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O item 1 deve ser respondido com base no texto abaixo. 

 

Embora o Brasil não apresente qualquer questão a ser resolvida em suas 

fronteiras terrestres, uma forte vigilância é exercida nesses locais, mesmo 

com as atividades sendo dificultadas pela grande extensão e a presença da 

floresta Amazônica no norte o país. 

 
Fonte: ALMEIDA; RIGOLIN. 2013, p.518  

 

1. Com base nas informações acima e em seus conhecimentos sobre a vigilância 

terrestre no território brasileiro, é correto afirmar que (o) (a) 

 

(A) IBGE, fundado na década de 1930 pelo governo Vargas, foi o órgão 

precussor na elaboração e políticas de vigilância e proteção do território 

nacional.  

(B) somente com a participação de organizações não governamentais, a partir 

dos anos 2000, foi possível garantir a implantação de um sofisticado 

sistema de vigilância terrestre na região Amazônica, o SIVAM.   

(C) Amazônia Legal, que abrange uma vasta área entre os estados do Acre, 

Amapá, Rondônia, Roraima, Pará e partes do Maranhão, Tocantins e Mato 

Grosso, corresponde à área de implantação do projeto Calha Norte. 

(D) dentro da política de soberania e segurança nacional, destacam-se o 

conceito de Faixa de Fronteira e os projetos Calha Norte, Sipam/Sivam e 

Radambrasil. 

(E) área de cerca de 150Km de largura, ao longo dos 15.719 Km de fronteiras 

terrestres, é de vital importância à Segurança Nacional,  sendo 

administrada pelo sistema Radambrasil. 

 

 

O item 2 deve ser respondido com base no texto abaixo. 

 

O campo brasileiro foi dominado pela grande propriedade ao longo da história. 

Entre as décadas de 1950 e 1980, a monocultura e a mecanização foram 

estimuladas por sucessivos governos como modelo de desenvolvimento e 

crescimento econômico. Enquanto isso, a agricultura familiar esteve relegada a 

segundo plano na formulação de políticas agrícolas, [...]. 

 
Fonte: MOREIRA; SENE, 2010, p. 658 

2. Com base nas informações acima e em seus conhecimentos sobre a 

agropecuária brasileira, é correto afirmar que 

 

(A)  há uma superutilização do território brasileiro para a atividade agrícola, 

ocupando cerca de 60% das terras do país com lavouras permanentes. 

(B)  predomina a produção de commodities, voltados, sobretudo, ao mercado 

internacional, com prejuízo à produção de alimentos para fins de 

abastecimento interno.  

(C)  ocorre uma superação da agricultura de precisão e biotecnológica pelo 

agronegócio, com a chegada do capital estrangeiro ao campo. 

(D)  o Estado pouco participa do financiamento necessário à criação de novos 

sistemas de engenharias ligados às atividades agropecuárias. 

(E)  as fronteiras agrícolas explicam o processo de modernização do campo, 

pois cria reserva espacial para a introdução maciça de maquinário e 

produtos químicos. 
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O item 3 deve ser respondido com base no texto abaixo. 

 

3. O(A)______________ é um recurso natural de grande importância na 

atualidade, pois é amplamente utilizado na fabricação de fios supercondutores 

e de turbinas de aviões, entre outros usos. O Brasil é o maior produtor desse 

mineral, respondendo por 96% da produção mundial em 2009. 

 
Adaptado de: ALMEIDA; RIGOLIN, 2013, p. 696 

 

Marque a alternativa que representa o preenchimento correto da lacuna, sobre o 

recurso natural em questão e seu maior produtor no Brasil. 

 

(A) Níquel – Bahia. 

(B) Cobre – Pará. 

(C) Cassiterita – Amazonas. 

(D) Nióbio – Minas Gerais. 

(E) Manganês – Amapá. 

 

O item 4 deve ser respondido com base no texto abaixo. 

 

A energia eólica é obtida do movimento dos ventos e das massas de ar, que por 

sua vez resultam das diferenças de temperaturas existentes na superfície da Terra. 

Trata-se de uma forma limpa e renovável de obtenção de energia que está 

disponível em muitos lugares do planeta. No Brasil, as usinas eólicas são viáveis 

onde a velocidade média dos ventos é superior a 6m/s. 
(Adaptado de: SENE, 2010, p. 502) 

4. Com base nas informações do texto acima e em seus conhecimentos sobre 

geração de energia no Brasil é correto afirmar que as áreas mais favoráveis e 

com o maior potencial eólico disponível e instalado encontra-se na Região: 

 

(A)  Centro-Oeste. 

(B)  Norte. 

(C)  Nordeste. 

(D)  Sudeste. 

(E)  Sul. 

 

 

 

5. Sobre a formação da chamada Região Concentrada no Brasil, pode-se dizer que: 

 

(A) formou-se a partir de investimentos do Estado na região Norte via criação 

da Zona Franca de Manaus. 

(B) é fruto do acúmulo de capitais via polo têxtil e produção de energia no 

Nordeste. 

(C) é reflexo das dinâmicas do capital oriundas da expansão mecanizada da 

produção de soja e algodão nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. 

(D) é fruto do acúmulo das dinâmicas industriais nas regiões Sudeste e Sul.  

(E) estruturou-se a partir de investimentos oriundos da produção de café nas 

regiões Sudeste e Norte.  

 

 

 

 

 

6. Marque a alternativa correta.  

 

Com relação às migrações no Brasil, pode-se dizer que: 

  

(A) houve um encolhimento do movimento migratório em função da 

modernização da agricultura e da indústria nacional. 

(B) houve uma acelerada migração das populações residentes nas cidades para 

o campo. 

(C) a região Nordeste foi a que mais recebeu imigrantes para trabalhar nas 

usinas de açúcar. 

(D) a região Centro-oeste foi a que mais perdeu população rural. 

(E) há uma aceleração de movimentos migratórios a partir de 1950.  
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7. Marque a alternativa correta. 

 

Sobre a estrutura fundiária do Brasil, pode-se dizer que: 

  

(A) as Capitanias Hereditárias e as Sesmarias estão na origem estrutural de 

grande parte dos latifúndios. 

(B) tem uma distribuição de terras equilibrada com predomínio da agricultura 

familiar.  

(C) está juridicamente sustentada na Lei de Terras de 1850 e na Lei Áurea de 

1888.  

(D) grande parte das terras é ocupada por assentamentos de reforma agrária.  

(E) os povos tradicionais ocupam 70% das terras produtivas. 

 

 

 

 

8. Marque a alternativa correta. 

 

Com relação à expansão e modernização da produção industrial no Brasil, 

pode-se dizer que: 

  

(A) se modernizou e expandiu exclusivamente a partir da imigração 

estrangeira entre os séculos XIX e XX. 

(B) iniciou-se a partir da quebra da economia açucareira no século XIX. 

(C) iniciou-se efetivamente a partir da crise econômica mundial em 1929. 

(D) se consolidou a partir de investimentos de grandes bancos ingleses e 

chineses no Brasil. 

(E) expandiu para o interior do país a partir de investimentos do Estado entre 

os séculos XIX e XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Analise as afirmativas a respeito do trabalho indígena nas primeiras décadas da 

colonização brasileira, colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de 

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

seguida, marque a opção que contém a sequência correta. 
 

(    ) A única forma de utilização do índio nessa fase da economia colonial foi a 

da escravidão. 

(    ) Religiosos e colonos tiveram atitudes semelhantes quanto à forma de 

utilização do trabalho indígena nesse período. 

(    )  Os religiosos preocuparam-se com a conversão dos índios, mas não foram 

indiferentes ao que tange à sua organização para o trabalho.  

(    ) Uma das razões para o declínio da prática de utilização dos índios para o 

trabalho foram as epidemias. 
  
(A) V – F – V – F 

(B) V – V – F – F 

(C)  F – V – F – V 

(D)  F – F – V – V 

(E)  F – F – V – F 

 

10. Analise as afirmativas sobre a economia cafeeira e marque a opção correta. 

 

I. O café somente se tornou um produto de exportação considerável para o 

Brasil após a implantação da rede ferroviária. 

II. Por preferirem o trabalhador imigrante e livre, os produtores de café do 

oeste paulista não utilizaram a mão de obra de escravos. 

III. De forma semelhante ao plantio da cana nordestina, o café era produzido 

no século XIX com a utilização de técnicas e ferramentas tradicionais, a 

exemplo da foice e da enxada. 

 

(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. 

HISTÓRIA DO BRASIL 
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11. Assinale a opção correta sobre os processos de mudanças constitucionais 

vividos pela república brasileira. 

 

(A)  A Constituição de 1891, promulgada, pôs fim a uma longa fase política 

sob domínio militar. 

(B)  A Constituição de 1934 institucionalizou o regime político nascido em 

1930 e possibilitou a eleição de Vargas para um novo período 

presidencial. 

(C)  A Constituição de 1946 restaurou os princípios democráticos no Brasil, 

passando a ser chamada de Constituição Cidadã.  

(D)  A Constituição de 1937, outorgada, promoveu o resgate dos princípios 

liberais e do sistema representativo. 

(E)  A Constituição de 1988, outorgada, foi aquela que melhor dispôs sobre os 

princípios democráticos e a cidadania. 

 

 

 

12. Assinale a opção que expressa aquilo que significou o golpe de Estado de 10 

de novembro de 1937, que instituiu o Estado Novo varguista. 

 

(A) Representou a vitória de um partido estruturado nacionalmente, o dos 

integralistas. 

(B) Foi uma vitória dos tenentes que agitaram o país entre 1924 e 1927. 

(C) Diferentemente do 15 de novembro de 1889, quando foi instituída a 

República, foi um momento que contou com o apoio amplo das massas. 

(D) Embora contando com o apoio de integralistas e tenentes, foi um ato 

sustentado, sobretudo na alta cúpula das Forças Armadas. 

(E) Foi um evento que serviu para alinhar o Brasil aos sistemas nazi-fascistas 

já existentes, sob o comando da Internacional Fascista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Assinale a opção que contém duas reformas institucionais introduzidas no 

período regencial da monarquia brasileira (1831-1840). 

 

(A) Criação das assembléias legislativas provinciais; aprovação do Código 

Criminal do Império. 

(B) Aprovação do Código Criminal do Império; estabelecimento do Tribunal 

do Júri. 

(C) Aprovação do Código de Processo Criminal; alargamento das 

prerrogativas dos juizados de paz. 

(D) Criação da função de juiz de paz; Aprovação do Código de Processo 

Criminal. 

(E) Criação das assembléias legislativas provinciais; criação da função de juiz 

de paz. 

 

 

14. Analise as afirmativas sobre a economia colonial da América Portuguesa e 

marque a opção correta. 
 

I. É possível afirmar que o crescimento da capitania de São Paulo só se 

tornou possível, no início do século XVII, em consequência da 

descoberta das minas de prata pelos bandeirantes. 

II. Ao longo do século XVII, em consequência das entradas em busca de 

índios, ganhou expressão a produção de gado e de gêneros de 

subsistência na capitania de São Paulo. 

III. A trajetória econômica da São Paulo colonial, distanciada dos mercados 

externos, deveu-se à proibição do plantio da cana de açúcar na região. 

 

 

(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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15. Analise as afirmativas sobre a Constituição brasileira de 1824 e, em seguida, 

assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

(    ) Conferiu caráter oficial à Igreja Católica. 

(    ) Inovando, estabeleceu uma divisão de poderes em Executivo, 

Legislativo, Judicial e Moderador. 

(    ) Foi aprovada pela reunião dos deputados em assembléia constituinte e 

legislativa. 

(    ) Estabeleceu que o sistema de voto no Brasil seria indireto e censitário. 

 

(A)  V – V – F – V 

(B)  V – F – V – V 

(C)  V – V – V – V 

(D)  F – V – F – V 

(E)  V – V – V – F 

 

16. Derrubada a monarquia, uma assembléia constituinte elaborou a primeira 

constituição republicana. Analise as afirmativas abaixo e marque a opção 

correta. 

 

I. A Constituinte estabeleceu o sistema federativo de governo. 

II. A Constituinte estabeleceu a ligação entre o Estado e a Igreja Católica. 

III. A Constituinte estabeleceu o poder de intervenção do governo central 

nos estados em certas situações. 

IV. A Constituinte estabeleceu a possibilidade de contratação de 

empréstimos no exterior diretamente pelos estados-membros. 

V. A Constituinte estabeleceu o voto feminino. 

VI. A Constituinte estabeleceu o voto para os analfabetos. 

 

(A) Somente I, II e V estão corretas. 

(B) Somente III, IV e V estão corretas. 

(C) Somente III, IV e VI estão corretas. 

(D) Somente I, III e IV estão corretas. 

(E) Somente I, II e IV estão corretas. 
 

 

 

 

 

 

17. Associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, em seguida, escolha a 

alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

 

(A) 4 – 1 – 3 – 2 

(B) 3 – 4 – 1 – 2 

(C) 2 – 3 – 4 – 1 

(D) 1 – 4 – 2 – 3   

(E) 4 – 3 – 2 – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1. Associação 
 

2. Conexão 
 

3. Reiteração 
 

4. Substituição 

 

 

 

(   ) Recurso gramatical caracterizado pela retomada de 

informações no interior do texto por meio do uso de 

estruturas linguísticas como pronomes e advérbios.  

 

(   ) Mecanismo linguístico que se caracteriza pela seleção 

de palavras que fazem parte de um mesmo campo 

semântico ou de campos semânticos afins. 

 

(   ) 

 

 

 

(   ) 

Recurso linguístico que contribui para assegurar a 

continuidade de um texto por meio da retomada de 

elementos lexicais e gramaticais. 

 

Mecanismo responsável por estabelecer relações 

sintáticas e semânticas entre termos, orações períodos 

e até mesmo parágrafos de um texto. 

LÍNGUA PORTUGUESA 



Visto:  

  

 

CONCURSO DE ADMISSÃO – 2014 ao CFO/QC – 2015 PAG-6 
CONHECIMENTOS 

GERAIS 

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

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

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

   

(   )               A composição é caracterizada como um processo de formação de 

palavras em que o vocábulo criado possui significado único e constante. 

(   ) A derivação é um processo de formação de palavras a partir da 

combinação de afixos a outras palavras classificadas como primitivas.   

(   ) As palavras livraria, padaria, reter, dentista e muralha são exemplos que 

servem para ilustrar o processo de formação por derivação sufixal. 

 

(A) V – F – F 

(B) V – V – F 

(C) F – V – V 

(D) F – F – V 

(E) V – F – V 

 

19. Analise as afirmativas abaixo e marque a opção correta. 

 

 

(A) Somente I, III e IV estão corretas. 

(B) Somente I e III estão corretas. 

(C) Somente II e III e IV estão corretas. 

(D) Somente II e III estão corretas. 

(E) Somente I, II e IV estão corretas. 
 
 

20. Assinale a alternativa que completa adequadamente a lacuna abaixo. 

 

“______________ é um fenômeno linguístico, de origem semântica, 

caracterizado pela possibilidade de se atribuir mais de um significado a uma 

palavra ou mesmo uma sentença completa. Tal fenômeno pode promover 

problemas na comunicação quando ocorre no processo de interação entre os 

participantes de determinado discurso.” 

 

(A) Metáfora 

(B) Hiperonímia 

(C) Ambiguidade 

(D) Metonímia 

(E) Conotação 

 

 

 

21. Em relação à noção expressa pelos prefixos, associe a coluna da esquerda com 

a coluna da direita e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta. 

 

1. Em cima de  (    ) Anáfora  

2. Repetição  (    ) Diálogo  

3. Em torno de  (    ) Discordância   

4. Através de  (    ) Epiderme 

5. Ação contrária (    ) Período  

 

(A) 5 – 3 – 2 – 1 – 4 

(B) 2 – 4 – 5 – 1 – 3 

(C) 4 – 1 – 5 – 3 – 2 

(D) 2 – 4 – 3 – 5 – 1 

(E) 2 – 3 – 1 – 5 – 4  

 

 

 

 

 

 

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

I.  O processo de coesão textual ocorre, sobretudo, por meio de recursos 

gramaticais, lexicais e pragmáticos, como a escolha correta do 

vocabulário e do interlocutor. 

II.  Os paralelismos, as paráfrases e as repetições são importantes recursos 

linguísticos e contribuem para garantir a coesão textual. 

III.  As substituições por sinonímia ou hiperonímia, as associações semânticas 

e o uso da elipse também são recursos capazes de garantir a coesão 

textual. 

