. 

(E)  F – V – F – V – F. 

 

43. Com relação à Psicologia Social abordada por Jacques et al (2010), assinale a 

alternativa correta. 

 

(A)  A Psicologia Social Norte-Americana possui grande importância, pois 

trouxe uma dimensão crítica e contra hegemônica para os recentes estudos 

em Psicologia Social na America Latina. 

(B)  O conceito de ideologia é um dos mais coesos em Psicologia Social, pois 

as escolas teóricas adotaram um único referencial teórico para abordá-lo, 

visando simplificar a compreensão de fenômenos sociais complexos. 

(C)  Toda pesquisa participante pode ser considerada uma pesquisa ação. 

(D)  A interligação entre cognição, afeto e ação no processo de representação 

é um elemento fundamental da teoria das representações sociais. 

(E)  Não há distinção entre representações sociais e representações coletivas. 

 

 

 

44. As afirmativas a seguir referem-se às discussões em Psicologia Social 

abordada por Jacques et al (2010). Analise cada uma delas, colocando entre 

parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F 

quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta. 

 

(   ) A teoria comportamentalista pressupõe que, no caso da comunicação de 

massa, a aprendizagem se dá através da modelagem. 

(   ) A Escola de Frankfurt é considerada a mais importante no estudo da 

Teoria Crítica. 

(   ) A esquizoanálise afirma que o desejo e a subjetividade são construídos 

socialmente. 

(   ) A técnica dos grupos operativos foi criada por Kurt Lewin a partir do 

questionamento da psiquiatria. 

(   ) Os procedimentos estatísticos sempre pautarão a escolha da amostra. 

 

(A) V – F – V – F – F. 

(B) V – V – V – F – F. 

(C) F – F – V – F – V. 

(D) F – V – V – F – V. 

(E) V – V – F – F – V. 

 

 

45. A Teoria na qual se situam as contribuições de Albert Bandura é a: 

 

(A) teoria da aprendizagem social. 

(B) teoria psicodinâmica. 

(C) teoria de estrutura da personalidade. 

(D) teoria construcionista. 

(E) teoria da realidade percebida. 
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46. Os autores Hall, Lindzey e Campbell (1998), ao tratar as teorias da 

personalidade, utilizam o agrupamento das teorias em quatro famílias, de 

acordo com suas características. Associe a segunda coluna de acordo com a 

primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a seqüência correta. 

 

 

  Teorias     Características 

1.Psicodinâmicas 

2.Experenciais 

3.Estruturais 

4.Aprendizagem 

5.Construtivista 

(   )  Enfatizam os motivos inconscientes. 

(   )  Priorizam as diferenças 

comportamentais. 

(   )  Focaliza a forma como as pessoas 

percebem a realidade. 

(   )  

  

Ênfase na base aprendida das 

tendências de resposta. 

 
 
(A)  1 – 2 – 3 – 5. 

(B)  2 – 3 – 1 – 4. 

(C)  1 – 3 – 2 – 4. 

(D)  1 – 2 – 3 – 4. 

(E)  3 – 4 – 1 – 5. 

 

47. Com relação à Psicologia Hospitalar, segundo Simonetti (2011), é correto 

afirmar que: 
 
(A) as causas psicológicas do adoecimento são os objetos de estudo da 

psicologia hospitalar. 

(B) a psicologia hospitalar atribui maior ênfase ao tratamento das doenças 

com causas psíquicas. 

(C) o trabalho do psicólogo hospitalar deve atribuir maior ênfase no aspecto 

psicológico como desencadeador do processo patogênico. 

(D) a psicologia hospitalar não se propõe a facilitar as relações entre 

pacientes, familiares e equipe de saúde, sendo este o papel do serviço 

social do hospital. 

(E) o Psicólogo hospitalar deve acionar o processo de elaboração simbólica 

do adoecimento. 

 

48. Alfredo Simonetti (2011) discute o papel da Psicologia Hospitalar à luz das 

fundamentações filosóficas em que se pautam a medicina. Considerando o 

pensamento do autor, pode-se afirmar que: 

 

(A)  a Psicologia Hospitalar se propõe a melhorar o trabalho da medicina. 

(B)  o principal objetivo da Psicologia Hospitalar é colaborar com o trabalho 

de cura do paciente. 

(C)  o trabalho do Psicólogo hospitalar busca reposicionar o paciente em 

relação ao seu sintoma. 

(D)  após a supressão dos sintomas da doença, o psicólogo hospitalar pode 

considerar finalizado o seu trabalho de apoio ao paciente e à equipe 

médica. 

(E)  considerando que o principal instrumento de trabalho do psicólogo 

hospitalar é a fala, os pacientes em estado grave e impossibilitados de 

conversar somente poderão ser atendidos após a melhoria do seu estado. 

 

49. Para Simonetti (2011), o Psicólogo se vale de duas técnicas para trabalhar o 

adoecimento no contexto hospitalar. São elas: 

 

(A) escuta analítica e manejo situacional. 

(B) escuta flutuante e mediação. 

(C) escuta analítica e intervenções pontuais. 

(D) análise situacional e elaboração simbólica. 

(E) escuta flutuante e elaboração simbólica. 

 

50. Com relação a Metodologia da Investigação Psicológica, assinale a alternativa 

correta. 

 

(A)  As memórias autobiográficas são testes projetivos utilizados na avaliação 

da personalidade. 

(B)  É recomendável desconsiderar a manifestação de comportamentos 

incidentais durante a aplicação do teste Rorschach. 

(C)  Nos testes grupais, o examinador possui melhores condições de obter 

cooperação e manter o interesse dos examinandos. 

(D)  A testagem Piajetiana não é muito adequada para o trabalho clínico em 

virtude dos procedimentos serem pouco individualizados. 

(E)  As escalas de inteligência de Wechsler foram desenvolvidas para uso 

exclusivo em crianças. 
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51. Analise as afirmativas sobre o Assédio Moral no Trabalho, colocando entre 

parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F 

quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta.  