IV.  As conexões são responsáveis por garantir a sequencialização adequada 

das diferentes partes do texto, o que é observado pelo uso correto da 

concordância verbal e nominal. 
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Segundo uma pesquisa recente da companhia de networking Sandvine, 28,18% 

da transmissão de dados ___________ pela internet nos Estados Unidos 

durante o horário de pico, em setembro do ano passado, ___________ de 

pessoas assistindo a filmes, séries ou shows no Netflix. O tráfego do YouTube, 

tanto para vídeos quanto para música, ___________ 16,78%. Ou seja, quase 

50% de toda atividade na internet nos Estados Unidos, naquele momento, 

___________ só a esses dois serviços.  

 
(Fonte: Revista Gol – Linhas Aéreas Inteligentes. Número 143. Fevereiro de 2014)  

 

 

(A) realizado – era – representaram – foram destinadas 

(B) realizados – eram – representou – foi destinado 

(C) realizada – era – representou – foi destinada 

(D) realizado – eram – representaram – foram destinados 

(E) realizada – eram – representaram – foram destinadas  

 

 

 

 

23. Assinale a alternativa correta. 

 

A relação hierárquica existente entre o significado de um termo específico e o 

significado de um termo mais genérico de um campo é denominada 

_______________. 

 

(A) hiperonímia 

(B) hiponímia 

(C) polissemia 

(D) eufemismo 

(E) ambiguidade  

 

 

 

 

 

 

 

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. Complete the passage below with the correct form of the verb in parentheses. 

Then choose the correct alternative. 

 

Name a celebrity and Naomi Stein _______ probably ______________(1) 

them. She _______________(2) famous for her photos of John Lennon and 

The Rolling Stones. 

Her new book, The Female Gaze ___________________(3) a hundred 

intimate portraits of different types of women. Last night Dave Weich 

_____________(4) Naomi in New York, where she _______________(5) to 

him four of her favorite photographs. 

 

(A) has photographed; has become; is going to present; met; describes 

(B) photographed; became; presented; met; described 

(C) has photographed; became; presents; met; described 

(D) is going to photograph; has become; has presented; has met; is describing 

(E) photographs; became; presents; has met; described 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Choose the alternative that best completes the sentence below. 

INGLÊS 
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Lucy rented  _______ yellow car about ________ hour ago and lent it to 

_________ students. 

 

(A) a – a – a  

(B) the – the – the 

(C) an – an – an  

(D) a – a – the  

(E) a – an – the  

 

 

 

26. Which alternative best completes the following sentence? 

 

My sister spent most of her life __________ a small town _________ the 

south _________Bahia. 

 

(A) at – at – in 

(B) on – on – of 

(C) in – in – of 

(D) in – on – of 

(E) on – at – in  

 

 

27. Choose the correct alternative according to the use of modals: 

 

(A) Where are you going this holiday? I don‟t know yet, I might go to the 

beach.  

(B) You have to help me with my composition, it is important I do it myself. 

(C) You should to have a break. 

(D) Where is my bag? I shouldn‟t find it. 

(E) Would you to pass me the salt, please? 

 

 

 

 

 

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

 

My car wasn‟t big enough, so, I needed a ________ one. My new car is 

______ and __________ than the one I had. It is _________ car in the world. 

 

 

(A) bigger – nicer – better – the most beautiful 

(B) more big – more nice – good – the beautiful. 

(C) the biggest – the more nice – the better – the more beautiful. 

(D) the bigger – the nicer – better – the beautiful. 

(E) the most big – nicer – the best – the more beautiful. 

 

 

29. Identify the correct (C) questions and the incorrect ones (I). Then choose the 

best alternative. 

 

(    ) How old Ana is? 

(    ) Where are going these kids? 

(    ) Are you waiting for us? 

 

(A) C – C – C 

(B) C – I – C 

(C) I – C – C 

(D) I – I – C 

(E) I – C – I 

 

 

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

 

I left Rio ___ 2013 and went ____ Salvador and I will get married ______ 

July. The wedding is ______ August 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. 
 

 
 

 

 

 

Considere el texto I para resolver los items 24, 25, 26 y 27. 

Texto I 

EL Sol Entra Por Ventanas Sostenibles 

1.  

2.  

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

Parece de ciencia ficción: pulsar un botón y que se oscurezcan las ventanas al 

gusto del consumidor. Pero es una realidad desde hace más de dos décadas, y su 

propósito es más que estético. La tecnología del vidrio inteligente tiene como 

objetivo último mejorar la forma en que nuestros hogares dejan entrar la luz del 

sol y retienen el calor, dos fundamentos de una casa energéticamente eficiente. 

Los expertos coinciden en que el futuro de esta tecnología es que pueda instalarse 

en cualquier vivienda, pero alertan: aún queda mucho. 

Tres son los principales de problemas de las tecnologías de vidrio inteligente en 

desarrollo hoy en día. La primera es el tamaño. En la actualidad, la mayoría de 

los sistemas solo pueden ser fabricados a pequeña escala y utilizados en cosas 

como gafas de sol, lucernarios y aviones -el moderno Boeing 787 utiliza un 

sistema electrocrómico en las ventanillas-. Además, muchas tecnologías no 

resisten las radiaciones directas del sol, lo que hace que solo puedan ser usadas 

en interiores. Por último, el coste. Aunque el precio de cada ventana aún depende 

mucho de la empresa y de la tecnología utilizada, en todo caso es impracticable 

para las viviendas particulares. Por ahora, su destino son los grandes edificios, 

tanto públicos como privados. 

“El que la tecnología se haya desarrollado tan poco en tanto tiempo es bueno y 

malo a la vez”, comenta Brandon Tinianov, director técnico de la empresa 

estadounidense Viewglass. “El lado positivo es que la gente entiende la 

tecnología: les explico que esto es como las gafas de sol que se oscurecen con la 

luz y lo pillan enseguida. Pero, por otro lado, mucha gente aún piensa que son 

equipos carísimos con un consumo energético prohibitivo. Si en los años setenta 

oscurecer un cristal gastaba 10.000 vatios, hoy no consume más que dos”, 

promete. 
Thiago Ferrer Morini  El País 01-mayo  2014 - 09:30 CET5  

24. Las formas verbales que coinciden con los mismos tiempos y personas 

verbales de ”retienen”(l.5)  y “utiliza” ( l.11)  son: 

 

(A) pillaban – entendía 

(B) recibieron – llevará 

(C) pudieran – viaja  

(D) expliquen – comenta 

(E) trabajan – escribiera 

 

25. De acuerdo con el texto, la expresión  “aún queda mucho” ( l.7) puede ser 

sustituida  sin alterar el sentido y sintaxis,  por: 

 

(A) es  excesivo.                  

(B) de cuando en cuando.      

(C) hace mucho.                          

(D) es demasiado.                            

(E) todavía tarda.     

 

26. El verbo consumir  está conjugado en 2ª persona plural del Pretérito 

Pluscuamperfecto de Subjuntivo  en:  

 

(A) en otros tiempos vosotros hubierais consumido 10.000 vatios para 

oscurecer un vidrio. 

(B) en otros tiempos vosotros hubiereis consumido 10.000 vatios para 

oscurecer un vidrio. 

(C) en otros tiempos vosotros habíais consumido 10.000 vatios para oscurecer 

un vidrio. 

(D) hoy vosotros  consumierais 10.000 vatios para oscurecer un vidrio. 

(E) hoy  vosotros consumiereis  10.000 vatios para oscurecer un vidrio.   

 

27. Un  sinónimo  para la expresión “ a la vez”(l.19) es: 

 

(A) siempre. 

(B) al mismo tiempo. 

(C) en algún tiempo. 

(D) de cuando en cuando. 

(E) posiblemente. 

ESPANHOL 



Visto:  
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GERAIS 

Considere el texto II para resolver los items 28, 29 y 30. 
 

El monstruoso monumento del amor 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

Federico Moccia tiene muchos fans. Y también, como suele ocurrir en estos 

casos, muchos enemigos. Entre ellos, aparte de los críticos literarios, debe de 

haber unos cuantos alcaldes. Porque en su novela Tengo ganas de ti, el escritor 

italiano incluía un momento en el que los dos protagonistas se prometían amor 

eterno colgando un candado de un puente romano y tirando la llave al río Tiber. 

Ya fuera una creación de la fantasía del autor o una tradición más antigua que 

encontró y resucitó, el caso es que puentes y monumentos de medio mundo se 

han ido llenando de los llamados candados del amor. Y ayer el Puente de las 

Artes de París dijo basta: una parte de la barandilla, de unos dos metros, se 

desplomó debido al peso de los candados. 

El daño obligó a la policía parisiense a cerrar el paso por el puente durante unas 

horas. Y el Ayuntamiento de París acabó colocando unas tablas de madera para 

tapar de momento el desplome y volver a permitir la circulación. 

Aparte de la intervención imprevista, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, tiene 

encima de su mesa también una petición, firmada por más de 7.400 personas, 

para que retire los candados. Según los firmantes, por bellas que sean, las 

promesas de amor eterno arruinan la imagen del puente y, como quedó 

demostrado ayer, también su estructura. 

Hidalgo ya ha encargado al concejal responsable de cultura, Bruno Julliard, que 

busque otras vías y plantee “una reflexión sobre el fenómeno de los candados 

de amor para proponer alternativas a la vez artísticas, solidarias y ecológicas", 

según recoge la Agencia EFE. 

Tal vez la alcaldesa siga el ejemplo de la ciudad natal del propio Moccia. 

Porque Roma sufrió un fenómeno parecido en el puente Milvio, hasta el punto 

de instalar en un primer momento unas verjas destinadas a recibir los candados 

y salvar las farolas del monumento. Finalmente, sin embargo, el Ayuntamiento 

de la capital italiana optó por retirar directamente los cerrojos, lo que el escritor 

tachó de "estupidez". Más en general, obras de medio mundo, de Sevilla a 

Nueva York, pasando por Moscú, llevan el peso de cientos de promesas de 

amor cerradas. 

Moccia ha vendido millones de ejemplares de sus novelas románticas, que 

suelen tratar de historias de amor entre jóvenes y cuyo título más conocido es 

quizás Tres metros sobre el cielo. De Italia el fenómeno Moccia se trasladó a 

España, donde el escritor ambientará su próxima novela. Varios de los libros 

35. 

36. 

37.  

del italiano han sido adaptados al cine, tanto en Italia como en España, con 

resultados idénticos: por poner un ejemplo, Tres metros sobre el cielo fue la 

película española más taquillera de 2010. 
Disponível em: http://cultura.elpais.com/cultura/2014/06/09/actualidad/1402334443_923367.html 

Acesso em: 09 jun 2014. 

28. La forma „según‟ (l. 22) ocure en la frase con la función de:  
 

(A) toma carácter de adverbio, denotando relaciones de conformidade e indica 

eventualidad. 

(B) una preposición, que precede inmediatamente a nombres o pronombres. 

(C) una conjunción causal. 

(D) un adverbio y significa „tal vez‟. 

(E) un numeral ordinal. 
 

29. Elija la alternativa correcta dentre las propuestas abajo. 

 

(A) „tiene‟ (l.1) es forma del verbo auxiliar tener en 3ª.persona singular, 

imperfecto del indicativo. 

(B) „sufrió‟ (l.24), „encontró‟ (l.7), „obligó‟ (l.11) constituen formas verbales 

en perfecto simple. 

(C) „poner‟ (l.36) es un verbo regular de 2ª.conjugación. 

(D) „busque‟ (l.20) es verbo „buscar‟ con modificación ortográfica en modo 

indicativo. 

(E) „desplomó‟ (l.10) es forma del verbo irregular „desplomar‟ en pretérito 

imperfecto. 
 

30. Dentre las alternativas abajo escoja la correcta: 
 

(A) „acabó‟ (l.12) es forma verbal del verbo „acabar‟, 3ª. p. singular, pretérito 

anterior. 

(B) „dijo‟ (l.9) es forma verbal del verbo „decir‟. 3ª. p. singular, pretérito 

pluscuamperfecto. 

(C) „fuera‟ (l.6) es forma verbal del verbo „ir‟, pretérito imperfecto del 

subjuntivo 

(D) „incluía‟ (l.4) es forma verbal de verbo regular „incluir‟, pretérito 

indefinido. 

(E) „tirando‟ (l.5) es forma verbal no personal simples del verbo „tirar‟, 

participio. 

 



Visto  

 

     

 

 

CONCURSO DE ADMISSÃO – 2014 ao CFO/QC – 2015 
 

ADMINISTRAÇÃO PAG-11 
 

 

 

 
 

 

ADMINISTRAÇÃO 

 

 

31. A atuação do servidor público no âmbito do poder executivo federal é apoiada 

em regras deontológicas que expressam os fundamentos da ética profissional 

desta esfera governamental. Sobre estas regras afirma-se que: 
 

(A) a falta injustificada ao trabalho por servidor público é fator de revisão da 

estrutura organizacional. 

(B) na função pública os erros e cumulação de desvios de conduta recorrentes 

designam imprudência. 

(C) o serviço público pode ser norteado por primados éticos maiores, a 

exemplo do bem comum. 

(D) o norteamento por princípios éticos fundamentais compele a tradição dos 

serviços públicos. 

(E) a governabilidade na atuação profissional é parte do patrimônio ético do 

servidor público. 

 

  

32. No campo das políticas públicas a agenda política é definida como: 
 

(A) ocasião em que as demandas populares são estimadas  e as correções são 

propostas. 

(B) instância política na qual os cidadãos manifestam diretamente ao governo 

suas demandas. 

(C) a fase em que as propostas tomam forma com a definição de metas, 

prioridade e avaliação. 

(D)  momento caracterizado pelo surgimento das causas públicas e a 

definição das que são prioritárias.  

(E) período de delimitação das demandas populares com a proposição de 

indicadores pelo gestor público. 

 

 

 

33. Quanto à gestão dos processos no âmbito público, o desempenho é a fase em 

que ocorre a mensuração dos resultados, o que é feito com o uso de 

indicadores que devem corresponder a determinadas propriedades, entre as 

quais: 

 

(A) nível de comparação. 

(B) grau de oportunidade. 

(C) facilidade de levantamento. 

(D) taxa de compreensibilidade. 

(E) relação desempenho/custo. 

 

 

 

34. Nas Organizações, processo pode ser definido como um conjunto de 

atividades interligadas que recebem insumos e os transformam em resultado. 

É benefício proveniente da estruturação de uma gestão por processos: 

 

(A) manter o foco nos resultados positivos. 

(B) ter um líder responsável por todo o processo. 

(C) atender aos requisitos das normas de controle. 

(D) gerar melhorias pontuais na execução das atividades. 

(E) promover a visão partilhada e aprofundada sobre as atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

 



Visto  
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35. Considere a existência de projeto de pesquisa cujo sigilo evitará riscos à 

segurança do Estado, liderado por um grupo de pesquisadores de uma 

Universidade Federal, que contempla o desenvolvimento de importante 

inovação tecnológica a ser patenteada para uso no país e que provavelmente 

mudará o conceito de segurança pública via uso de ferramentas de tecnologia 

pouco custosas. Pressupondo este exemplo, no que diz respeito ao acesso 

informação em conformidade com a Lei n° 12.527/2011, pode-se afirmar que:  

 

(A) cabe resguardar o sigilo até o ponto em que o objetivo central da Lei seja 

mantido. Portanto, é possível ter acesso parcial ao desenvolvimento do 

projeto. 

(B)  se há recursos públicos investidos no projeto, cabe o acesso às 

informações dele provenientes uma vez que a Lei prevê a descrição das 

aplicações de recursos públicos. 

(C)  a compreensão de acesso amplo segundo a supracitada Lei permite obter 

quaisquer tipos de informações públicas. 

(D)  é possível obter informações sobre o projeto desde que elas atendam aos 

requisitos da informação primária, acessória, autêntica e atualizada até a 

data da solicitação feita por cidadãos. 

(E) trata-se o projeto supracitado de um caso em que o acesso à informação 

não é compreendido em conformidade com o texto da Lei. 

 

36. É característica do planejamento governamental: 

 

(A) a constatação das demandas por bens e serviços. 

(B) a identificação dos objetivos para os gastos públicos. 

(C) ser integrado com outros instrumentos fiscais de gestão. 

(D) quantificar ações corretivas dos resultados negativos anteriores. 

(E) a descrição da realidade existente numa esfera de poder público. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Sobre processos e atividades na Gestão Pública é correto afirmar que: 

 

(A) na implementação dos processos, os fatores críticos de sucesso têm o 

objetivo de evidenciar a relação custo/benefício advinda da nova rotina 

criada. 