 

(   ) É considerado um ataque à dignidade do trabalhador.  

(   ) Ocorre de modo repetitivo, sistemático e deliberado.  

(   ) O objetivo é excluir, desqualificar profissionalmente e provocar a 

desestabilização emocional do trabalhador.  

(   ) Ocorre em todos os níveis hierárquicos dentro da organização. 

(   ) As empresas usam como estratégia para aumentar a produtividade. 

 

 

(A) V – V – V – V – V. 

(B) V – V – V – V – F. 

(C) F – F – F – F – V. 

(D) F – V – F – V – F. 

(E) V – F – F – F – F. 

  

 

 

52. A disciplina do campo da Saúde Mental relacionada ao Trabalho que tem 

como objeto central o estudo das situações de trabalho e a análise do 

sofrimento mental a partir da percepção dos próprios trabalhadores é a: 

 

(A)  teoria do estresse. 

(B)  psicodinâmica do trabalho. 

(C)  psicossomática. 

(D)  ergonomia. 

(E)  psicanálise. 

 

 

 

 

 

53. Analise as afirmativas sobre as teorias da personalidade de base psicanalítica, 

colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa 

verdadeira, e a letra F quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a 

alternativa que apresenta a sequência correta.  

 

(  ) O núcleo da teoria freudiana foi a defesa de um modelo conflitual de 

motivação.  

(  ) Jung propôs a origem ancestral e não pessoal como determinante 

inconsciente do comportamento. 

(  ) Adler enfocou o interesse social como a base do funcionamento sadio. 

(  ) Erikson considerou a importância das forças culturais e das práticas 

educacionais na formação da personalidade. 

(  ) Horney transformou os estágios de desenvolvimento psicossexual de 

Freud em estágios psicossociais. 

 

(A) V – V – V – V – V. 

(B) V – V – V – F – F. 

(C) F – V – V – V – F. 

(D) F – V – F – V – F. 

(E) V – V – V – V – F. 

 

 

54. O padrão global de inibição social, associado a sentimentos de inadequação e 

hipersensibilidade à avaliação negativa, são características do transtorno de 

personalidade: 

 

(A) antissocial. 

(B) esquizotípica. 

(C) esquizóide. 

(D) de esquiva. 

(E) paranóide. 
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55. Analise as afirmativas sobre a estrutura da personalidade na perspectiva 

psicanalítica, colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de 

afirmativa verdadeira, e a letra F quando se tratar de afirmativa falsa. A 

seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.  

 

(   )  O ego e o id são instâncias psíquicas que tendem a descarregar as 

tensões e voltar ao equilíbrio utilizando os processos primários e as 

ações reflexas.  

(   ) O inconsciente, na primeira tópica, era o representante interno dos 

valores e ideais sociais passados pela família. 

(   ) O instinto é uma representação psicológica inata que se origina de 

uma necessidade. 

(   ) Freud afirmou que a meta de toda vida é a morte. 

(   ) Catexia objetal é o investimento de energia em uma ação ou imagem 

que vai gratificar um instinto. 

 

(A)  F – F – V – V – V. 

(B)  V – V – V – V – V. 

(C)  F – F – F – F – F. 

(D)  F – V – F – V – F. 

(E)  V – F – V – F – V. 

 

 

 

56. Uma alteração na percepção ou experiência de si mesmo, associado ao 

sentimento de distanciamento, como se fosse um observador externo dos 

próprios processos mentais ou corporais, chama-se: 

 

(A) desorientação. 

(B) desrealização. 

(C) fuga de idéias. 

(D) delírio. 

(E) despersonalização. 

 

 

 

 

57.Analise as afirmativas sobre os processos de aprendizagem e desenvolvimento 

intelectual na perspectiva sócio-histórica e cultural, colocando entre 

parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F 

quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta.  

 

(   ) Segundo Vigotski, tais processos envolvem os aspectos instrumental, 

cultural e histórico de uma dada sociedade.  

(   ) A linguagem é considerada um instrumento básico na organização e 

desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 

(   ) O desenvolvimento da fala desempenha um papel importante na 

execução e planejamento da ação. 

(   ) São analisados o nível de desenvolvimento efetivo e o nível de 

desenvolvimento potencial. 

(   ) Uma correta organização do desenvolvimento mental da criança 

conduz à aprendizagem. 

 

(A)  F – F – V – V – V. 

(B)  V – V – V – V – F. 

(C)  F – F – F – F – F. 

(D)  F – V – F – V – F. 

(E)  V – F – V – F – V. 

 

 

58. O mecanismo pelo qual a ansiedade neurótica ou moral é convertida em um 

medo objetivo que reduz a ansiedade e permite a expressão de impulsos sob o 

disfarce de defesa contra o meio externo perigoso, é denominado: 

 

(A) projeção. 

(B) fixação. 

(C) regressão. 

(D) formação reativa. 

(E) repressão. 

 

 

 

 



 

 

  Visto 

 

CONCURSO DE ADMISSÃO – 2013 ao CFO/QC – 2014 
 

PSICOLOGIA PAG-18 
 

59. Analise as afirmativas sobre os transtornos de personalidade, colocando entre 

parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F 

quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta.  

 

(  ) Os traços de personalidade são padrões persistentes no modo de 

perceber, relacionar-se e pensar sobre o ambiente e sobre si mesmo.  

(  ) Devem ser diagnosticado apenas quando as características definidoras 

aparecerem antes da puberdade e são típicas do funcionamento do 

indivíduo a longo prazo. 

(  ) Os transtornos de personalidade antissocial e borderline tendem a 

tornar-se menos evidentes com a idade. 

(  ) Causam prejuízo social ou ocupacional e manifesta-se na área cognitiva 

ou afetiva. 

(  ) O TEPT e a paranóia são exemplos de transtornos de personalidade. 

 

 

(A) F – F – V – V – V. 

(B) F – V – V – V – F. 

(C) V – F – V – F – F. 

(D) F – V – F – V – F. 