(B) o monitoramento das atividades de execução é tarefa imprescindível na 

gestão por processos porque advém dele a possibilidade de controle por 

parte exclusiva dos gestores. 

(C)  fazer a gestão dos processos permite aos gestores públicos o 

enfrentamento de desafios de natureza gerencial, uma vez que esta ação 

permite responder adequadamente às demandas dos cidadãos. 

(D) o controle social é instrumento relevante da gestão por processos porque 

através dele ocorre o monitoramento inclusive das atividades rotineiras. 

(E) os processos principais da gestão pública são aqueles vinculados ao 

controle do patrimônio imóvel e por isso requerem planejamento 

diferenciado, mais elaborado, a fim de evitar erros. 

 

38. É princípio que deve ser atendido quando do processo de planejamento: 

 

(A) governabilidade. 

(B) temporalidade. 

(C) transparência. 

(D) universalidade. 

(E) confiabilidade. 

 

39. O Planejamento Governamental é dividido em Estratégico e Operacional. 

Quanto ao seu aspecto operacional, afirma-se que: 

 

(A) considera o espaço geográfico das demandas sociais apresentadas. 

(B) prevê a mobilidade e aumento de recursos econômicos alocados. 

(C) orienta a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual. 

(D) implanta os recursos econômicos e tecnológicos existentes. 

(E) busca maximizar os resultados do período a que se refere. 

 

 

 

 

 



Visto  
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40. Sobre o Controle Social no âmbito da gestão pública, analise as assertivas 

abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a opção correta. 

 

(A) Somente III está correta. 

(B) Somente III e IV estão corretas. 

(C) Somente I e IV estão corretas. 

(D) Somente II e IV estão corretas. 

(E) Somente I e III estão corretas. 

 

41. O empenho é denominado global: 

 

(A) quando a despesa executada é paga em parcelas. 

(B) conforme a natureza da despesa a ser executada. 

(C) quando o ordenador de despesa estima o seu valor relativo. 

(D) sempre que o valor determinar o tipo de pagamento, se total ou parcelado. 

(E) por ser um procedimento administrativo que reúne a quitação de várias 

despesas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. A Receita Orçamentária 

 

(A)  considerando o patrimônio financeiro, eleva a situação líquida do ente 

público. 

(B) tem classificação com base em critério contábil sendo corrente e de 

capital. 

(C)  é aquela que está inscrita no Orçamento Público e é plenamente 

arrecadada. 

(D)  quando classificada como de capital pode ser originária de contribuições. 

(E) é programada, distribuída por fontes e advinda de tributos. 

 

43. O Relatório Resumido da Execução Orçamentária, previsto na Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LC n° 101/2000) compõe-se do Balanço 

Orçamentário, que especifica a despesa pública, por categoria econômica, da 

seguinte forma: 

 

(A) por fonte de execução. 

(B) por grupo de natureza. 

(C) por função e subfunção. 

(D) por categoria contábil. 

(E) por liquidadas e pagas. 

 

44. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é parte integrante do sistema de 

planejamento do setor público brasileiro. A respeito desta lei é correto afirmar 

que: 

 

(A) tem a responsabilidade de iniciar o processo de operacionalização das 

ações administrativas e políticas de um governo. 

(B) além da função reguladora, prioriza os programas do Plano Plurianual 

viabilizando a discussão política sobre a feitura do Orçamento Anual.  

(C)  pelo seu aspecto orientador, a exemplo das definições das prioridades e 

metas, contribui para a feitura do Orçamento Público. 

(D)  é provida de anexos esclarecedores que visam detalhar informações 

fiscais inclusive sobre a estrutura programática das receitas e despesas. 

(E) trata-se de uma norma que contempla anexos de natureza informativa nos 

quais há disposições fiscais exclusive sobre metas anuais do resultado 

nominal. 

 

I.  O cumprimento do Princípio da Publicidade por parte do governante 

e o uso de tecnologias da informação são elementos suficientes para 

efetivar o controle social.  

II.  A dissimetria informacional promove a participação popular e o 

controle social porque encerra o problema das informações 

incompletas. 

III.  A assimetria de informações é elemento limitador para a 

consolidação da democracia porque impede o pleno exercício do 

controle social por parte dos cidadãos. 

IV.  Entre os mecanismos que podem ser adotados para favorecer o 

controle social está o desenvolvimento de modelos contábeis para a 

prestação de contas.  

 

 



Visto  
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45. Analise as afirmativas abaixo sobre Despesa 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. 

 

(   ) A apresentação detalhada da execução da despesa é salutar na medida 

em que contribui para o exercício do controle da realização do 

Orçamento. 

(   ) Para fins de execução da despesa pública é importante que os gastos 

públicos sejam programados em consonância com a entrada de 

recursos. 

(   )  Na realização da despesa pública a ordem de pagamento acontece após 

a liquidação e é procedimento que não cabe delegação de 

competência. 

 

(   )  O empenho da despesa é classificado como ordinário quando o 

pagamento de certo valor definido ocorre de uma única vez. 

 

(   ) 
O controle da programação de desembolso é feito de uma única forma 

e sistemática pelas entidades que compõem a Administração Pública. 

 

 

. 
 

 

   

(A) F – F – V – V – F 

(B) V – F – V – F – V  

(C) V – V – F – F – F  

(D) F – F – V – F – V 

(E) V – V – F – V –F  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Sobre a Gestão de Pessoas, analise as assertivas abaixo e, em seguida, 

assinale a alternativa que apresenta a opção correta. 

 

I. Conforme a Teoria das Organizações na gestão de pessoas é fator 

acessório a identificação e conscientização a respeito da cultura 

organizacional existente e é também acessória a constatação de que ela é 

advinda dos valores praticados no ambiente de trabalho. 

II. Também no âmbito público a gestão de pessoas tem sofrido significativas 

modificações ao longo do tempo e em vários aspectos; sobretudo após a 

Constituição de 1988, no que diz respeito à seleção de novos servidores 

públicos. 

III. Em termos da percepção sobre o funcionamento de uma Organização, seja 

ela do setor público, privado ou social, a constatação teórica atual aborda, 

entre outros aspectos, o foco nas relações intergrupais e a existência da 

Organização como parte de um sistema social amplo. 

IV. As inovações tecnológicas avançam por todas as áreas das Entidades de 

modo geral, mas têm relação indireta com a produção dos conhecimentos, 

além de ainda requererem respostas extemporâneas por parte da área de 

gestão de pessoas no sentido de desenvolver, aperfeiçoar, manter e 

atualizar saberes sociais. 

 

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

(B) Somente II e III estão corretas. 

(C) Somente I e II estão corretas. 

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

(E) Somente III e IV estão corretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visto  
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47. Associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a 

alternativa com a sequência correta. 

 

 

(A) 1 – 5 – 2 – 3 – 4  

(B) 4 – 3 – 1 – 2 – 5  

(C) 3 – 5 – 2 – 4 – 2  

(D) 5 – 4 – 3 – 2 – 1  

(E) 3 – 5 – 2 – 1 – 4  

 

 

48. Sobre a Dívida Pública, analise as assertivas abaixo e, em seguida, assinale a 

alternativa que apresenta a opção correta. 

 

I. A dívida pública origina-se tão somente do fato de destinar-se ao 

pagamento de despesas adicionais. 

II. A dívida pública advém dos gastos governamentais inclusive da oferta de 

serviços públicos. 

III. Os encargos financeiros estabelecem a diferença conceitual entre dívida 

flutuante e fundada. 

IV. O valor da dívida pública é informação constante do anexo de metas de 

endividamento contido na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 

(A) Somente II está correta. 

(B) Somente III está correta. 

(C) Somente I e IV estão corretas. 

(D) Somente II e IV estão corretas. 

(E) Somente III e IV estão corretas. 

 

49. Sobre a Receita Pública, analise as assertivas abaixo e, em seguida, assinale a 

alternativa que apresenta a opção correta. 

 

I. A categoria econômica identifica cada montante da receita pública de 

acordo com o respectivo fato gerador e prazo de arrecadação. 

II. Originárias e Derivadas são classificações da receita pública resultantes 

do critério período de arrecadação. 

III. A aplicação do critério econômico é o que define a categoria da receita 

pública, se corrente ou de capital. 

IV. A incorporação de bens ao patrimônio público é exemplo de receita 

resultante da execução orçamentária. 

 

(A) Somente I está correta. 

(B) Somente III está correta. 

(C) Somente I e III estão corretas. 

(D) Somente IV está correta. 

(E) Somente III e IV estão corretas. 

 

 

 

Abordagens da Administração 

 

Compreensões Conceituais 

1. Clássica 

2. Humanística 

3. Estruturalista 

4. Sistêmica 

5. Contingencial 

( ) Reconhece as Organizações com 

natureza dinâmica e inter-relacionada 

cujos processos são influenciados 

pelo ambiente externo. 

( ) Realiza análise múltipla da 

Organização e aborda a visão das 

recompensas considerando como 

importante tanto os seus aspectos 

materiais quanto sociais. 

( ) Criação do desenho das tarefas 

inerentes às atividades, de modo 

definido e formal, esclarecendo 

detalhadamente cada etapa da sua 

execução. 

( ) Entende como insuficiente a 

consideração do homo economicus e a 

definição da política da recompensa 

como fator primordial para incentivar 

trabalhadores. 

(  ) Percebe que os fatores ambientais 

externos à Organização influenciam o 

seu funcionamento interno, sendo os 

fenômenos internos uma 

representação dos fatores ambientais 

externos.  



Visto  
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50. Analise as afirmativas abaixo sobre Receita 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. 

 

(   ) A etapa de execução da receita tributária denominada recolhimento deve ser 

cumprida com base na obediência do Princípio da Universalidade. 

(   ) O lançamento por homologação é caracterizado por ocorrer sem a 

participação do contribuinte e com a administração pública realizando 

procedimento administrativo próprio. 

(   )  A execução da receita pública ocorre de maneira muito centralizada, 

enquanto que a da despesa pública é descentralizada podendo ser feita por 

várias unidades executoras. 

 

(   )  A previsão da receita pública consta do aspecto financeiro do Orçamento 

Público e contempla vários grupos de fontes, entre os quais as receitas de 

entidades. 

 

(   ) 
São elementos constantes do procedimento administrativo do 

lançamento da receita tributária a identificação do sujeito passivo e a 

determinação da matéria tributável. 

 

 

 

. 

(A) F – F – V – V – F 

(B) V – F – V – F – V  

(C) V – V – F – F – F  

(D) F – F – V – F – V 

(E) V – V – F – V –V  

 

51. O livre fluxo de informações tem um papel importantíssimo na solução de 

problemas organizacionais. Porém a comunicação irrestrita pode causar uma 

batalha de ideias que torna o acordo difícil. Esse enunciado da teoria 

estruturalista faz parte do que tecnicamente se pode denominar de teoria(s) 

 

(A) dos dilemas organizacionais.  

(B) da ação comunicativa. 

(C) da racionalidade limitada. 

(D) do conflito de opiniões. 

(E) dos conflitos inerentes. 

 

52. Analise as afirmativas e marque a opção correta. 

Sobre o homem organizacional, da Teoria Estruturalista, pode-se afirmar que: 

 

I.  indivíduo flexível e resistente às frustrações. 

II.  participante de vários sistemas sociais e variação de papéis sociais.  

III.  racionalidade Absoluta.  

IV.  expectativas de papéis determinado por um contexto organizacional mais 

amplo. 

 

(A) Somente I e III estão corretas. 

(B) Somente II e III estão corretas. 

(C) Somente I, II e IV estão corretas. 

(D) Somente III e IV estão corretas. 

(E) Somente I, III e IV estão corretas. 

 

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

 

“A __________ é uma forma de dominação mediante mando e subordinação e 

não mediante uma subordinação de interesses. Nela a classe dirigente propõe 

e realiza a integração dos dominados: __________. Com a __________todo o 

sistema técnico criado para ser eficiente passa ao controle da classe 

dirigente.”  

 

(A) burocracia – tecnocracia – disfunção  

(B) tecnocracia – burocracia – disfunção 

(C) tecnocracia – burocracia – autonomia 

(D) burocracia – tecnocracia – autonomia 

(E) burocracia – autocracia – disfunção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visto  
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54. Sobre Arranjos Físicos. Os tipos básicos de arranjos físicos tecnicamente mais 

utilizados quando da prestação de serviços profissionais são:  

 

(A) posicional e por processo. 

(B) por processo e celular.   

(C) posicional e celular.  

(D) por serviço e celular.   

(E) celular e por produto.   

 

55. Produção instantânea; entrega imediata dos produtos; demanda 

determinística; demanda constante; custos de setup conhecidos e constantes; e 

produto único ou produtos separáveis são algumas das questões essenciais 

para definição do(s) 

 

(A) custos fixos. 

(B) custos variáveis.   

(C) custos totais.  

(D) lote econômico de compra.   

      (E) custos internos. 

 

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

 

“Sobre o papel do poder público em relação às políticas públicas. Como 

__________ é definidor de padrões mínimos de atuação das empresas 

considerando a legislação vigente. Como _________ permite um papel 

catalisador ou de apoio. Como _____________pode colaborar em várias 

áreas nas quais não pode atuar diretamente. Como _____________ pode 

promover os conceitos e práticas de responsabilidade social”.  

 

 

(A) regulador – facilitador – aliado – apoiador  

(B) regulador – facilitador – apoiador – aliado    

(C) facilitador - aliado – apoiador – regulador   

(D) facilitador - apoiador – aliado – regulador   

       (E) facilitador – regulador – aliado – apoiador 

 

 

 

57. Conceitualmente são definidos como elementos essenciais para a constituição 

do Estado Moderno: 

 

(A) Território, Sociedade e Estado Constituído. 

(B) Povo, Território e Poder político.   

(C) Sociedade, Poder Político e Governo.  

(D) Governo, Povo e Nação. 

       (E) Nação, Povo e Território. 

 

58. Abrange os diversos setores com os quais as organizações interagem 

diretamente e que têm impacto direto na capacidade da organização em 

alcançar seus objetivos.  

 

(A) Ambiente geral. 

(B) Mapa estratégico.   

(C) Matriz produto mercado.  

(D) CRM.   

       (E) Ambiente de tarefa. 

 
59. Analise as afirmativas e marque a opção correta. Tecnicamente os métodos de 

socialização mais utilizados nas organizações são: 

 

I.  grupo de trabalho. 

II.  supervisor como tutor.  

III.  treinamento em local de trabalho.  

IV.  conteúdo do cargo. 

 

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

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

(C) Somente I e II estão corretas. 

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

(E) Somente III e IV estão corretas. 

 

 

 

 

 



Visto  
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60. O treinamento que visa melhorar a execução e operação de tarefas, manejo de 

equipamentos, máquinas e ferramentas denomina-se 

 

(A) transmissão de informações. 

(B) capacitação conceitual.   

(C) capacitação atitudinal.  

(D) transmissão para abstrações.   

       (E) capacitação em habilidades. 

 

61. Tecnicamente tem como objetivo principal facilitar, limitar ou intensificar os 

fluxos e trocas de mercado por meio de políticas tarifárias, princípios de 

confiabilidade do serviço público e regras de entrada e saídas. Com 

referências às suas finalidades, essa regulação pode ser definida como 

regulação: 

 

(A) social. 

(B) econômica.   

(C) administrativa.  

(D) governamental.   

       (E) socioeconômica. 

 

62. A prestação do serviço é a principal responsável pela percepção do cliente em 

relação à sua demanda. Durante a prestação do serviço, o cliente vivencia 

uma série de etapas, as quais ocorrem em uma sequência específica. 

Tecnicamente esse processo recebe a denominação de 

 

(A) processo de negócio. 

(B) ciclo de negócio.   

(C) encontro de serviço.  

(D) ciclo de serviço.   

       (E) encontro de negócio. 

 

 

 

 

 

 

 

63. Analise as afirmativas e marque a opção correta. Um Organismo de política 

pública quer iniciar um novo projeto para atender a sociedade. O propósito de 

um novo projeto público deve conter os seguintes tópicos: 

 

I.  conquistar novos clientes. 

II.  melhorar a qualidade dos serviços já prestados.  

III.  abrir novos mercados.  

IV.  facilitar o acesso ao serviço para a sociedade. 

 

(A) Somente I e IV estão corretas. 

(B) Somente I e III estão corretas.   

(C) Somente II e IV estão corretas.  

(D) Somente I e II estão corretas.   

       (E) Somente II e III estão corretas. 