(E) V – F – V – F – V. 

 

60. A manutenção rígida de uma posição corporal por um extenso período de 

tempo é denominada: 

 

(A) cataplexia. 

(B) catalepsia. 

(C) ataxia. 

(D) discinesia. 

(E) distonia. 

 

 

 

 

 

 

 

61. De acordo com a teoria analítica de Carl Jung, pode-se afirmar que: 

 

(A) não enfatiza o desenvolvimento por estágios de vida. 

(B) a meta desenvolvimental mais importante é a descoberta dos valores 

egóicos. 

(C) utiliza as explicações teleológicas e causalistas, além do princípio da 

sincronicidade. 

(D) os fenômenos ocorridos em etapas de vidas passadas são atribuídos à 

natureza dos arquétipos. 

(E) os estágios gerais de desenvolvimento são a infância e a idade adulta. 

 

 

 

62. Analise as afirmativas abaixo e marque a opção correta. 

 

As síndromes demenciais, confusionais agudas (delirium) e psicorgânicas 

focais: 

 

I. têm etiologia orgânica.  

II. apresentam sintomas mentais e comportamentais.  

III. as formas mais comuns são a mania aguda e a afasia. 

IV. as manifestações mais raras são o delirium e a doença de Alzheimer. 

V. dentre as várias causas de demência estão as doenças degenerativas 

cerebrais e a histeria. 

  

(A) Somente I e II estão corretas.  

(B) Somente III e IV estão corretas.  

(C) Somente I, II e III estão corretas.  

(D) Somente II, III e IV estão corretas.  

(E) Somente III, IV e V estão corretas.  
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63. Analise as afirmativas sobre o modelo das estações de vida proposto por 

Levinson, colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa 

verdadeira, e a letra F quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a 

alternativa que apresenta a sequência correta.  

 

(   ) tem como conceito central a estrutura de vida e a valorização da 

permanência e estabilidade.  

(   ) divide o ciclo de vida em sete estágios, com duração de cinco anos 

cada. 

(   ) todas as vidas adultas se assemelham e cada nova estrutura de vida é 

superior à anterior. 

(   ) entre os 40 e 45 anos, todos passam por alguma transição, em todas as 

culturas. 

(   ) os papéis e as relações se modificam, portanto, as estruturas de vida 

também se modificam. 

 

(A) F – F – F – V – V. 

(B) V – F – V – V – F. 

(C) V – V – V – V – F. 

(D) F – V – F – V – F. 

(E) V – V – V – F – V. 

 

 

64. Em “A psicogênese de um caso de homossexualismo numa mulher”, Freud 

afirma que: 

 

(A) empreender a conversão de um homossexual plenamente desenvolvido 

em um heterossexual não oferece muito maiores perspectivas de sucesso 

que o inverso. 

(B) entre os aspectos desfavoráveis do caso analisado estava a associação da 

homossexualidade com o conflito neurótico. 

(C) o homossexual é capaz de abandonar o objeto que o abastece de prazer. 

(D) na maioria das pessoas, a libido é uniobjetal no decorrer da vida. 

(E) compete à psicanálise solucionar o problema  do homossexualismo. 

 

 

 

 

65. Analise as afirmativas sobre as necessidades humanas de acordo com as 

teorias humanísticas do desenvolvimento, colocando entre parênteses a letra 

V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F quando se tratar de 

afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta.  

 

Os indivíduos: 

 

(   )  buscam a realização de seu potencial e a autorrealização.  

(   )  passam por estágios em direção à autorrealização. 

(   )  têm motivos de carência e motivos de existência. 

(   )  passam por uma seqüência de desenvolvimento da infância à idade 

adulta. 

(   )  têm necessidades de existência que se tornam significativas na idade 

adulta. 

 

(A) V – F – V – F – V. 

(B) V – F – V – V – F. 

(C) V – V – V – V – F. 

(D) F – V – F – V – F. 

(E) V – V – V – F – V. 

 

 

 

66. A compreensão de que a identidade sexual se desenvolve por meio da 

observação e imitação de modelos ou pelo reforço de comportamentos 

apropriados ao sexo é próprio da teoria: 

 

(A) aprendizagem social. 

(B) freudiana. 

(C) lacaniana. 

(D) do desenvolvimento cognitivo. 

(E) de gênero. 

 

 

 



 

 

  Visto 
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67. Em relação aos medos infantis e a relação com a faixa etária, associe a segunda 

coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a 

sequência correta. 

 

(A) 2 – 5 – 1 – 3  

(B) 4 – 6 – 1 – 5  

(C) 2 – 3 – 4 – 5  

(D) 4 – 6 – 5 – 1  

(E) 2 – 6 – 1 – 4  
 

68. Analise as afirmativas sobre abuso e negligência com crianças, colocando entre 

parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F 

quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta.  
 

(  ) Os maus tratos geralmente aparecem associados a outros problemas 

familiares, como alcoolismo ou comportamento antissocial.  

(  ) Pais abusivos tendem a desconhecer o desenvolvimento infantil normal. 

(  ) Pais abusivos têm mais tendência a ter problemas conjugais e brigar 

fisicamente um com o outro. 

(  ) As crianças que sofreram abuso muitas vezes têm atraso motor. 

(  ) Pobreza, miséria, desemprego e isolamento social são, na maioria das vezes, 

determinantes para criar um clima de violência familiar. 
 

(A) V – F – V – V – F. 

(B) V – F – V – V – F. 

(C) V – V – V – F – F. 

(D) F – V – F – V – F. 

(E) V – F – F – V – V. 

69.Analise as afirmativas sobre a avaliação retrospectiva, colocando entre 

parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F 

quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta.  
 

(   ) pretende compreender o suicídio através de exames retrospectivos, visto 

que é impossível prognosticar tal ato.  

(   ) tem possibilitado conhecer comunicações prévias daqueles que 

cometeram o suicídio, que confirmam que o ato foi planejado. 

(   ) pode auxiliar os peritos legistas na determinação do modo de morte. 