 

64. Dentre as ferramentas da qualidade, aquela que será empregada para a coleta 

de dados e informações necessários à identificação da meta de melhoria e do 

problema por ela gerado denomina-se 

 

(A) folha de verificação. 

(B) histograma.   

(C) gráfico de pareto.  

(D) gráfico de controle.   

       (E) ciclo do PDCA. 

 

 

65. A busca pela profissionalização, carreira pública, formalismo e     

impessoalidade são características de um Estado 

 

(A) patrimonialista. 

(B) gerencial.   

(C) do bem-estar.  

(D) tradicional.   

       (E) burocrático. 

 

 

 

 



Visto  
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66. Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas abaixo. 

 

“Sobre as Reformas Administrativas do Estado Brasileiro. A __________ 

tinha como princípios a centralização e a padronização. A 

____________construção do Estado regulador. A 

____________descentralização e flexibilização do Estado. A 

_____________apresenta o Estado como solução.”  

 

(A) Reforma DASP – Reforma Governo FHC – Reforma Governo Collor – 

Reforma Governo Lula. 

(B) Reforma Governo Lula - Reforma Governo FHC - Reforma Governo 

Collor – Reforma DASP.   

(C) Reforma Governo Lula – Reforma Governo Collor - Reforma Governo 

FHC – Reforma DASP.  

(D) Reforma Governo Lula – Reforma DASP – Reforma Governo Collor - 

Reforma Governo FHC.   

(E) Reforma DASP - Reforma Governo Collor - Reforma Governo Lula - 

Reforma Governo FHC.   

 

67. Analise as afirmativas e marque a opção correta. Segundo Max Weber, são 

características centrais da Burocracia: 

 

I.  autoridade racional legal. 

II.  pessoalidade nas relações. 

III.  espaços informais para adaptações.  

IV.  racionalidade subjetiva. 

 

(A) Somente IV está correta. 

(B) Somente II, III e IV estão corretas.   

(C) Somente I está correta.  

(D) Somente II e IV estão corretas.   

(E) Somente II está correta.   

 

 

 

 

 

 

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

 

      “Quanto às métricas relacionadas às instalações logísticas, um gestor deverá 

acompanhar àquelas que influenciam no desempenho da cadeia de 

suprimentos. A __________ mede a capacidade utilizada nas instalações. A 

____________ mede a família de produtos processados em uma instalação. O 

(A) _____________ mede a fração de ordens de produção concluídas em 

tempo e por completo.”  

 

(A) utilização – estrutura de produtos – tempo de processamento 

(B) utilização – variedade de produtos – nível de serviço na produção   

(C) capacidade – variedade - desempenho  

(D) capacidade – alternativas – satisfação de clientes   

(E) utilização – variedade de produtos – índice de processamento 

 

69. Há uma variedade ampla de fatores que influenciam a tomada de decisão em 

um projeto de rede logística. As instalações que estão localizadas para obter 

acesso a conhecimento ou habilidades que podem existir dentro de uma 

determinada região, são denominadas de instalações 

       

(A) exploradoras. 

(B) servidoras.   

(C) colaboradoras.  

(D) supridoras.   

(E) de ponta.   

   

70. Dominação é uma centralidade que aponta a forma de controle exercida 

perante ou sobre uma determinada sociedade. Tecnicamente a passagem da 

autoridade de pai para filho (linhagem ou hereditariedade) caracteriza-se 

como forma de dominação 

 

(A) carismática. 

(B) hedonista.   

(C) eudonista.  

(D) burocrática. 

(E) tradicional. 

   
FINAL DA PROVA 



Visto  
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BIBLIOTECONOMIA 

 

 

31. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas no enunciado 

abaixo. 

 

Um ambiente adequado à conservação de materiais bibliográficos e 

documentais deve ter índice de luz visível de no máximo __________ e 

apresentar radiação UV até ___________ .  

 

(A) 50 lux – 75w/lúmen    

(B) 75 lux – 50w/lúmen 

(C) 80 lux – 75w/lúmen 

(D) 75 lux – 75w/lúmen 

(E) 60 lux – 80w/lúmen 

 

32. Assinale a alternativa correta. O estudo-diagnóstico é uma etapa essencial do 

processo de planejamento, na medida em que o subsidia com dados da 

situação em que se encontra a biblioteca. Para a coleta destes dados podem 

ser usados: 

 

 

(A) entrevista, questionário, livros especializados, jornais e revistas 

especializadas. 

(B) entrevista, questionário, observação, grupo focal, triangulação e fontes 

diversas. 

(C) pesquisa de campo, observação, sistema de informação, enciclopédia e 

normas documentais. 

(D) observação, entrevista, questionário, livro eletrônico e patentes.  

(E) entrevista, questionário, observação, jornais, patentes e  relatórios. 

 

33. 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 conhecimento do usuário é dispensável para o planejamento de 

serviços de informação e para o aprimoramento dos serviços já 

existentes. 

(   ) Estudo de uso da informação refere-se à coleta sistemática de dados sobre 

o sistema de informação em um dado momento ou período de tempo. 

(   ) Estudo de uso e de usuários da informação significam a mesma coisa. 

(   ) Usuários reais são os que efetivamente usam a coleção e os serviços da 

biblioteca. 

(   ) Estudo de usuário trata de entender as necessidades e preferências 

informacionais e opiniões do usuário e não-usuário. 
 

(A) V-F-V-V-F 

(B) F-V-V-F-V 

(C) F-V-F-V-V 

(D) V-F-F-V-V 

(E) F-F-V-V-F 

 

34. Embora os metadados sejam aplicados na internet e as fichas catalográficas 

nos sistemas manuais, ambos têm a mesma função, pois objetivam: 

 

(A) a organização e a produção do documento. 

(B) a indexação e a produção do documento. 

(C) a seleção e a elaboração do documento. 

(D) a localização e a descrição do documento. 

(E) a produção e a localização física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

 



Visto  
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35. As taxonomias constituem-se de árvores hierárquicas compostas de  

 

(A) camadas superpostas, classes e subclasses. 

(B) nós, superclasses e classes. 

(C) protocolos, classes e subclasses. 

(D) superclasses, classes e subclasses. 

(E) relação de superposição e de classes. 

 

36. Na figura abaixo estão discriminados os elementos que compõem a imagem 

da biblioteca com base na percepção do usuário. Assinale a alternativa que 

preenche os elementos faltantes na figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adaptada de Launo, 2003 apud AMARAL, Sueli Angélica do. (Org.). Marketing na Ciência da 

Informação. Brasília, DF: Editora UNB, 2007. p. 85 

 

(A) Motivação, reconhecimento e eficiência. 

(B) Eficácia, produtividade e eficiência. 

(C) Valores, sentimentos e preconceitos. 

(D) Ideias, concepções e  preconceitos. 

(E) Eficiência, valores e produtividade. 

 

 

37.  A comunicação interna, ou seja, entre dirigentes e profissionais  da biblioteca 

pode ser facilitada pelo uso das modernas soluções de tecnologias da 

informação e comunicação tais como: 

 

(A) internet. 

(B) redes sociais. 

(C) web sites. 

(D) SRI. 

(E) intranet.  

 

38. O acesso à informação e aos documentos é a essência da biblioteconomia e da 

ciência da informação e, embora, desde o século passado, haja um movimento 

em prol da universalização deste acesso, sabe-se que ainda há barreiras, 

dentre elas, as de natureza: 

 

(A) afetiva, intelectual, física e pessoal. 

(B) instrucional, tecnológica, de segurança e física. 

(C) comunicacional, de entendimento, tecnológica e instrumental. 

(D) econômica, física, intelectual e social. 

(E) econômica, de segurança, tecnológica e instrucional. 

 

39. Assinale a alternativa correta. A implantação de círculos de qualidade na 

biblioteca pode trazer muitos benefícios, dentre os quais: o desenvolvimento 

de uma atmosfera de trabalho em equipe; a facilitação do intercâmbio de 

ideias; a cooperação e o inter-relacionamento entre grupos; melhor 

entendimento das exigências do trabalho; a redução de problemas; melhor 

comunicação entre supervisores e trabalhadores; o aumento da autoconfiança 

e mais 

 

(A) a escolha correta dos padrões técnicos. 

(B) a classificação correta do acervo. 

(C) a melhoria do plano de cargos e salários. 

(D) o incremento do processo de recrutamento e seleção.  

(E) o desenvolvimento da liderança. 

 

 

 

 

IMAGEM 

 

 

 

experiências 

atitudes 

informações 

crenças 

observações 



Visto  
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40. Preencha as lacunas de acordo com a alternativa que apresenta a sequência 

correta. 

 

Os mecanismos de busca na internet são muito usados para 

______________, mas para pesquisas sobre assuntos complexos 

_____________  tem ainda um papel importante a desempenhar, enquanto 

____________ não estiver bem desenvolvida e ao alcance de toda a rede, 

pois, nem sempre, ______________ tem bom domínio de 

_______________.  

 

(A) a triagem simples – o internauta – a classificação de assunto – o leitor – 

competência informacional 

(B) a pesquisa simples – o mecanismo de busca – a classificação bibliográfica 

– o usuário – estratégia de busca 

(C) a pesquisa complexa – o robô – a taxonomia –  o bibliotecário – 

competência informacional  

(D) a pesquisa factual – o profissional de referência – a web semântica – o 

usuário – competência informacional 

(E) a pesquisa pontual – o profissional de informação – a web léxica -  o 

usuário – competência informacional 

 

41. A estatística, por sua importância na revelação da realidade econômica, 

social, demográfica etc. do mundo, dos países, das regiões etc. pode ser 

considerada um bem público, por isso é fundamental que se tenha certeza da 

credibilidade de suas fontes, que devem ser avaliadas por muitos critérios, 

dentre os quais informação sobre a coleta e fonte dos dados, propósito e 

alcance da obra, formato e ainda 

 

(A) plano de amostragem, acesso e periodicidade. 

(B) autoridade, conteúdo e classificação.   

(C) bibliografia, metodologia e indexação em banco de dados.  

(D) comprovação de depósito legal, ISSN e apresentação de CD. 

(E) periodicidade, ficha catalográfica e apresentação de gráficos. 

 

 

 

 

 

42. O trabalho de tratamento da informação resulta em alguns produtos, dentre 

eles: registros bibliográficos, registros catalográficos, pontos de acesso de 

catálogos, pontos de acesso de bibliografias e mais 

 

(A) bibliografias e metadados. 

(B) metadados e resumos. 

(C) linguagem documentária e catálogos. 

(D) ontologias e pontos de acesso. 

(E) metadados e vocabulário controlado. 

 

43.  Diante da concepção de que informação e conhecimento são fatores 

indispensáveis à aprendizagem do indivíduo, cresce cada vez mais, 

mundialmente, um movimento de capacitação do usuário, no sentido de que 

se torne autônomo na busca, recuperação e uso inteligente da informação e 

que é denominado de: 

 

(A) capacitação do usuário. 

(B) treinamento do usuário. 

(C) instrução do usuário. 

(D) competência profissional. 

(E) competência informacional. 

 

44. A organização dos recursos informacionais por assunto permite a localização 

deles nas estantes de modo 

 

(A) relativo.  

(B) fixo. 

(C) indiscriminado. 

(D) aleatório. 

(E) alternado. 

 

 

 

 

 

 



Visto  
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45. Serviços de disseminação seletiva da informação eletrônicos podem ser 

estruturados com a aplicação de ferramenta da web 2.0, qual seja:  

 

(A) RSS. 

(B) SSR. 

(C) Feedback. 

(D) Página web. 

(E) Bate-papo. 

 

46. Associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, depois, assinale a 

alternativa que apresenta a sequência correta: 

 

1. Busca com termos 

livres 

(   ) com aplicação dos operadores booleanos. 

2. Busca lógica (   ) com aplicação de pesos aos termos para lhes 

atribuir relevância. 

3. Busca ponderada                      (   ) com introdução de uma cadeia de termos de 

um vocabulário controlado ou não. 

4. Busca fracionada (   ) com aplicação de palavras ou frases em 

linguagem natural. 

 

(A) 1 – 4 – 3 – 2  

(B) 4 – 2 – 1 – 3  

(C) 3 – 2 – 1 – 4  

(D) 2 – 4 – 1 – 3  

(E) 2 – 3 – 4 – 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, depois, assinale a 

alternativa que apresenta a sequência correta: 

 

1. Estilo Vancouver (   ) Mais usado nas áreas das artes e das 

humanidades, aplica o sistema  autor-

página. 

 

2. Estilo APA (American 

Psycological 

Association) 5th. 

Edition 

(   ) Mais usado nas áreas de saúde e exatas, 

aplica o sistema numérico de citações. 

 

 

 

3. Estilo MLA (Modern 

Language Association 

(   ) Permite o uso dos sistemas notas de 

rodapé e de autor-data. 

 

4. Estilo Chicago (   ) Aplica o sistema Harvard autor-data. 

 

5. Estilo IEEE (Institute of 

Electrical and Eletronics 

Engineers) 

(   ) Mais usado nas áreas de engenharias, 

computação, tecnologias aplicadas etc., 

aplica o sistema numérico de citação. 

 

(A) 5 – 2 – 1 – 4 – 3  

(B) 3 – 2 – 1 – 4 – 5 

(C) 3 – 1 – 4 – 2 – 5   

(D) 2 – 4 – 3 – 5 – 1  

(E) 4 – 2 – 3 – 1 – 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visto  
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48. Associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, depois, assinale a 

alternativa que apresenta a sequência correta: 

 

1. Conhecimento empírico   (   ) Mais geral e reflexivo. 

2. Conhecimento científico (   ) É o conhecimento popular ou senso 

comum. 

3. Conhecimento religioso (   ) É o foco dos estudos da Biblioteconomia 

e Ciência da Informação. 

4. Conhecimento filosófico    (   ) Acredita possuir a verdade sobre as 

questões Fundamentais do homem. 
 

(A) 1 – 3 – 2 – 4  

(B) 4 – 2 – 3 – 1  

(C) 4 – 1 – 2 – 3  

(D) 2 – 3 – 4 – 1  

(E) 1 – 4 – 3 – 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Observando a figura, 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. 

 
  Sobre o diagrama de causa-e-efeito, exemplificado acima, pode-se afirmar 

que: 

 

(  ) objetiva identificar, explorar e ressaltar as causas possíveis de um 

problema. 

(   ) seu uso é específico para problemas gerenciais. 

(   ) é chamado também de diagrama de Pareto. 

(   ) se aplica a problemas de natureza gerencial, de produção e de serviços. 

(   ) indica estatisticamente a ascendência de um problema sobre outro. 

(   ) pode ser usado como uma ferramenta da gestão da qualidade. 

 

(A) V – F – F – V – F – V  

(B) F – F – V – V – F – V 

(C) V – V – F – V – F – F  

(D) V – F – V – F – V – F  

(E) F – V – V – F – F – V  



Visto  
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50. Dentre  os elementos que compõem os serviços de disseminação seletiva de 

informações, o perfil do usuário constitui-se  parte relevante desse processo. 

Desse modo, relacione esse elemento às características da geração 

correspondente e assinale a alternativa com a sequência correta. 

 

1. GERAÇÃO MANUAL (   ) redução da interação com usuário. 

 

2. GERAÇÃO 

AUTOMATIZADA 

(   ) número reduzido de  usuários.                                               

3. NA INTERNET (  ) Aumento exponencial do número de 

usuários. 

 

  (   ) menor ênfase na entrevista de  referência. 

 

(A) 2 – 3 – 1 – 2  

(B) 2 – 1 – 3 – 2  

(C) 1 – 3 – 2 – 1  

(D) 3 – 2 – 1 – 2  

(E) 3 – 1 – 2 – 2   

 

 

51.  A expressão [sic] que significa “como impresso” é utilizada 

 

(A) no AACR2. 

(B) na NBR 10520. 

(C) na NBR 6023. 

(D) na CDD. 

(E) na CDU. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Analise a descrição bibliográfica e as assertivas sobre ela e em seguida 

assinale a alternativa com a sequência correta. 

 

 

 

 

 

 

I. Por se tratar de uma obra com título equivalente, deveria aparecer o sinal 

de igualdade, entre o primeiro e o segundo título. 

II. Trata-se de uma obra com título alternativo, porém, a primeira palavra do 

segundo título deveria iniciar com letra minúscula.  

III. Segundo o AACR2, títulos alternativos, ainda que separados por vírgulas, 

a primeira palavra do segundo título deve ser registrada com letra 

maiúscula. 

 

(A) Somente I e II estão corretas. 

(B) Somente I e III estão corretas. 

(C) I, II e III estão corretas. 

(D) Somente III está correta. 

(E) Somente I está correta. 

 

53. Na descrição de uma publicação destinada a deficientes visuais, o AACR2 

traz a possibilidade de especificar o tipo do suporte. Nesse caso, a designação 

geral do material (DGM) é acrescida na área  

(A) de notas. 

(B) de descrição física. 

(C) do título. 

(D) da série. 

(E) da edição. 

 

 

 

 

 

 

Chateaubriand, François-René de 

Os mártires, ou, O triunfo da religião cristã \ François-René de 

Chateaubriand. São Paulo : Ed. das Américas, 1957. 
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54. A descrição bibliográfica é estruturada em 8 (oito) áreas, no entanto, 

dependendo do  tipo de material, algumas delas não são utilizadas. Nos 

manuscritos, dentre as áreas não usadas estão 

(A) série e notas.   

(B) título e série. 

(C) notas e número internacional normalizado. 

(D) descrição física e  série. 

(E) série e número internacional normalizado. 
 

55. Ao descrever um documento cartográfico, havendo necessidade de inserir 

vários tipos de detalhes na área de dados matemáticos, o catalogador deve 

transcrever as informações na seguinte ordem: 

 

(A) dados matemáticos, representação gráfica digital, numeração relativa à 

série, tipo e extensão do recurso. 

(B) representação gráfica digital, numeração relativa à série, tipo e extensão 

do recurso, dados matemáticos. 

(C) representação gráfica digital, dados matemáticos, numeração relativa à 

série e  tipo e extensão do recurso. 

(D) dados matemáticos, tipo e extensão do recurso, representação gráfica 

digital e numeração relativa à série.  

(E)  tipo e extensão do recurso,  representação gráfica digital, numeração 

relativa à série e dados matemáticos. 

 

56. Na área dos dados de publicação são registrados informações relativas ao 

local, editora e data. Na ausência de data de publicação, distribuição etc, o 

AACR2 recomenda registrar: 

(A)  S.d 

(B)  data desconhecida. 

(C)  data não encontrada. 

(D)  uma data aproximada. 

(E)  data ignorada. 

 

 

57. Indicação que aparece no final de um item, contendo informações acerca de 

um ou mais elementos como título, autor, editor, impressor, data de 

publicação ou de impressão denomina-se: 

 

(A) índice.  

(B) colofão. 

(C) sumário. 

(D) anexo. 

(E) glossário. 

 

58. Assinale a alternativa que completa as lacunas abaixo. 

Recurso ____________é uma ____________ ou manifestação de um 

____________ que forma a base da descrição bibliográfica. 

 

(A)  integrado, extensão, ítem 

(B)  bibliográfico, expressão, ítem 

(C)  contínuo, classificação, documento 

(D)  bibliográfico, indexação, objeto 

(E)  integrado, expressão, ítem 

 

 

59. Material codificado (dados e/ou programas) para ser manipulado por um 

dispositivo computadorizado é um 

 

(A) recurso bibliográfico. 

(B) recurso contínuo. 

(C) recurso integrado. 

(D) recurso eletrônico. 

(E) recurso adaptado. 
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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. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

(   ) A entrada de uma obra desconhecida ou incerta é feita pelo 

título. 

(   ) Uma obra escrita por um médium a partir de uma 

comunicação recebida por um espírito tem sua entrada 

secundária feita para o médium. 

(   ) Um projeto de lei em tramitação tem sua entrada pela área 

de jurisdição. 

(   ) Uma obra escrita por João Paulo II tem entrada principal 

pelo nome que o identifique como Papa. 
 

(A) V – V – F – V 

(B)  F – V – V  – F 

(C)  F – V – F – V  

(D)  F – F – V – V  

(E) V – V – V – F  

 

61. Numere a coluna da direita de acordo com a coluna da esquerda e em 

seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
1) Catálogos externos 

 

(   ) são também chamados de catálogos 

auxiliares. 

2) Catálogos internos 

 

(   ) podem ser organizados alfabeticamente e 

sistematicamente.                                                     

  (   ) são suporte às diferentes atividades dos 

catalogadores. 

  (   ) destinados ao público. 

 
(A) 2 – 1 – 2 – 1  

(B) 2 – 2 – 1 – 1  

(C) 1 – 1 – 2 – 2  

(D) 1 – 1 – 2 – 1  

(E) 1 – 2 – 2 – 1  

62. A tabela de códigos de nomes pessoais criada para bibliotecas brasileiras 

denomina-se: 

(A) Cutter. 

(B) Bliss. 

(C) PHA. 

(D) Panizzi. 

(E) Doris. 

 

63. O sistema de classificação que tem a sigla PMEST para caracterizar um 

assunto denomina-se: 

(A) Classificação de Bliss. 

(B) Classificação de dois pontos. 

(C) Classificação da LCC. 

(D) Classificação Universal. 

(E) Classificação Dewey. 

 

64. A notação da CDD 355.005 corresponde a uma 

 

(A) bibliografia da ciência militar. 

(B) enciclopédia da ciência militar. 

(C) revista da  ciência militar. 

(D) antologia da ciência militar. 

(E) coletânea da ciência militar. 
 

65. Analise as assertivas sobre CDD e CDU e, em seguida, assinale a alternativa 

que corresponde a sequência correta. 

I. Tanto a CDD quanto a CDU possuem significados constantes, imutáveis 

em suas Formas. 

II. Na CDU a série (1/9) indica aspectos relativos à classe principal. 

III. Em CDD o número de forma 05 indica tratar-se de uma enciclopédia. 

 

(A) Somente I e III estão corretas. 

(B) Somente I e II estão corretas. 

(C) Somente I está correta. 

(D) Somente III está correta. 

(E) Somente II e III estão corretas. 



Visto  
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66. Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas abaixo. 

_______________é a regra que indica a posição correta da notação na 

_______________. 

 

(A) Sequência vertical – CDD 

(B) Sequência horizontal – CDU 

(C) Sequência transversal – AACR2 

(D) Sequência vertical – CDU 

(E) Sequência diagonal – PHA 

 

 

67. Tomando como base a CDD, analise as notações abaixo e associe a segunda  

coluna de acordo com a primeira,  em seguida, assinale a alternativa com a 

sequência correta. 

 

1. 784.84 (   ) Direito militar. 

2. 981+355.007 (   ) Banda militar. 

3. 623.092 (   ) Engenheiro militar. 

4. 355.370   

5. 343.01   

6. 370=355   

 

(A) 5 – 1 – 3 

(B) 6 – 4 – 1 

(C) 2 – 1 – 4 

(D) 3 – 5 – 1 

(E) 4 – 3 – 1  
 

68. Assinale a alternativa cuja notação corresponde ao uso das tabelas auxiliares 

da CDU de língua, raça e tempo, respectivamente: 

 

(A) (=1:81); =111; 34“198” 

(B) 37(035)=134.2; (=1:81) ; 34“198”  

(C) (=1:81); 34“198” ; (035)=134.2 

(D) 34“198”; (=1:81); =111 

(E) (035)=134.2; =111; 34“198” 

69. Analise as assertivas sobre a Ordem dos sinais auxiliares da CDU, 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 ordem vertical  baseia-se  na progressão  do particular para o geral. 

(    ) Um meio mnemônico usado para  guardar a ordem horizontal é  

NAPOTEMRALUFOLIN. 
(    ) Na ausência de qualquer preferência, segue-se a ordem de citação 

padrão. 
(    ) A ordem vertical é também chamada de citação padrão. 

 

(A) F – F – F – V 

(B) F – V – V – F 

(C) V – V – V – V 

(D) F – F – V – V  

(E) V – F – V – F 

 

 

70. Um sistema de classificação representa seus assuntos através de símbolos ou 

sinais, denominados de notação de classificação. Tomando como base os 

sistemas CDU e CDD, a análise das notações a seguir permite afirmar que: 

 

                    Exemplo1                                                 Exemplo2 

 

 

 

 

(A) ambas são exemplos de notação mista ou composta. 

(B) o exemplo 1 é uma notação mista ou composta. 

(C) o exemplo 2 é uma notação pura ou simples. 

(D) a notação 1 representa uma classificação CDU sendo, portanto, pura. 

(E) o exemplo 1 representa uma notação pura e o exemplo 2 uma notação 

mista. 

FINAL DA PROVA 

331.137 551.46 (265) 
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CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

 

31. No período “t”, a Empresa ESEX apresentou as seguintes informações 

contábeis: Lucro operacional líquido de R$ 20.000,00, Vendas R$ 200.000,00 

e Ativo Operacional R$ 100.000,00. Em “t+1” as vendas e o ativo 

operacional elevaram-se em 10% e os lucros, em decorrência da implantação 

do sistema KAIZEN, cresceram 32%. Desse modo, o retorno sobre o ativo 

operacional experimentou uma elevação de um período para outro da ordem 

de: 
 

(A) 20% 

(B) 15% 

(C) 18% 

(D) 22 % 

(E) 19% 

 

32. A Divisão de Materiais da Industria Omega adquiriu 10.000 unidades da 

Matéria-prima 032, para o período “t+1”. O estoque inicial (Ei) representa 

0,80 do estoque final (Ef) e a diferença entre o estoque final (Ef) e o estoque 

inicial (Ei) é de 1.000 unidades. O estoque final (Ef)  esperado e a matéria-

prima a ser aplicada (MPA) na produção no período “t+1” serão, 

respectivamente: 

 

(A) Ef = 5.000 e MPA = 10.000 unidades. 

(B) Ef = 4.000 e MPA = 12.000 unidades. 

(C) Ef = 5.000 e MPA = 9.000 unidades. 

(D) Ef = 7.000 e MPA = 14.000 unidades. 

(E) Ef = 6.000 e MPA = 13.000 unidades. 

 

33. A linha de produção da IND. MARTINS é integrada por três artigos: Prod. A, 

Prod. B e Prod. C, cujas produções para o período “t+1” foram orçadas em 

2.000, 5.000 e 3.000 unidades, respectivamente. As taxas de utilização da 

MOD (tempo) por unidade produzida são as seguintes: 

 

            

Produto  t. por unidade 

A 1 h e 15 min 

B 45 min 

C 54 min 

 

    Sabe-se o custo por hora MOD aplainado (incluídas as provisões) é de R$ 

38,00. Então, o total do custo de MOD aplicado em t+1 será de: 
 

 

 

(A) R$ 340.800,00. 

(B) R$ 340.100,00. 

(C) R$ 326.800,00. 

(D) R$ 339.420,00. 

(E) R$ 320.600,00. 

 

34. Considerando os dados do Item 33, aplicar os CIF  (Custos Indiretos de 

Fabricação) nos produtos A, B e C a  uma taxa predeterminada de R$ 12,00  

por hora MOD, obtendo-se os seguintes CIFs por produto: 

 

 

 

(A)  CIF Prod.A R$ 35.000,00; CIF Prod. B R$ 42.000,00 e ProdC R$ 

32.600,00 

(B)  CIF Prod.A R$ 38.000,00; CIF Prod. B R$ 42.000,00 e ProdC  R$ 

35.200,00 
 

(C)  CIF Prod.A R$ 30.000,00; CIF Prod. B R$ 45.000,00 e ProdC R$ 

32.400,00 
 

(D)  CIF Prod.A R$ 35.000,00; CIF Prod. B R$ 42.000,00 e ProdC R$ 

36.000,00 
 

(E)  CIF Prod.A R$ 35.000,00; CIF Prod. B R$ 42.000,00 e  ProdC R$ 

35.200,00 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
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35. Um empreendedor resolveu abrir um negócio, fazendo um investimento de 

R$330.00,00. Suas expectativas são: lucro de 25% sobre as vendas, 

equivalente a um retorno de 35% sobre o investimento. Para que isso ocorra, 

suas vendas deverão montar a: 

 

 

 

(A) R$ 546.000,00. 

(B) R$ 468.000,00. 

(C) R$ 472.000,00. 

(D) R$ 462.000,00. 

(E) R$ 475.000,00. 
 

36. O preço de venda unitário do Produto DELTA é de R$ 140,00. Os custos 

variáveis unitários são de R$ 80,00 e as demais despesas variáveis totais 

representam 10% das vendas. Os custos e despesas fixos montam a R$ 

97.600,00 e a Empresa espera obter um lucro de 20% do Ativo Operacional, 

que é de R$ 800.000,00. Para que isso ocorra, suas vendas no período deverão 

atingir a marca de: 

 

 

 

(A) 5.800 unidades. 

(B) 6.200 unidades. 

(C) 5.400 unidades. 

(D) 5.600 unidades. 

(E) 5.200 unidades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O item 37 deverá ser respondido com base no quadro a seguir 

 

Informação sobre custos 

 

Rodoviário (R) Fluvial (F) Aéreo (A) 

- Frete por ton. R$ 90,00 R$ 50,00 R$ 150,00 

- Tempo de entrega 12 dias 25 dias 2 dias 

-Custo manutenção 

estoque 

em trânsito (por ton) 

 

 R$ 4,00 

 

R$ 3,00 

 

R$ 20,00 

 

37. A Empresa CHANT vende seus produtos, através do seu Centro Distribuidor. 

Por isso, é relevante conhecer o meio de transporte mais econômico entre a 

fábrica e o centro distribuidor de seus produtos. Três alternativas de transporte 

podem ser analisadas, a partir dos dados acima.  Após a análise, as alternativas 

em ordem decrescente de custo são: 
 

 

(A)  A – F – R  

(B)  R – A – F  

(C)  F – R – A  

(D)  A – R – F  

(E)  F – A – R     
 

 

38. A produção do artigo SYC foi orçada em 50.000 unidades para o período “t”.     

O estoque inicial (Ei) era composto de 6.000 unidades prontas e 2.000 a 0,50 

de processamento e o estoque final (Ef) esperado será de 8.000 unidades 

prontas e 1.000 a 0,70 de elaboração. 

     Considerando os estoques em termos de unidades equivalentes, as vendas do 

      período montarão a 

 

 

 

(A) 52.000 unidades. 

(B) 49.000 unidades. 

(C) 51.000 unidades. 

(D) 48.000 unidades. 

(E) 48.300 unidades. 
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O item 39 deverá ser respondido com base no quadro a seguir 

 

Produto  Quantidade  

a ser produzida 

Tempo padrão por 

unidade produzida 

A 3.000 unidades 1 h e 30 min 

B 2.000 unidades 1 h e 12 min 

C 4.000 unidades 1 h e 15 min 

D 1.000 unidades 2 h e 42 min 

 

39. A linha de produção da Empresa LUME é integrada por quatro produtos A, B, 

C e D e em todos eles entra a mão de obra ref. MOD 045, remunerada a uma 

taxa salarial horária de R$ 30,00. A correção será efetuada multiplicando os 

valores nominais por 1,90, com o propósito de imputar em cada período os 

encargos e outros itens, de acordo com a competência. O quadro abaixo 

mostra os dados relativos à produção e tempo por unidade produzida.  O custo 

total da MOD a ser aplicada montará a 
 

 

(A) R$ 438.000,00. 

(B) R$ 563.200,00. 

(C) R$ 678.200,00. 

(D) R$ 823.200,00. 

(E)  R$ 832.200,00. 

 

40. As vendas do Prod. NAN foram orçadas em 45.000 unidades para o período 

“t+1”. O estoque final (Ef) dos produtos acabados deverá ser superior ao 

estoque inicial (Ei) em 5.000 unidades. O custo do set up para mudar de um 

lote para outro é de R$ 500,00 e o custo de estocagem de uma unidade/ano é 

de R$ 2,00. O lote econômico de produção (LEP) deverá ser de  

 
 

 

(A) 5.000 unidades. 

(B) 6.000 unidades. 

(C) 4.500 unidades. 

(D) 5.800 unidades. 

(E) 5.200 unidades. 

 

 

41. No período “t+1”, as vendas montaram a 6000 unidades, experimentando uma 

elevação de 50% em relação às vendas do período “t”. O custo total, de um 

período para outro, cresceu de R$ 520.000,00 para R$ 680.000,00 e o preço de 

venda unitário de R$ 180,00 manteve-se constante nos dois períodos. O Grau 

de Alavancagem Operacional será de:  

 

 

 

(A)  2,00 

(B)  2,50 

(C)  3,00 

(D)  1,90 

(E)  2,10  

 
O item 42 deverá ser respondido com base no quadro a seguir 

 
 

Produto 
Quantidade Preço de venda 

Unitário (PVu) 

Custos e despesas 

Variáveis unitários 

A 160 R$ 300,00 R$ 180,00 

B  80 R$ 400,00 R$ 200,00 

C 240 R$ 380,00 R$ 230,00 

D 320 R$ 420,00 R$ 240,00 

 
42. A linha de produção da Empresa ELBA compõe-se de quatro produtos. O 

ponto de equilíbrio do mix de produção deverá ser determinado, considerando 

as informações acima. Os custos e despesas fixos montam a R$ 80.500,00. 