(   ) é uma estratégia para definir características psicológicas da vítima e 

auxiliar na investigação da causa da morte. 

(   ) embora não possibilite modificar um documento de óbito é muito 

utilizado em pesquisa na área de saúde mental. 
 

(A) V – F – V – V – F. 

(B) V – F – V – V – F. 

(C) V – V – V – V – F. 

(D) F – V – F – V – F. 

(E) V – F – F – V – V. 
 

 

70. O conjunto de particularidades psicofisiológicas e psicológicas inatas, que 

diferenciam um indivíduo de outro, determinado por fatores genéticos ou 

constitucionais precoces produzidos por fatores endócrinos ou metabólicos é 

denominado: 

 

(A) temperamento. 

(B) personalidade. 

(C) traço. 

(D) caráter. 

(E) modo de vida. 
 

    Idade  Medos 

1. 0 – 6 meses 

2. 7 – 12 meses  

3. 1 ano  

4. 2 anos  

5. 3 anos 

6. 6 anos 

(   ) Estranhos; alturas; objetos inesperados, 

repentinos e indistintos. 

(   ) Seres sobrenaturais, trovões e relâmpagos, 

escuro, dormir sozinho. 

(   ) Perda de apoio, ruídos fortes.  

(   ) Animais, salas escuras, separação do pai ou da 

mãe, objetos ou máquinas grandes, mudanças 

no ambiente pessoal. 

FINAL DA PROVA 



Visto:  
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VETERINÁRIA 
 

31. A citotoxicidade mediada por células T (CD8
+
) constitui o principal mecanismo 

pelo qual se consegue a destruição de vírus. Quando o antígeno endógeno é 

transportado para a superfície celular conjugado com moléculas do complexo de 

histocompatibilidade da classe I (MHC classe I) as células infectadas com vírus 

são reconhecidas e destruídas pelas CD8
+
, isto em virtude 

 

(A) da citotoxicidade mediada por células dependente de anticorpos. 

(B) da molécula de MHC classe I serem ativadas por alfa e beta interferon. 

(C) da expressão de perforinas que reconhecem os peptídeos virais em associação 

com as moléculas de MHC classe I. 

(D) do antígeno endógeno conjugar-se conjuntamente aos receptores CD8
+
 e a 

linfócitos B. 

(E) dos anticorpos se direcionarem contra os antígenos virais expresso na 

superfície das células CD8+. 

 

32. Na anemia infecciosa equina e na adenovirose canina (hepatite infecciosa 

canina) observa-se, em alguns casos, a glomerulonefrite resultante da deposição 

de imunocomplexos nas membranas basais dos glomérulos. Esta lesão renal é 

uma consequência adversa da resposta imune aos vírus, caracterizada por uma 

reação de 

 

(A) anafilaxia aguda 

(B) hipersensibildade do tipo I 

(C) hipersensibildade do tipo II 

(D) hipersensibildade do tipo III 

(E) hipersensibildade do tipo IV 

 

 

 

 

 

 

33. Na tentativa de associar a biossegurança à ética animal, humana e ambiental, 

Muller e Almeida (2009) ressaltaram que os direitos dos animais são cada vez 

mais observados. No entanto, há discussões inquietantes sobre o bem-estar 

animal em prol do homem ou o benefício humano a bem dos direitos dos 

animais. Neste sentido a abordagem sobre biossegurança e ética pode ser 

interpretada como 

 

(A) a busca dos riscos e códigos de conduta para a experimentação animal. 

(B) a busca dos riscos e como atuar para preveni-los na proteção do indivíduo, 

da sociedade e do ambiente, além de ponderar se é justificável assumir estes 

riscos.  

(C) um campo interdisciplinar da própria filosofia moral, que trata da 

regulamentação das pesquisas com animais. 

(D) um gerenciamento de riscos ligados a biotecnologia e ao indivíduo. 

(E) uma promoção da saúde humana e animal e reflexão sobre problemas 

fundamentais da moral. 

 

 

 

34. As substancias químicas envolvidas no doping podem ser classificadas em 

substancias que (I) elevam, (II) diminuem ou (III) restituem o potencial 

desempenho do animal. Analise as alternativas abaixo e assinale a opção correta 

em que as substâncias apresentam as funções acima citadas. 

 

(A)  (I) = doxopram; (II) = acepromazina; (III) = dipirona. 

(B)  (I) = xilazina; (II) = doxopram; (III) = dexametasona. 

(C)  (I) = doxopram; (II) = dipirona; (III) = xilazina. 

(D)  (I) = furosemida; (II) = fenilbutazona; (III) = morfina. 

(E) (I) = xilazina; (II) = morfina; (III) = acepromazina. 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

 



Visto:  
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35. Em estudos epidemiológicos as associações positivas estatísticas podem indicar 

uma relação etiológica, entretanto nem todos os fatores que são associados 

estatisticamente positivos à doença são necessariamente etiológicos. No 

diagrama abaixo se observa que na infecção por Haemonchus contortus 

associações estatísticas positivas podem ser encontradas entre A-B; A-C e B-C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baseado nesta informação pode-se afirmar que: 

 

(A) A-B e A-C são associações causais, e B-C é não causal. 

(B) só A é causal, e B-C é uma associação não causal. 

(C) A-B, A-C e B-C são todas associações causais. 

(D) B-C é associação causal, e A-B e A-C são não causais. 

(E) A-B, A-C e B-C são todas associações não causais. 

 

 

36. Na epidemiologia, a prevalência é uma medida de frequência de ocorrência de 

doença. Assim, é correto afirmar que prevalência é  

 

(A) a frequência relativa de uma doença. 

(B) um número de casos clínicos ou de portadores existentes em um 

determinado momento, em uma comunidade, dando uma ideia estática da 

ocorrência do fenômeno. 

(C) um número de casos diagnosticados e tratados de uma doença, ocorridos em 

uma população particular, durante um período específico de tempo. 

(D) um número de casos novos de uma doença, ocorridos em uma população 

particular, durante um período específico de tempo. 