Então, os pontos de equilíbrio dos produtos (em quantidade) são: 
 

 

 

(A) Prod. A 100 unidades; Prod. B 80 unidades; Prod. C 180 unidades e 

Prod. D 210 unidades. 

(B) Prod. A 120 unidades; Prod. B 50 unidades; Prod. C 140 unidades e 

Prod. D 200 unidades. 

(C) Prod. A 110 unidades; Prod. B 60 unidades; Prod. C 150 unidades e 

Prod. D 220 unidades. 

(D) Prod. A 100 unidades; Prod. B 70 unidades; Prod. C 160 unidades e 

Prod. D 200 unidades. 

(E) Prod. A 100 unidades; Prod. B 50 unidades; Prod. C 150 unidades e 

Prod. D 200 unidades. 
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43. Segundo o Pronunciamento Técnico 00 do CPC, as características qualitativas 

de melhoria das informações contábeis são: 

 

(A) comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade. 

(B) prudência, comparabilidade, materialidade e relevância. 

(C) tempestividade, competência e objetividade. 

(D) coerência, conservadorismo e tempestividade. 

(E) materialidade, objetividade, sabedoria e prudência. 

 
 

44. O valor das despesas provisionadas, cujos desembolsos ocorrerão nos 

períodos de t+1 a t+n, na elaboração do DFC do período “t”: 

 

(A) integram o DFC para atender ao principio de competência. 

(B) não integram por não representarem desembolsos efetivos em “t”. 

(C) poderiam integrar o DFC desde que não fossem elevadas. 

(D) o princípio da prudência aconselha integrarem o DFC de “t”. 

(E) a inserção ou não depende do julgamento do contador. 

 

45. O Ativo Total (AT) da Empresa GAMA é de R$ 600.000,00 e espera-se no 

período “t” um retorno de 20% sobre esse AT. Os custos e despesas variáveis 

unitários representam 50% do preço de venda unitário. As 16.800 unidades 

produzidas foram vendidas por R$ 840.000,00. Os custos e despesas fixos 

montam a: 

 

 

(A) R$ 280.000,00. 

(B) R$ 320.000,00. 

(C) R$ 300.000,00. 

(D) R$ 310.000,00. 

(E) R$ 410.000,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Analise os dados abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 

A Industria ESEX  orçou a produção do Artigo MAX, segundo os dados 

abaixo: 

       1. Quantidade da produção – 50.000 unidades. 

        2. Matéria-prima a ser  aplicada, ao custo padrão, 125.000 unidades, no total 

de R$ 750.000,00. 
               

      Findo o período, os dados realmente ocorridos foram: 

3. Quantidade da produção – 54.000 unidades. 

4. Matéria-prima aplicada: 140.400 unidades, no total de R$ 814.320,00.  
 

 Analisando as variâncias do custo-padrão unitário da matéria-prima, 

obtiveram-se os seguintes resultados para a Variância Preço (VP), Variância 

Quantidade (VQ) e Variância Mista (VM): 

 

(A) VP = R$ 0,50 fav. VQ = R$ 0,60 desf. e VM = R$ 0,02 fav. 

(B) VP = R$ 0,60 fav. VQ = R$ 0,50 desf. e VM = R$ 0,04 fav. 

(C) VP = R$ 0,50 desf. VQ = R$ 0,60 fav. e VM = R$ 0,02 fav. 

(D) VP = R$ 0,70 fav. VQ = R$ 0,60 fav.l e VM = R$ 0,05 desf. 

(E) VP = R$ 0,50 fav. VQ = R$ 0,80 desf. e VM = R$ 0,06 fav. 

 
47. A Indústria GAMA orçou seus Custos Indiretos de Fabricação (CIFs)  em R$ 

256.000,00, para um  nível de atividade de 20.000 horas MOD, construindo 

com esses dados sua taxa predeterminada para a aplicação dos CIFs. Findo o 

período, o nível de atividade real foi de 18.000 horas MOD, e os CIFs reais 

montaram a R$ 232.600,00. A variação foi a seguinte: 

 

 

 

(A) sobre aplicação de R$ 23.400,00. 

(B) sub aplicação de R$ 2.200,00. 

(C) sub aplicação de R$ 23.400,00. 

(D) sobre aplicação de R$ 2.200,00. 

(E) sub aplicação de R$ 12.800,00. 

 

 

 

 

 



Visto  
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48. Analise os dados abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 

A Indústria ESEX orçou a produção do Artigo MAX, segundo os dados 

abaixo: 

 

     1. Quantidade da produção – 50.000 unidades. 

      2. Mão de obra a ser aplicada, ao custo padrão, 90.000 horas MOD, no total 

de R$ 1.350.000,00.       

 
 

        Findo o período, os dados realmente ocorridos foram: 

3. Quantidade da produção – 54.000 unidades 

4. Mão de obra aplicada: 108.000 horas MOD, no total de R$ 1.728.000,00   
 

 Analisando as variâncias do custo-padrão unitário da mão de obra, 

obtiveram-se os seguintes resultados para a Variância Preço (VP), Variância 

Eficiência (VE) e Variância Mista (VM): 

 

(A) VP = R$ 1,80 desf. VE = R$ 3,00 fav. e VM = R$ 0,30 desf. 

(B) VP = R$ 1,90 desf. VE = R$ 3,20 desf. e VM = R$ 0,40 fav. 

(C) VP = R$ 1,80 desf. VE = R$ 3,00 desf. e VM = R$ 0,20 desf. 

(D) VP = R$ 1,80 desf. VE = R$ 3,00 fav.  e VM = R$ 0,20 fav. 

(E) VP = R$ 1,80 fav. VE = R$ 3,00 desfav. e VM = R$ 0,20 fav. 

 

 

49. No período “t”, os custos variáveis unitários e as despesas variáveis unitárias 

montaram a R$12,00 e R$3,00, respectivamente. A relação entre o preço de 

venda e os custos e despesas variáveis é igual a 2,00. Sabe-se, ainda, que os 

custos e despesas fixos são da ordem de R$ 121.000,00 e o ativo operacional é 

de R$ 200.000,00. A Empresa Gama espera obter no período um retorno sobre 

o ativo operacional de 10%. Para isso, suas receitas totais do período deverão 

ser de: 
 
 

(A)  R$ 264.000,00. 

(B)  R$ 272.000,00. 

(C)  R$ 284.000,00. 

(D)  R$ 282.000,00. 

(E)  R$ 282.600,00.  

 

 

50. O método de custeio que unifica a produção em função dos esforços 

despendidos e que busca racionalizar o processo de custeio, a partir de uma 

unidade comum que transforma uma fábrica de linha de produção múltipla 

numa fábrica que produz um único produto é chamado de: 

 

 

 

(A)  método das seções homogêneas. 

(B)  método das UEPs. 

(C)  método dos foto-índices multiplicadores. 

(D)  metodo do custeio variável. 

(E)  método RKW.  
 

 

51. A aplicação das diversas políticas econômicas a fim de promover o emprego, 

o desenvolvimento e a estabilidade, diante da incapacidade do mercado em 

assegurar o atendimento de tais objetivos, compreende a seguinte função do 

governo através do orçamento. 

 

(A) Função Alocativa. 

(B) Função Monetária. 

(C) Função Estabilizadora. 

(D) Função Distributiva. 

(E) Função Desenvolvimentista. 

 

 

52. No que tange à despesa de pessoal, a Lei de responsabilidade Fiscal determina 

que 

 

(A) o limite prudencial corresponde a 90% do limite máximo. 

(B) em até 03(três) quadrimestres, tal gasto deverá retomar seu limite 

máximo. 

(C) a apuração considera, apenas, o gasto havido no mês anterior, 

proporcionalmente à Receita corrente líquida. 

(D) os limites são fixados somente para todo o nível de governo, nunca para 

cada esfera de governo. 

(E) os subsídios dos mandatos eletivos e o pagamento de inativos e 

pensionistas integram ambos o cômputo daquele gasto público com 

pessoal. 



Visto  
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53. A abordagem orçamentária cujas principais características são a análise, 

revisão, avaliação e justificativa de todos os programas, toda vez que se inicia 

um novo ciclo orçamentário, denomina-se: 

 

(A) Orçamento Tradicional. 

(B) Orçamento-Programa. 

(C) Orçamento Base Zero. 

(D) Orçamento Incremental. 

(E) Orçamento de Desempenho. 

 

54. Na despesa total de pessoal, para fins de verificação dos limites definidos na 

Lei de Responsabilidade Fiscal não será computada a despesa com 

 

(A) vantagens variáveis. 

(B) horas extras. 

(C) gratificações. 

(D) encargos sociais e contribuições recolhidas pelo Ente Público às 

Entidades de Previdência. 

(E) indenização por demissão ou exoneração de servidores ou empregados. 

 

55.  Acerca e quanto ao impacto na situação líquida patrimonial, é verdadeiro 

afirmar que as Operações de Crédito de longo prazo são uma Receita 

Orçamentária 

 

(A) efetiva, porém não altera a situação líquida patrimonial e, por isso, 

constitui fato contábil permutativo. 

(B) não efetiva, que não altera a situação líquida patrimonial e, por isso, 

constitui fato contábil permutativo. 

(C) de capital, que altera a situação líquida patrimonial e, por isso, constitui 

fato contábil modificativo. 

(D) corrente e, por isso, não altera a situação líquida patrimonial, logo, 

constitui fato contábil permutativo.  

(E) não efetiva, porém, constitui-se  em fato contábil modificativo e, por isso, 

altera a situação líquida patrimonial. 

 

 

 

O item 56 deverá ser respondido com base no quadro a seguir. 

 

Cobrança da Dívida Ativa R$ 50,00 
Operações de Crédito de longo prazo R$ 200,00 

Taxas R$ 10,00 
Alienação de bens Imóveis R$ 100,00 
Alugueis recebidos                                    R$ 40,00 
Multas e Juros de Mora R$ 60,00 

Impostos R$ 290,00 
 

56. Ao final do exercício financeiro de 2013, as contas de Receitas Orçamentárias 

arrecadadas por determinado Ente público apresentavam os seguintes saldos 

em R$, conforme o quadro acima. Considerando os valores acima 

arrecadados, as Receitas somam: 

 

(A) Receitas Tributárias= R$300 e Receita Patrimonial= R$40. 

(B) Receitas de Capital= R$200 e Receita Tributária= R$290. 

(C) Receitas Correntes = R$400 e Receitas de Capital = R$200. 

(D) Outras Receitas Correntes = R$50 e Receitas de Capital = R$300. 

(E) Receita Tributária = R$290 e Receitas de Capital = R$300. 

 

57. As despesas relativas a 1 (um) contrato para serviço de vigilância, no valor de 

R$5.000,00, por mês, firmado e iniciado  em 02 de  janeiro de 2014 com 

vigência para os exercícios financeiros de 2014 e 2015 deverão ser  

empenhadas 

 

(A) pela emissão de empenho global, no valor total do contrato, firmado para 

os 02 anos, no exercício financeiro em que iniciar a sua execução. 

(B) somente nos 02 exercícios posteriores a execução do contrato. 

(C) somente no exercício financeiro seguinte, por estimativa, as parcelas do 

ano anterior e as do ano seguinte. 

(D) em cada exercício financeiro, pela emissão de empenho global, pelo valor 

correspondente, apenas, à parte a ser executada naquele exercício 

financeiro. 

(E) pela emissão de empenho ordinário, no valor correspondente aos 02(dois) 

primeiros exercícios, no primeiro exercício de sua execução. 

 



Visto  
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58.  Despesa orçamentária efetiva, empenhada e liquidada, é aquela decorrente de 

 

(A) aquisição, mediante compra, de bem imóvel. 

(B) amortização de Dívida Fundada externa. 

(C) aquisição, mediante compra, de Material de Consumo. 

(D) cobrança da Dívida Ativa. 

(E) auxílio–fardamento. 

   

59.  O campo de aplicação da Contabilidade Pública de acordo com a Norma 

Brasileira de Contabilidade – NBCT 16.1 – abrange, integralmente, as 

entidades: 

 

(A) Autarquias, Conselhos Profissionais e Sociedades de Economia Mista. 

(B) Entidades não Governamentais, Autarquias e Fundações Privadas. 

(C) Serviços Sociais, Entidades Governamentais e Empresas Públicas. 

(D) Entidades não Governamentais, Fundações e Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público. 

(E) Entidades Governamentais, Serviços Sociais e Conselhos Profissionais. 

 

 

60. Os registros contábeis das transações das entidades públicas devem ser 

efetuados considerando as relações jurídicas, econômicas e patrimoniais, 

prevalecendo, nos conflitos entre elas 

 

(A) a norma de menor valor hierárquico. 

(B) a legislação tributária. 

(C) o princípio da competência e de caixa. 

(D) a essência sobre a forma. 

(E) a legislação tributária e o principio da competência. 

   

 

 

 

 

 

 

 

61.  Respeitando os critérios para reconhecimento e mensuração da depreciação, 

amortização e exaustão no setor público, é correto afirmar que 

 

(A) no caso das entidades da administração direta, a depreciação deve ser 

lançada diretamente contra as contas do patrimônio líquido. 

(B) o valor da parcela que deve ser reconhecida no resultado como 

decréscimo patrimonial, e, no balanço patrimonial, representada em conta 

redutora do respectivo ativo. 

(C) o valor residual e a vida útil econômica de um ativo devem ser revisados 

pelo menos uma vez a cada dois anos. 

(D) a depreciação e a amortização cessam quando o bem se torna obsoleto ou 

é retirado temporariamente de operação.  

(E) os bens de uso comum de qualquer natureza não estão sujeitos à 

depreciação. 

 

62.  A Entidade pública B comprou um automóvel por R$50.000,00. Sob o 

enfoque patrimonial 

 

(A) é uma Despesa de Capital que aumenta o patrimônio líquido da Entidade. 

(B) é uma Despesa Corrente que não aumenta o patrimônio líquido da 

Entidade. 

(C) não houve aumento no patrimônio liquido da Entidade por tratar-se de 

variações patrimoniais qualitativas. 

(D) houve variação patrimonial quantitativa diminutiva, por isso alterou o 

patrimônio líquido da Entidade. 

(E) houve aumento no patrimônio líquido da Entidade por tratar-se de 

variações patrimoniais quantitativas aumentativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visto  
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63. O instituto da transferência voluntária 

 

(A) pode ser utilizado como reforço orçamentário para pagamento de 

despesas de pessoal. 

(B) não exige dotação orçamentária, por falta de compulsoriedade. 

(C) não pode ser realizado, se o beneficiário estiver descumprindo os limites 

constitucionais relativos à educação e à saúde, mesmo em relação a ações 

de educação, saúde e assistência social. 

(D) compreende a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da 

Federação, excetuados aqueles decorrentes de cooperação, auxilio ou 

assistência financeira. 

(E) não pode ser realizado, se vencido o prazo para retorno da dívida pública 

consolidada  ao limite, e enquanto perdurar o excesso, independentemente 

da finalidade.  

 

64.  Segundo o artigo 31 da Lei de Responsabilidade Fiscal- LRF, caso o Ente 

público esteja ultrapassando os limites da dívida pública consolidada, ao final 

do primeiro quadrimestre terá, segundo a LRF, um critério que deverá utilizar 

para ajustar-se novamente. Qual é este critério estabelecido pela LRF? 

 

 

(A) Deverá promover o ajuste em 02 (dois) exercícios financeiros. 

(B) O ajuste deverá ser imediato, utilizando, para tanto, as providências 

previstas nos § 3º e 4º do art. 169 da Constituição federal. 

(C) Deverá ser a ele reconduzida, até o término dos 04 (quatro) quadrimestres 

subsequentes, reduzindo o excedente, pelo menos, 25% (vinte cinco por 

cento) no primeiro. 

(D) Deverá ser a ele reconduzida, até o término dos 03(três) quadrimestres 

subsequentes, reduzindo o excedente em, pelo menos, 25% (vinte cinco 

por cento) no primeiro quadrimestre. 

(E) O percentual excedente deverá ser eliminado nos 02 (dois) quadrimestres 

seguintes, sendo pelo menos, um terço no primeiro, adotando-se, entre 

outras, as providencias previstas nos § 3º e 4º do artigo 169 da 

Constituição federal. 

 

 

 

 

 

65. Sobre a Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em entidades do Setor 

Público, é correto afirmar que na avaliação dos estoques: 

 

(A) os resíduos e os refugos devem ser mensurados, na falta de critério mais 

adequado, pelo valor realizável líquido. 

(B) o valor de liquidação deve ser utilizado quando houver deterioração física 

parcial, obsolescência, bem como outros fatores análogos. 

(C) deverão ser utilizados os critérios da média ponderada móvel ou o PEPS 

(primeiro que entra primeiro que sai). 

(D) o critério de mensuração dos estoques, a ser utilizado, é o custo de 

aquisição ou custo de reposição, dos dois o maior. 

(E) os gastos de administração geral e financeiros referentes a material de 

distribuição gratuita devem acrescer o valor dos estoques. 

 

 

66. Uma transação que gera reconhecimento de um Passivo Circulante em um 

Ente público é 

 

(A) o empenho da despesa com Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica. 

(B) o pagamento de Restos a Pagar Processados. 

(C) a inscrição da Dívida Ativa não tributária de curto prazo. 

(D) a contratação de Operação de Crédito com vencimento em 15 anos. 

(E) a contratação de operação de Crédito por Antecipação da Receita 

Orçamentária – ARO. 

 

67. Constitui uma Variação Patrimonial Qualitativa a ser evidenciada na 

Demonstração das Variações Patrimoniais:  

 

(A) os Benefícios Sociais Pagos. 

(B) os juros recebidos decorrentes de empréstimos concedidos a terceiros. 

(C) os juros e Atualização Monetária, recebidos, referentes à remuneração de 

aplicações financeiras. 

(D) a aquisição, mediante compra, de um Bem Móvel. 

(E) o ganho na alienação de bens Imóveis. 

   

 

 



Visto  
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Com base nos dados a seguir responda as questões de números 68.69 e 70. 

 

Os seguintes dados foram extraídos do Balanço Financeiro de determinado 

Ente público relativo ao exercício de 2013. 

  

 

Saldo Disponível em bancos do exercício 

financeiro anterior (2012) 
 R$100.000 

Receitas Orçamentárias Arrecadadas no corrente 

exercício financeiro (2013) 
R$200.000 

Restos a Pagar, Processados, inscritos no exercício 

de 2013 
  R$60.000 

Despesas Orçamentárias Realizadas em 2013   R$120.000 

Saldo Disponível em bancos para o exercício de 

2014 
  R$230.000 

Recebimento de Caução, em dinheiro, em 2013   R$40.000 

Restituição de 80% (oitenta por cento) da Caução 

recebida em 2013 
  R$ 

Restos a Pagar Processados de 2012 pagos no 

exercício de 2013 
  R$ 

 

68. Considerando apenas informações acima, o valor dos Restos a Pagar 

Processados do exercício financeiro anterior (2012) que foi pago no exercício 

corrente (2013) corresponde a 

 

(A) R$60.000. 

(B) R$32.000. 

(C) R$36.000. 

(D) R$18.000. 

(E) R$40.000. 

 

 

 

 

 

 

 

69.  As Receitas Extra Orçamentárias recebidas no corrente exercício financeiro 

(2013) somaram: 

 

(A) R$50.000. 

(B) R$60.000. 

(C) R$100.000. 

(D) R$40.000. 

(E) R$200.000. 

 

70.  As Despesas Extra Orçamentárias pagas no corrente exercício financeiro 

(2013) somaram: 

 

(A) R$100.000. 

(B) R$60.000. 

(C) R$32.000. 

(D) R$40.000. 

(E) R$50.000. 

 

FINAL DA PROVA 



Visto  
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COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 
31. Segundo Curvello (2009), o pensamento sistêmico tem promovido uma 

mudança de paradigma nos estudos da comunicação em organizações. 

Analise as alternativas a seguir, assinalando a correta, ou seja, aquela que 

justifica a afirmação. 

 

(A) Esta ruptura paradigmática deve-se principalmente à compreensão de 

fenômenos como o caos e o indeterminismo.  

(B) Esta ruptura paradigmática deve-se principalmente à compreensão do 

conflito como inerente à sociedade.  

(C) Esta ruptura paradigmática deve-se principalmente ao entendimento das 

noções de processo e disfuncionalidade.  

(D) Esta ruptura paradigmática deve-se principalmente à possibilidade de 

libertar a comunicação de um caráter meramente prescritivo e utilitário. 

(E) Esta ruptura paradigmática deve-se principalmente à compreensão da 

sociedade como sujeita à historicidade e a mudanças.  

 

32. Segundo Andrade (citado por Fortes, 2009), para tornar seus objetivos mais 

efetivos, o processo de relações públicas consiste em formar autênticos 

públicos. Analise as alternativas a seguir, assinalando a correta, ou seja, 

aquela que caracteriza a especificidade deste processo. 

 

(A) O processo de relações públicas privilegia basicamente a eliminação de 

ruídos e rumores na comunicação com os públicos. 

(B) O processo de relações públicas privilegia basicamente o respeito à 

opinião pública. 

(C) O processo de relações públicas privilegia basicamente a elaboração de 

veículos de comunicação de massa. 

(D) O processo de relações públicas privilegia basicamente a elaboração de 

veículos de comunicação dirigida. 

(E) O processo de relações públicas privilegia basicamente o completo estudo 

dos públicos. 

33. A cultura organizacional é, segundo Schuler (2009), uma manifestação 

multidimensional. Relacione o conjunto de dimensões (listadas na coluna da 

esquerda) às características (descritas na coluna da direita), assinalando a 

alternativa correta. 

 

     Dimensões 
 

 Características 

1. Física e Material (   ) Relaciona-se à necessidade de segurança e 

integridade do corpo físico e da vida. 
2. Emocional (   ) Relaciona-se às missões individuais e 

organizacionais. 
3. Mental (   ) Relaciona-se à formação e estruturação das 

crenças. 
4. Integradora (   ) Relaciona-se à comunicação e às suas 

formas. 
5. Expressiva (   ) Relaciona-se aos objetos simbólicos e à sua 

utilização. 
 

(A) 1 – 5 – 2 – 3 – 4 

(B) 3 – 2 – 1 – 4 – 5 

(C) 2 – 4 – 3 – 5 – 1 

(D) 4 – 1 – 5 – 2 – 3 

(E) 5 – 3 – 4 – 1 – 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

 



Visto  
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34. Em sua abordagem das crises empresariais, Neves (2000) apresenta as forças 

que atuam em uma arena democrática. Relacione o conjunto de forças em 

ação, organizadas em grupos de interesse (listados na coluna da esquerda), às 

características principais (descritas na coluna da direita), assinalando a 

alternativa correta. 

 

Grupos de Interesse  Características 

 
1. Empresariais 

 

(   )  
 

Grupos de pesquisa financiados por empresas ou 

partidos políticos.  

2. Think Tanks 

 
(   ) Grupos cujas manifestações se concentram na 

defesa de causas. 

3. Minorias 

 
(   ) Grupos que representam interesses múltiplos 

presentes numa sociedade. 

4. Temáticos 

 
(   ) Grupos cujas manifestações públicas constituem 

consenso. 

5. Opinião Pública 

 
(   ) Grupos organizados em lideranças que 

representam categorias e segmentos. 

 

 

(A) 1 – 5 – 4 – 3 – 2 

(B) 4 – 2 – 5 – 1 – 3 

(C) 3 – 1 – 2 – 4 – 5 

(D) 2 – 4 – 3 – 5 – 1 

(E) 5 – 3 – 1 – 2 – 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Na concepção de Duarte (2009), a comunicação direta tem sido um 

instrumento ainda subestimado nos planejamentos institucionais. Analise as 

alternativas a seguir, assinalando a correta, ou seja, aquela que caracteriza a 

comunicação direta. 

 

(A) A comunicação direta é orientada para grupos de interesse específicos, e 

sua principal característica é a maior possibilidade de domínio sobre o 

conteúdo emitido. 

(B) A comunicação direta refere-se aos fluxos de informação proporcionados 

por estratégias de aproximação de grupos de interesse. 

(C) A comunicação direta é orientada pela ampliação das oportunidades de 

participação e acesso do maior número de pessoas, oportunizada por 

meios interativos, como a internet. 

(D) A comunicação direta refere-se à viabilização de contatos pessoais, seja 

através da interação face a face ou via meios simétricos de dupla-mão. 

(E) A comunicação direta refere-se ao contrato personalizado, que busca 

facilitar a interação, permitir a troca de informações, favorecer a 

influência mútua e maior capacidade de compreensão. 
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36. Para Oliveira (2009), a consolidação do conceito de comunicação pública 

depende da implementação de certas estratégias, como as alianças 

intersetoriais. Analise as alternativas a seguir, assinalando a correta, ou seja, 

aquela que identifica alguns pontos fortes do setor público. 

 

I. O setor público tende a ser melhor na regulamentação das atividades 

públicas e na defesa da coesão social.  

II. O setor público tende a ser melhor na manutenção da equidade e na 

prevenção da discriminação ou da exploração de grupos de pessoas.  

III. O setor público tende a ser melhor na garantia da continuidade e 

estabilidade dos serviços.  

IV. O setor público tende a ser melhor na adaptação às mudanças e na 

execução de tarefas complexas ou técnicas. 

V. O setor público tende a ser melhor na execução de tarefas que produzem 

pouco ou nenhum lucro. 

 

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

(B) Somente I e IV estão corretas. 

(C) Somente II e III estão corretas. 

(D) Somente II e V estão corretas. 

(E) Somente IV e V estão corretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Neves (2000) estabelece uma classificação das questões públicas. 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 correta. 

 

(   ) Questões públicas de natureza política podem ser geradas por decisões de 

governantes.  

(   ) Questões públicas de natureza ambiental podem ser geradas por decisões 

de partidos políticos.  

(   ) Questões públicas de imagem podem ser geradas por percepções 

negativas de públicos.  

(   ) Questões públicas sociais podem ser geradas por problemas de emprego e 

renda. 

(   ) Questões públicas de natureza econômica podem ser geradas por litígios 

trabalhistas. 

 

(A) F – V – V – F – V  

(B) V – F – V – V – F  

(C) V – V – F – V – V  

(D) F – F – F – V – V  

(E) F – F – V – F – V  
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38.  Segundo Peruzzo (2009), a comunicação comunitária deve contribuir para a 

democratização da comunicação e a ampliação do exercício da cidadania, 

norteando suas práticas por princípios da comunicação cidadã. Relacione o 

conjunto de princípios (listados na coluna da esquerda), às suas características 

principais (descritas na coluna da direita), assinalando a alternativa correta. 

 

Princípios da 

Comunicação Cidadã 

 

 Características 

 

1. Democracia e 

Pluralismo 

 

(   )  
 

Promover uma atuação independente baseada 

na negociação para a definição de regras 

claras. 
2. Representatividade 

 
(   )  Condicionar a tomada de decisões ao 

protagonismo do cidadão como seu principal 

motor. 
3. Autonomia 

 
(   ) Ampliar o exercício dos direitos e deveres de 

cidadania. 

4. Força Motriz 

 
(   ) Trabalhar com os diversos setores 

organizados e instituir o caráter coletivo das 

decisões. 
5. Participação Ativa 

 
(   ) Abrir espaço para a participação e respeitar a 

diversidade de vozes. 

 

 

(A) 3 – 5 – 4 – 2 – 1 

(B) 4 – 2 – 1 – 5 – 3 

(C) 2 – 4 – 3 – 1 – 5 

(D) 1 – 3 – 5 – 4 – 2 

(E) 5 – 1 – 2 – 3 – 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. A comunicação é um campo de estudos que engloba uma variedade de 

fenômenos e processos, e envolve diversas teorias. Analise as alternativas a 

seguir, assinalando a correta, ou seja, aquela que identifica a contribuição da 

Teoria dos Sistemas Gerais (TGS) para a compreensão da comunicação. 

 

I.    A TGS aplicada à compreensão da comunicação capta a natureza social 

da comunicação.  

II.  A TGS aplicada à compreensão da comunicação elucida os processos 

básicos de codificação, significado, pensamento, informação e persuasão.  

III. A TGS aplicada à compreensão da comunicação entende que os 

fenômenos e eventos de comunicação não podem ser entendidos 

isoladamente, mas de forma inter-relacionada.  

IV. A TGS aplicada à compreensão da comunicação entende que, enquanto 

sistema, a comunicação necessita de feedback.  

V.  A TGS aplicada à compreensão da comunicação entende que os contextos 

de interação constituem uma hierarquia, em que cada nível é afetado pelo 

nível mais amplo (meio ambiente).  

 

(A) Somente I e II estão corretas. 

(B) Somente I e III estão corretas. 

(C) Somente II e IV estão corretas. 

(D) Somente III, IV e V estão corretas. 

(E) Somente IV e V estão corretas.  
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40. Segundo Kunsch (2007), a globalização aprofundou o debate sobre a dimensão 

pública das organizações, ampliando o conjunto de temas que integram a 

agenda da responsabilidade social empresarial. Analise as alternativas a seguir, 

assinalando a correta, ou seja, aquela que apresenta alguns desses novos temas. 

 

 I. Os novos temas dizem respeito à ideia de empresa cidadã e envolvem 

respeito idêntico a consumidores e não consumidores. 

II. Os novos temas dizem respeito à ideia de empresa cidadã e envolvem a 

sustentabilidade ambiental das operações de uma organização. 

III.Os novos temas dizem respeito à ideia de empresa cidadã e envolvem a 

aceitação de novas exigências sociais, como a maior distribuição de renda. 

IV.Os novos temas dizem respeito à ideia de empresa cidadã e envolvem a 

manutenção de elevados padrões éticos. 

V. Os novos temas dizem respeito à ideia de empresa cidadã e envolvem a 

integração da totalidade dos stakeholders nos processos de decisão 

empresarial. 

 

(A) Somente I e II estão corretas. 

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

(C) Somente I e V estão corretas.  

(D) Somente III e IV estão corretas. 

(E) Somente III e V estão corretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Uma das teorias que discute a influência dos meios de comunicação na 

sociedade é a espiral do silêncio. Analise as alternativas a seguir, assinalando a 

correta, ou seja, aquela que apresenta proposições desta teoria. 

 

I. Diz a hipótese da espiral do silêncio que dois aspectos podem interferir 

no agendamento de temas pela sociedade: seu veículo e seu conteúdo. 

II. Diz a hipótese da espiral do silêncio que as mensagens impressas são 

mais agendadas que as mensagens televisivas. 

III. Diz a hipótese da espiral do silêncio que um dos fatores que incide sobre 

a manifestação pública sobre um e outro tema é a competência específica 

do agente social. 

IV. Diz a hipótese da espiral do silêncio que um dos fatores que incide sobre 

as tomadas de posição pública é o medo do isolamento. 

V. Diz a hipótese da espiral do silêncio que quanto maior a exposição e 

atenção do indivíduo à mídia, maior seu conhecimento do tema em 

questão e melhor sua percepção sobre a opinião da maioria. 

 

(A) Somente I e II estão corretas. 

(B) Somente I e III estão corretas.  

(C) Somente II e IV está correta. 

(D) Somente III, IV e V estão corretas. 

(E)  Somente IV e V estão corretas. 
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42. Segundo Saad (2003), a informação digital tem um valor que lhe é atribuído a 

partir das relações efetivadas com os usuários. Relacione o conjunto de fatores 

de valorização (listados na coluna da esquerda), às suas características 

principais (descritas na coluna da direita), assinalando a alternativa correta. 

 

Fatores de Valorização 

da Comunicação Digital 

 

 Características 

 

1. Credibilidade (   )  
 

 Atende às necessidades do dia a dia do 

usuário. 

2. Inovação 

 

(   )  Caracteriza-se pela exclusividade do 

conteúdo, produto ou serviço. 

3. Relevância 

 

(   )  Corresponde à autoridade da fonte do 

conteúdo, produto ou serviço. 

4. Imediatismo 

 

(   )  Traduz o impacto da informação numa 

decisão, objetivo ou estilo de vida. 

5. Utilidade 

 

(   )  Tipifica as operações nas quais o tempo é 

fator decisivo. 

 

 

(A) 4 – 3 – 5 – 1 – 2 

(B) 3 – 5 – 4 – 2 – 1 

(C) 5 – 2 – 1 – 3 – 4 

(D) 1 – 4 – 2 – 5 – 3 

(E) 2 – 1 – 3 – 4 – 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Segundo Kunsch (2003), o planejamento apresenta características que 

contribuem para a flexibilidade e a adaptação das organizações ao meio 

ambiente. Analise as alternativas a seguir, assinalando a correta, ou seja, aquela 

que identifica algumas dessas características. 