(E) uma especificidade do número de casos de uma doença ou agravo em uma 

população.  

37. A detecção precoce de surtos de uma determinada doença é essencial para que 

medidas de controle sejam adotadas, de modo que um grande número de casos e 

mortes possa ser prevenido. Surto de uma doença é 

 

(A) a elevação do número de casos, independente da área e do período de tempo. 

(B) o aumento do número de casos considerando o estado imunitário dos 

animais. 

(C) um tipo de endemia de uma doença que afeta só pessoas em muitos países e 

continentes. 

(D) um tipo de epidemia em que os casos se restringem a uma área geográfica 

pequena e bem delimitada ou a uma população institucionalizada. 

(E) um tipo de epidemia de uma doença que afeta animais e pessoas em muitos 

países e continentes. 

 

38. A Organização Mundial da Saúde Animal (OIE) estabelece a listagem das 

doenças de notificação para diferentes espécies animais. A lista em vigor contém 

11 doenças e infecções registradas para equídeos. Assinale a alternativa na qual 

esta incluída uma doença que não se encontra nesta lista da OIE. 

 

(A) Anemia infecciosa, arterite viral, tripanossomose e influenza. 

(B) Anemia infecciosa, durina, metrite contagiosa e mormo. 

(C) Anemia infecciosa, metrite contagiosa, mormo e rinopneumonite. 

(D) Anemia infecciosa, mormo, tuberculose e encefalomielite equina. 

(E) Encefalomielite equina (do Oeste), mormo, peste equina e piroplasmose. 

 

39. O manejo de crocodilianos brasileiros das espécies Caiman crocodilus, C. 

latirostris, C. yacare e Melanosuchus niger somente poderá ser realizado nas 

suas respectivas áreas de distribuição, em cativeiro, a partir da coleta de 

 

(A) fêmeas de qualquer idade na natureza. 

(B) machos ou fêmeas adultos com mais de cinco anos na natureza. 

(C) fêmeas, na natureza, com comprimento rostro-anal superior a 1,60 m. 

(D) filhotes ou ovos na natureza. 

(E) machos, na natureza, com comprimento rostro-anal superior a 1,60 m. 
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40. Analise as afirmativas sobre os requisitos zoosanitários dos Estados Partes (a 

exemplo, países do MERCOSUL) para o ingresso de caninos domésticos, 

instituído pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) Os animais entre 60(sessenta) e 80 (oitenta) dias de vida deverão ingressar 

imunizados contra a raiva. 

(B) Para os animais primovacinados contra a raiva, a saída do País Exportador 

deverá ser autorizada, uma vez transcorridos 15 (quinze) dias da aplicação da 

vacina. 

(C) Os animais com menos de 3 (três) meses de vida poderão ingressar em um 

Estado Parte autorizado, quando não esteve em nenhuma propriedade onde 

tenha ocorrido caso de raiva urbana nos últimos 90 (noventa) dias. 

(D) É facultativo o tratamento contra parasitos internos e externos. 

(E) O Estado Parte de ingresso poderá autorizar a entrada em seu território de 

animais previamente diagnosticados com leishmaniose. 

 

41. Na categorização de risco dos agentes biológicos, o gênero Alphavirus causador 

da encefalomielite equina é classificado na 

 

(A) classe de risco 1 (baixo risco individual e para a coletividade). 

(B) classe de risco 2 (moderado risco individual e limitado risco para a 

comunidade). 

(C) classe de risco 3 (alto risco individual e moderado risco para a comunidade). 

(D) classe de risco 4 (alto risco individual e para a comunidade). 

(E) classe de risco especial (alto risco de causar doença animal grave e de 

disseminação no meio ambiente). 

 

42. Os principais nematoides de cães que podem infectar o homem são dos gêneros: 

 

(A) Ancylostoma, Toxocara e Giardia. 

(B) Echinococcus, Ancylostoma e Toxocara. 

(C) Strongyloides, Ancylostoma e Toxocara. 

(D) Strongyloides, Taenia e Ancylostoma. 

(E) Toxoplasma, Cysticercus e Ancylostoma 

 

43. Um equino, fêmea, com idade aproximada de 12 meses, sem raça definida, 

criado estabulado, apresentou cólica, caquexia, pelagem opaca e mucosas 

congestas. Na necropsia foi observada a infecção elevada por larvas do gênero 

Strongylus. Contudo, o exame da contagem de ovos de parasitos nas fezes, pela 

técnica Mc Master, foi negativo. Pela leitura do texto, infere-se, corretamente, 

que o resultado do exame foi negativo por que 

 

(A) a técnica foi imprópria para o diagnóstico da verminose equina. 

(B) as fêmeas dos parasitos são larvíparas. 

(C) existiu diferença na razão de machos e fêmeas da população de nematoides 

no hospedeiro. 

(D) o tratamento do animal com o praziquantel teve atividade ovicida. 

(E) os parasitos encontravam-se em migração na artéria mesentérica ou no 

fígado. 

 

44. O estabelecimento dos Limites Máximos de Resíduos (LMR) de medicamentos 

de uso veterinário ou de seus metabólitos em carne, leite e ovos se baseia na 

 

(A) química analítica do medicamento. 

(B) análise toxicológica e farmacocinética da substância química. 

(C) genotoxicidade e neurotoxicidade do medicamento. 

(D) análise de conversão do produto químico. 

(E) análise de toxicidade aguda.  

 

45. De acordo com normatização específica para produção, identidade e qualidade 

do leite (Instrução Normativa Nº 51 de 18/09/2002), quando destinado ao 

consumo humano direto, na forma fluida, o leite deve ser submetido à 

pasteurização rápida, no qual o tratamento térmico está na faixa de temperatura 

de 

 

(A) 62 a 65 ºC por 30 minutos. 

(B) 72 a 75ºC durante 15 a 20 minutos. 

(C) 72 a 75ºC durante 15 a 20 segundos. 

(D) 90 a 95 ºC por 15 minutos. 

(E) 90 a 95 ºC por 15 segundos. 



Visto:  
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46. Analise as afirmativas abaixo sobre perigos microbiológicos e análise de risco 

em carnes. 

 

I. A principal bactéria patogênica incorporada na linha de abate pelo próprio 

animal é do gênero Salmonella. 

II. As espécies Clostridium botulinum, Listeria monocytogenes e Escherichia 

coli são as mais encontradas na superfície de carcaças e representam os 

principais riscos do consumo de carne para a saúde pública. 

III. A principal fonte de Compylobacter sp para o homem tem sido a carne de 

suínos. 

IV. A ocorrência de Staphylococcus aureus como consequência da operação de 

abate, também vem sendo observada nas etapas que envolvem intensa 

manipulação da carcaça ou da carne pelos operários. 

 

Das afirmativas acima estão corretas. 

 

(A) Somente I e II estão corretas. 

(B) Somente I e IV estão corretas. 

(C) Somente II e III estão corretas. 

(D) Somente II e IV estão corretas. 

(E) Somente III e IV estão corretas. 

 

 

47. Imediatamente após a pasteurização rápida, o leite assim processado deve 

apresentar parâmetros bacteriológico e enzimático, respectivamente, 

concernentes a coliformes (30-35 ºC) menor que 

  

(A) 0,3 NMP (número mais provável) /mL da amostra, teste negativo para 

fosfatase alcalina e teste positivo para peroxidase. 

(B) 0,03 NMP/mL da amostra e teste negativo para peroxidase. 

(C) 0,5 NMP/mL da amostra, teste negativo para peroxidase e teste positivo para 

fosfatase alcalina. 

(D) 0,05 NMP/mL da amostra e teste negativo para peroxidase.  

(E) 0,05 NMP/mL da amostra e teste positivo para fosfatase alcalina.  

 

 

 

48. Analise o trecho abaixo e, em seguida, assinale a opção correta. 

 

“A Portaria Nº 711/1995, sobre Abate e Industrialização de Suínos, indica que o 

abate de suínos não liberados da pocilga de sequestro, após o exame clínico, 

deve ser efetuado depois da matança normal”. 

 

(A) Matança de contenção. 

(B) Matança de exclusão. 

(C) Matança de emergência imediata. 

(D) Matança de inclusão. 

(E) Matança de emergência mediata. 

 

49. As fibras vegetais são utilizadas de modo ineficiente pelos cães em função da 

 

(A) reação com a amilase salivar. 

(B) fermentação microbiana no estômago. 

(C) ligação química com a pepsina no estômago. 

(D) configuração da ligação química das unidades de monossacarídeos. 

(E) fermentação microbiana no intestino grosso. 

 

50. A complementação da dieta de cães com alimentos ricos em ácidos graxos 

essenciais e eicosanoides diminui, sobretudo, os problemas 

 

(A) articulares. 

(B) cardíacos. 

(C) dermatológicos. 

(D) digestivos. 

(E) respiratórios. 

 



Visto:  
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51. Considerando os aspectos clínico, de diagnóstico, prevenção e vigilância 

epidemiológica da tuberculose respiratória, analise as afirmativas abaixo, 

colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e 

a letra F quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que 

a presenta a sequência correta.  
 

(   ) O Mycobacterium tuberculosis é a causa mais comum nas espécies bovina e 

caprina. 

(   ) Os sinais de infecção são inespecíficos e, a maioria dos animais infectados não 

demonstra anormalidades clínicas com riscos de saúde a outros animais e ao 

homem. 

(   ) A prova de tuberculina intradérmica é o único teste clínico-patológico 

utilizado habitualmente para o diagnóstico em animais vivos. 

(   ) O tratamento só é permitido naqueles animais se o diagnóstico for feito bem no 

início da enfermidade. 

(   ) Os achados de necrópsia são de importância diagnóstica à campo, onde os 

granulomas tuberculosos ocorrem em linfonodos mediastínicos, mesentéricos e 

brônquicos. 

 

(A) F – V – V – V – V.  

(B) V – V – V – F – V.  

(C) V – V – V – V – V.  

(D) F – V – V – F – V.  

(E) F – V – V – F – F.  

 

52. Entre os toxicantes inorgânicos e naturais destacam-se os que provocam nos 

animais sinais primários de gastrenterites, como vômito e diarréia. Esses 

toxicantes são:  

 

(A) selênio, cogumelo anjo da morte (Amanita spp). 

(B) sais de tungstênio, mamona (Ricinus spp). 

(C) arsênico, espirradeira (Neriun spp).  

(D) sais de tungstênio, erva do espirro (Helenium spp). 

(E) sais de berílio, mostarda (Brassica spp). 

 

 

53. Com relação ao vírus da cinomose canina (VCC), analise as afirmativas abaixo, 

colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e 

a letra F quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que 

a presenta a sequência correta. 
 

(   ) A técnica de imunofluorescência direta contra o VCC pode revelar a presença 

do agente com material do epitélio conjuntival apenas no início da infecção. 

(   ) A biópsia da pele hirsuta da porção dorsal do pescoço pode ser utilizada no 

teste imuno histoquímico em animais vivos para confirmar a presença do VCC 

(   ) O VCC permanece por até seis meses na pele, nos coxins plantares e no 

sistema nervoso central. 

(   ) A meningoencefalite por cinomose gera concentração protéica elevada e 

pleocitose neutrofílica no líquido cefalorraquidiano. 

(   )  A reação em cadeia da polimerase via transcriptase reversa (PCR-RT) pode 

ser utilizada para detectar o vírus em amostras de soro, sangue total ou LCR. 

 

(A) F – V – V – V – V.  

(B) V – V– V – F – V. 

(C) F – V – V – V – F. 

(D) V – F – V – V – V.  

(E) V – V – F – F – V.  

 

54. Na liberação de epinefrina e cortisol no exercício extenuante e na dor associada a 

traumatismo, é correto afirmar que no leucograma pode ocorrer: 

 

I. neutrofilia sem desvio à esquerda em ambas as condições. 

II. neutrofilia sem desvio à esquerda e neutrofilia com desvio à esquerda. 

III. neutropenia sem desvio à esquerda em ambas as condições. 
 

Das sentenças acima estão corretas. 
 

(A) Somente I está correta. 

(B) Somente II está correta. 

(C) Somente III está correta. 

(D) Somente I e II estão corretas. 

(E) Somente I e III estão corretas. 
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CONCURSO DE ADMISSÃO – 2013 ao CFO/QC – 2014 PAG-16 VETERINÁRIA 
 

55. Em relação às intoxicações por excesso de exposição dos animais aos metais e 

minerais, associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale 

a alternativa com a sequência correta. 
 

1. Chumbo 

2. Metilmercúrio 

3. Selênio 

4. Ácido salicílico 

5. Cobre 

6. Molibdênio 

 

(   ) Crescimento anormal dos cascos, perda dos 

pelos das crinas e cauda e perda da massa 

corporal em intoxicação crônica de equinos. 

(   ) Vômito periódico, dor abdominal, perda de 

apetite e convulsões tônico-clônicas 

intermitentes em cães. 

(   ) Cegueira, em decúbito, com posturas 

anormais, dermatite leve e conjuntivite. 

(   ) Icterícia generalizada, anemia, rins pretos 

azulados e urina de coloração escura. 

 

(A) 3 – 2 – 1 – 6.   

(B) 3 – 1 – 4 – 6.   

(C) 3 – 1 – 2 – 5.  

(D) 1 – 2 – 3 – 5.   

(E) 2 – 1 – 3 – 6.   
 

56. A linfocitose nos animais domésticos pode ter como causas as  
 

(A) infecções por Anaplasma spp, virais e linfoma. 

(B) infecções virais aguda, endotoxemia e neoplasias entéricas. 

(C) infecções agudas, linfadenite generalizada e enterite ulcerativa. 

(D) infecções bacterianas agudas, enterite granulomatosa e linfangiectasia. 

(E) infecções bacterianas crônicas, linfoma multicêntrico e enterite 

granulomatosa. 
 

57. As infecções rickettsiais por Ehrlichia canis e Ehrlichia risticii podem ser 

identificadas no esfregaço sanguíneo na forma de  
 

(A) bastões filamentosos Gram-positivos em células mononucleares. 

(B) grumos de bactérias Gram-negativas em células mononucleares. 

(C) bastões bipolares em linfócitos atípicos e plaquetas. 

(D) grumos de bactérias Gram-positivas em polimorfonucleares. 

(E) bastões grandes Gram-positivos em todos os leucócitos sanguíneos. 

58. Com relação à bioquímica clínica das aves, analise as afirmativas abaixo, 

colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e 

a letra F quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que 

a presenta a sequência correta. 
 

 

(   ) São animais uricotélicos, razão pelo baixo teor de uréia no plasma. 

(   ) O ácido úrico é o principal catabólito do metabolismo do nitrogênio. 

(   ) A determinação do ácido úrico plasmático é utilizada para o diagnóstico de 

doença renal. 

(   ) O principal eletrólito osmoticamente ativo no plasma e urina é o potássio. 

(   ) A fosfatase alcalina é recomendada para detectar doença hepatobiliar . 

 

(A) V – F – V – F – V.  

(B) F – V – F – V – F. 

(C) V – F – F – V – V.  

(D) F – V – V – F – V.  

(E) V – V – V – F – F.   

 

 

 

59. Leishmania spp. são flagelados que causam doença visceral em caninos. Com 

relação às principais anormalidades clínico-patológicas da leishmaniose canina 

pode-se citar a  

 

(A) hiperglobulinemia, hiperalbuminemia, aumento das atividades hepáticas, 

leucopenia com desvio à direita. 

(B) hiperglobulinemia, hipoalbuminemia, trombocitopenia, linfopenia, e 

leucocitose com desvio à esquerda. 

(C) hipoglobulinemia, hiperalbuminemia, trombocitose, linfocitose e leucocitose 

sem desvio à esquerda. 

(D) hiperglobulinemia, hipoalbuminemia, trombocitopenia, linfocitose e 

leucocitose sem desvio à direita. 

(E) hipoglobulinemia, hiperalbuminemia, trombocitose, linfopenia e leucocitose 

com desvio à esquerda. 



Visto:  
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60. Nos distúrbios hemorrágicos espontâneos a hemostasia primária reflete a 

quantidade e função plaquetária e, o diagnóstico preliminar pode ser realizado ao 

lado do paciente, analisando o(a) 

 

(A) tempo de tromboplastina parcial ativado (TTPA). 

(B) tempo de protrombina (TP).  

(C) tempo de sangramento (TS). 

(D) tempo de trombina (TT). 

(E) concentração de fibrinogênio. 

 

61. Um equino com rigidez e claudicação em um dos membros posteriores, foi 

observado por 24 horas, após a qual apresentou espasticidade generalizada, 

extensão da cabeça, lábios retraídos em direção à nuca e as orelhas levemente 

estendidas para baixo e para trás. A cauda se encontrava ligpeiramente elevada, 

as mandíbulas cerradas e o globo ocular retraído. Esses sinais clínicos são 

sugestivos de: 

 
(A) Raiva. 

(B) Intoxicação por organofosforado. 

(C) Botulismo. 

(D) Tétano. 

(E) Neurite da calda eqüina. 

 

62. Com relação aos agentes bacterianos Bordetella bronchiseptica e Leptospira sp 

pode-se afirmar, respectivamente, que 

 

(A) produzem manifestações clássicas de traqueobronquite e doença pulmonar 

intersticial a alveolar. 

(B) são diagnosticados pela análise do fluido obtido do lavado traqueal e pelo 

exame de urina em microscopia de campo claro. 

(C) produzem manifestações primárias clássicas de pneumonia e  

meningoencefalite.  

(D) é um dos agentes responsáveis pela “tosse dos canis” e da “doença de 

Wright”. 

(E) a transmissão ocorre por meio de pele lesada, membranas mucosas intactas, e 

pelo contato venéreo e via transplacentária.  

 

63. Os agentes terapêuticos para o tratamento de úlceras gástricas e duodenais em 

potros e eqüinos adultos são:  

 

(A) inibidores da bomba de prótons, antagonistas de receptores da histamina tipo 

2, antiácidos e antibióticos para combater Helicobacter pylori.  

(B) inibidores da bomba de prótons, antagonistas de receptores da histamina tipo 

2, antiácidos e protetores de mucosa. 

(C) antiácidos, antagonista dos receptores de serotonina subtipo 3, protetores de 

mucosa, e antibióticos de amplo espectro. 

(D) inibidores da bomba de prótons, antagonistas de receptores da histamina tipo 

1, antiácidos e antibióticos para combater Helicobacter pylori.  

(E) antagonista de receptores de dopamina, inibidores da bomba de prótons, 

antiácidos e antibióticos de amplo espectro. 

 

 

 

 

64. Na espécie canina as doenças micóticas envolvendo os pulmões podem ter 

como agentes:  

 

(A) Aelurostrongylus abstrusus, Capillaria aerophila, Histoplasma 

capsulatum. 

(B) Paragonimus kellicotti, Aelurostrongylus abstrusus, Histoplasma 

capsulatum. 

(C) Blastomyces demartitidis, Paragonimus kellicotti, Capillaria aerophila. 

(D) Histoplasma capsulatum, Blastomyces demartitidis, Cryptococcus 

neoformans. 

(E)  Pasteurella sp, saccharomyces sp, Paragonimus kellicotti. 

 

 

 

 



Visto:  
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65. As alternativas que descrevem os princípios técnicos de ferrageamento indicado 

para o tratamento da Síndrome Navicular são: 
 

I. restauração do balanço natural dos cascos.  

II. redução das forças biomecânicas sobre o osso navicular.  

III. extensão da pinça dos cascos. 

IV. suporte para os talões dos cascos. 

V. promoção do "break-over" dos cascos. 
 

Das alternativas acima estão corretas. 
 

(A) Somente I, III, e V estão corretas. 

(B) Somente I, II e V estão corretas. 

(C) Somente II, III, IV e V estão corretas. 

(D) Somente I, II, IV e V estão corretas. 

(E) Somente II, III, IV e V estão corretas. 
 

66. Analise as alternativas abaixo e assinale a opção correta para o diagnóstico mais 

provável para um cão adulto com início agudo de claudicação, perda da 

propriocepção, hiporreflexia, ausência de dor no membro pélvico acometido e, 

que nos resultados da radiografia, o exame do líquido cefalorraquidiano e 

mielograma não apresenta alterações. 
 

(A) Discoespondilite. 

(B) Fratura. 

(C) Neoplasia vertebral lítica. 

(D) Embolismo fibrocartilaginoso. 

(E) Discopatia intervertebral. 
 

 

67. Com relação ao fechamento secundário da ferida, marque a alternativa correta. 

  

(A) Realiza-se entre 24 e 48 horas após o ferimento. 

(B) Realiza-se entre 5 e 6 dias após a lesão. 

(C) Retarda a cicatrização da ferida. 

(D) Realiza-se antes da formação de tecido de granulação. 

(E) Requer drenagem da ferida. 

 

 

68. A doença de Cushing é comum em equinos mais idosos e uma das alterações é a 

poliúria. Assinale a opção correta que explica os mecanismos da poliúria. 
 

 

(A) Diurese osmótica e o antagonismo de ação do hormônio antidiurético (ADH) 

nos ductos proximais dos néfrons. 

(B) Diurese osmótica e o antagonismo de ação do hormônio antidiurético (ADH) 

nos ductos coletores dos néfrons. 

(C) Diurese osmótica e antagonismo de ação do hormônio antidiurético (ADH) 

na alça ascendente de Henle.  

(D) Osmose reversa nos ductos proximais e do antagonismo de ação do 

hormônio antidiurético (ADH) nos ductos proximais. 

(E) Diurese osmótica e a ação do hormônio antidiurético (ADH) na alça 

descendente de Henle. 

 

 

 

 

69. Poliúria e polidipsia (PU/PD) podem ser definidas na espécie equina como  
 
 

(A) débito urinário superior a 500 mL/Kg/dia e ingestão de água igual a 500 

mL/Kg/dia. 

(B) débito urinário inferior a 50 mL/Kg/dia e ingestão de água superior a 350 

mL/Kg/dia. 

(C) débito urinário superior a 50 mL/Kg/dia e ingestão de água superior a 100 

mL/Kg/dia. 

(D) débito urinário inferior a 100 mL/Kg/dia e ingestão de água igual a 100 

mL/Kg/dia. 

(E) débito urinário igual a 500 mL/Kg/dia e ingestão de água superior a 500 

mL/Kg/dia. 
 



Visto:  

 

CONCURSO DE ADMISSÃO – 2013 ao CFO/QC – 2014 PAG-19 VETERINÁRIA 
 

 

70. Com relação à coccidiose aviária, analise as afirmativas abaixo, colocando entre 

parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F quando 

se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta. 

 

(   ) Eimeria, Isospora, Cystoisospora e Cryptosporidium são coccídios que 

podem afetar diferentes espécies de aves. 

(   ) Agentes coccidiostáticos interrompem o ciclo de desenvolvimento e 

destroem o parasito. 

(   ) Agentes coccidicidas inibem o crescimento celular do agente. 

(   ) A coccidiose aviária é causada por protozoário do gênero Eimeria. 

(   ) Antibióticos ionóforos não devem ser usados em aves domésticas, devido 

à possibilidade de ocorrência de intoxicação. 

 

(A) V – F – V – F – V.  

(B) F – V – F – V – F. 

(C) V – F – F – V – V.  

(D) F – V – V – F – V.  

(E) V – V – F – V – V.  

 

FINAL DA PROVA 