 

I.  O planejamento envolve ação: desenvolve-se ao longo de uma sequência de 

ações lógicas que são empreendidas de modo organizado. 

II. O planejamento está voltado para o futuro: as decisões tomadas no presente 

podem impactar o futuro das organizações. 

III.O planejamento volta-se para a eficácia: busca a maior efetividade possível 

para os objetivos pretendidos. 

IV. O planejamento envolve decisão: exige a vontade política e a disposição 

consciente de planejar e executar um curso de ações. 

V. O planejamento tem uma dimensão temporal: a duração dos planos 

obedece a prazos programados.  

 

(A) Somente I e II estão corretas. 

(B) Somente I e IV estão corretas. 

(C) Somente II e III estão corretas. 

(D) Somente III e IV estão corretas. 

(E) Somente III, IV e V estão corretas.  
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44. Segundo Recuero (2010), a capacidade de difundir informações é característica 

das redes sociais na Internet. Analise as alternativas a seguir, assinalando a 

correta, ou seja, aquela que apresenta os tipos de capital social relativos a estes 

sistemas de informação. 

 

I. O capital social cognitivo tem uma forma de difusão de informações muito 

semelhante à daquelas que apelam ao capital social relacional. 

II. Enquanto o capital social relacional perde valor se muitos nós na rede 

publicam a mesma informação; o capital social cognitivo é mais valorizado 

quando há repetição da informação em nós mais próximos da rede. 

III.  Há o capital social que apela claramente para a integração e o estreitamento 

de laços sociais. 

IV. Há o capital social que permite a cooperação entre os atores. 

    V. Há basicamente dois tipos de capital social: o capital social relacional e o 

       capital social cognitivo. 

 

(A) Somente I e II estão corretas. 

(B) Somente I, II e V estão corretas. 

(C) Somente II está correta. 

(D) Somente III e V estão corretas. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Duarte (2009) classifica os instrumentos de comunicação a partir de sua ênfase 

em informação e/ou diálogo. Analise as alternativas a seguir, assinalando a 

correta, ou seja, aquela que apresenta exemplos desta classificação. 

 

I. Exemplos típicos de instrumentos de informação: todos os meios de 

comunicação de massa, tais como jornais e revistas impressos e 

eletrônicos. 

II. Exemplos típicos de instrumentos de diálogo: fóruns de consulta, grupos de 

trabalho, ouvidorias, listas de discussão, reuniões, serviços de atendimento 

ao cidadão etc. 

III.  Exemplos típicos de instrumentos de informação: relatórios, bancos de 

dados, publicações institucionais, iconografia, noticiário da imprensa, 

internet, banners, quadros murais etc. 

IV. Exemplos típicos de instrumentos de diálogo: todos os meios de 

comunicação dirigida: tais como sites e outros meios de consulta pública, 

como os plebiscitos. 

V. Exemplos típicos de instrumentos de informação e comunicação 

(respectivamente): todos os meios que buscam disseminar informações 

para grupos de interesse, como os house-organs institucionais e os meios 

de consulta, a exemplo das caixas de sugestões ou os questionários de 

avaliação de atendimento. 

 

(A) Somente I e II estão corretas. 

(B) Somente I e IV estão corretas.  

(C) Somente II e III estão corretas. 

(D) Somente III e IV estão corretas. 

(E)  Somente V está correta. 
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46. Ao discutir as questões éticas que surgem nos ambientes virtuais, Santaella 

(2010) caracteriza alguns dilemas éticos. Analise as alternativas a seguir, 

assinalando a correta, ou seja, aquela que apresenta tais dilemas. 

 

I. As redes digitais têm uma natureza dinâmica e mutante, propiciando, ao 

mesmo tempo, comportamentos solidários, mas também rebeldes a 

regulamentos e à reciprocidade.  

II. As redes digitais comportam-se como sistemas de comunicação que ensejam 

a cooperação e o compartilhamento de informações, mas também o 

anonimato de seus agentes, o que possibilita ações criminosas.  

III.  As redes digitais comportam relações interpessoais de confiança, afinidade e 

reciprocidade, mas são também lugares de risco, que apesar desses valores, 

podem veicular informações enganosas.  

IV. As redes digitais também são marcadas por relações de reciprocidade e 

solidariedade, mas estas não predominam sobre os riscos de ações 

criminosas.  

V. As redes digitais funcionam como mecanismos em que os agentes buscam 

moldar seu comportamento pelos padrões éticos de comunidades que se 

autoregulam, mas situações problemáticas podem surgir quando menos se 

espera.  

 

(A) Somente I e II estão corretas. 

(B) Somente I, II, III e V estão corretas. 

(C) Somente II  e III estão corretas. 

(D) Somente III e IV estão corretas. 

(E) Somente IV e V estão corretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Sant’Anna (2009) caracteriza as diferenças entre as mídias das fontes e as 

mídias jornalísticas tradicionais (rádios, jornais e emissoras de televisão). 

Analise as alternativas a seguir, assinalando a correta, ou seja, aquela que 

apresenta a diferença entre estas noções. 

 

I. As mídias das fontes tratam de uma temática tão ampla quanto a que é a 

trabalhada pela imprensa tradicional, diferindo apenas quanto ao 

enquadramento dos temas.  

II. A abordagem das mídias das fontes apresenta um ângulo peculiar que é 

próprio dos segmentos sociais que as mantêm, refletindo os interesses 

temáticos e corporativos de seus mantenedores.  

III.  As mídias das fontes buscam uma maior inserção no processo de tomada 

de decisões políticas, que é mediado pelos meios de comunicação de 

massa.  

IV. As mídias das fontes tratam de temas específicos com maior amplitude do 

que as mídias tradicionais.  

V. A abordagem das mídias das fontes é segmentada, buscando servir apenas 

aos interesses dos segmentos de público aos quais se dirigem.  

 

(A) Somente I e III estão corretas. 

(B) Somente II e III estão corretas. 

(C) Somente II e IV estão corretaa. 

(D) Somente III e IV estão corretas. 

(E) Somente IV e V estão corretas. 
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48. Para McCombs (2009), a influência do jornalismo sobre os públicos é estudada 

sob diversas perspectivas. 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 correta. 

 

(  ) Dentre as perspectivas de análise, temos a chamada de competição entre 

temas, levando à mobilização dos públicos sobre um tema.  

(  ) Dentre as perspectivas de análise temos a chamada de autômato, que 

focaliza um único tópico da agenda.  

(   ) Dentre as perspectivas de análise temos a chamada de história natural, pois 

focaliza o grau de correspondência entre a agenda da mídia e a agenda do 

público. 

(  ) Dentre as perspectivas de análise temos a chamada de retrato cognitivo, 

onde a saliência de um único tema para o indivíduo é medida antes e depois 

de sua exposição a programas noticiosos. 

(   ) Dentre as perspectivas de análise temos a baseada na teoria hipodérmica da 

comunicação de massa, que entende que o indivíduo reproduz plenamente a 

agenda da mídia. 

 

(A) V- F- V- V- V 

(B) V- V- F- F-  F 

(C) F- F- V- F - V 

(D) V- F- V- F- F 

(E) F- F- F- F - V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    49. Ao considerar que, na sociedade em redes, os públicos representam a rede 

primária da interação empresa sociedade, França (2009) observa as diversas 

formas de relacionamento corporativo. 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 

correta.  

  

(  ) Quanto à qualidade, os relacionamentos podem ser compartilhados ou 

mutuamente benéficos, ou seja: as partes fundamentam-se nos mesmos 

valores e geram vantagens mútuas.  

(   ) Quanto ao tempo, os relacionamentos podem ser duráveis ou permanentes, 

ou seja, apresentam descontinuidade ou persistem por determinado tempo. 

(   ) Quanto à interpessoalidade, as relações podem ser singulares, ou mistas, ou 

seja, acontecem entre dois indivíduos ou entre um indivíduo e uma 

coletividade. 

(   ) Quanto à frequência ou modo, os relacionamentos podem ser múltiplos ou 

interatuantes, ou seja, acontecem regularmente com numerosos indivíduos 

ou as ações de cada parte modificam ou afetam a outra.  

(  ) Quanto às atitudes, as relações podem ser positivas, negativas, ou seja, 

capazes de produzir influência recíproca ou influenciar apenas uma das 

partes. 

 

(A) V- V- F- V- F 

(B) F- V- F- F - F 

(C) F- V- V- F- V 

(D) V- F- F- V- V 

(E) V- F- V- V- F 
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50. Na concepção de Kunsch (2003), a formulação do plano estratégico de 

comunicação envolve três etapas. Analise as alternativas a seguir, assinalando a 

correta, ou seja, aquela que apresenta estas etapas. 

 

(A) As etapas são: (a) identificação da missão da organização; (b) 

identificação da visão da organização; e (c) identificação dos valores da 

organização. 

(B)  As etapas são: (a) definição do negócio; (b) análise do ambiente externo; 

e (c) análise do ambiente setorial e interno. 

(C)  As etapas são: (a) análise dos indicadores das variáveis econômicas; (b) 

análise dos indicadores das variáveis políticas; e (c) análise dos 

indicadores das variáveis socioculturais. 

(D) As etapas são: (a) diagnóstico estratégico da comunicação 

organizacional; (b) estabelecimento de filosofias e políticas de 

comunicação; e (c) determinação de planos e projetos de comunicação. 

(E)  As etapas são: (a) pesquisa e construção do diagnóstico estratégico da 

organização; (b) planejamento estratégico da comunicação 

organizacional; e (c) gestão estratégica da comunicação organizacional. 

 

 

51.  A ______________ consiste em pesquisar, examinar e avaliar as tendências 

socioeconômicas presentes no meio ambiente da organização. 

 

(A) Auditoria Social. 

(B) Auditoria de Clima Organizacional. 

(C) Auditoria de Perfil Organizacional. 

(D) Auditoria de Imagem. 

(E) Auditoria de Mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Em relação à Pesquisa de Opinião é correto afirmar que: 
 

 

 

(A) entrevista em profundidade com lideranças e grupo focal são exemplos de 

técnicas utilizadas na execução deste tipo de pesquisa. 

(B) tem como função principal examinar, avaliar, reorganizar e solucionar 

problemas no sistema de comunicação organizacional, com o escopo de 

melhorar o desempenho das práticas vigentes. 

(C) trata-se de um processo de comunicação e interação que objetiva o 

levantamento de informações e a identificação de opiniões com o intuito 

de obter, através da tabulação e cruzamento de dados, uma análise 

quantitativa da situação organizacional. 

(D) constitui-se em uma técnica específica das Relações Públicas que objetiva 

a apreensão da manifestação informal e espontânea da opinião dos 

entrevistados, contribuindo para a identificação de opiniões, percepções e 

expectativas sobre a organização, caracterizando, assim, uma pesquisa de 

abordagem qualitativa. 

(E)  técnica que objetiva a identificação dos níveis de satisfação dos públicos 

que, isoladamente ou em conjunto, determinam o tipo de harmonia ou 

conflito existente no sistema organização-públicos 

 

 

 

53. As Relações Públicas caracterizam-se pela aplicação de conceitos e técnicas de 

comunicação estratégica com o objetivo de  
 

 

 

(A) garantir a unidade no processo de comunicação nos variados setores da 

organização. 

(B) utilizar instrumentos para atingir segmentos diferenciados de públicos da 

organização. 

(C) formar imagem positiva em torno da organização, com a particularidade 

de estar  exclusivamente vinculada à alta administração das organizações. 

(D) aumentar a capacidade racional e compreensiva dos públicos em questões 

controvertidas, auxiliando no processo de formação da opinião pública. 

(E) atingir de forma planificada os objetivos globais e macro-objetivos para a 

organização. 
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54. Elemento norteador do planejamento estratégico de comunicação que está 

relacionado ao futuro da organização e que diz respeito ao modo como deseja 

ser considerada por seus públicos:  

 

 

(A) Missão. 

(B) Visão. 

(C) Valor. 

(D) Política. 

(E) Filosofia. 

 

55. A análise da situação é uma atividade que se faz presente em qual etapa do 

processo de Relações Públicas? 

 

 

(A) Pesquisa. 

(B) Planejamento. 

(C) Implantação. 

(D) Controle e monitoramento 

(E) Avaliação. 

 

56. O produto da assessoria de imprensa cujo conteúdo é basicamente opinativo e 

interpretativo, de interesse público e que possibilita a apresentação, discussão 

e aprofundamento de questões relevantes e que pode oferecer bons retornos 

institucionais para a organização é denominado de  

 

 

(A) dossiê. 

(B) artigo. 

(C) análise do noticiário. 

(D) nota oficial. 

(E) publieditorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. Analise as afirmativas sobre os modelos de Relações Públicas, 

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 modelo de informação pública se caracteriza pela implementação de 

programas de comunicação baseados em pesquisas e reflexão estratégica.   

(   ) O modelo de agência de imprensa/divulgação se caracteriza pela obtenção 

de publicidade favorável para uma organização, através dos meios de 

comunicação de massa. 

(   ) O modelo simétrico de duas mãos baseia-se na pesquisa e utiliza a 

comunicação para administrar conflitos e aperfeiçoar o entendimento com 

públicos estratégicos. 

(   )  O modelo assimétrico de duas mãos oferece maiores resultados quando o 

grau de conflito no sistema organização-públicos é elevado, especialmente 

quando o público percebe a obtenção de benefícios com as alterações 

propostas para a resolução dos conflitos. 

(   ) O modelo assimétrico de duas mãos propõe que as alterações necessárias 

para a resolução de conflitos no sistema organização-públicos devem ser 

realizadas pelo público. 
 

 

(A) F-F-V-F-F 

(B) V-F-V-F-V  

(C) F-V-F-V-F 

(D) F-V-V-F-V  

(E) F-V-V-V-F 

 

58. A função das Relações Públicas nas organizações que tem por objetivo 

estabelecer as articulações necessárias para uma maior interação entre setores, 

grupos e subgrupos é denominada de:  

 

 

(A) Função Mediadora. 

(B) Função Política. 

(C) Função Estratégica. 

(D) Função Administrativa 

(E) Função Integradora. 



Visto  
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59. No relacionamento entre jornalistas e assessores um comportamento que deve 

ser evitado pelo assessor é: 

 

 

(A) assumir o papel de porta-voz da organização. 

(B) agir como mediador nas relações com os jornalistas. 

(C) valorizar o papel do jornalista para evitar bajulações. 

(D) buscar o entendimento diretamente com o jornalista, no caso de algum 

problema de relacionamento, encaminhando suas reclamações ao redator 

ou proprietário do veículo. 

(E) privilegiar veículos de comunicação regionais em detrimento dos 

nacionais, pois estes servem de pré-pauta para a grande imprensa. 

 

60. “A comunicação ____________ constitui-se na ação estratégica de uma 

organização, que tem como base o diagnóstico global e uma visão geral da 

organização, consideram-se o processo de relacionamento que estabelece com 

seus públicos” (CONFERP/2002): 

 

 

(A) corporativa 

(B) institucional 

(C) organizacional 

(D) pública 

(E) integrada 

  

61. O fluxo de comunicação organizacional que melhor se adequa à gestão 

participativa e integrada é denominado de 

 

 

(A) comunicação ascendente. 

(B) comunicação descendente. 

(C) comunicação horizontal. 

(D) comunicação transversal. 

(E) comunicação circular. 

 

 

 

 

 

 

 

62. Na rede teórica proposta por Roberto Porto Simões (1995) o elemento que 

gera, evita e resolve conflitos é 

 

 

(A) a informação. 

(B) a comunicação. 

(C) a organização. 

(D) o público. 

(E) a micropolítica.  

  

63.  Analise a afirmativa e em seguida assinale  a alternativa correta. A avaliação 

é uma etapa importante no processo de Relações Públicas. Qual das 

alternativas abaixo relacionadas indica uma atividade presente nesta etapa? 

 

 

(A) Correção de desvios. 

(B) Controle e monitoramento. 

(C) Mensuração dos resultados. 

(D) Divulgação para o público envolvido. 

(E) Elaboração de planos alternativos e emergenciais. 

 

64. O clipping é uma atividade rotineira das assessorias que busca a identificação 

de citações sobre a organização ou temas de seu interesse na mídia. Sobre 

este instrumento é correto afirmar: 

 

 

(A) limita-se ao registro, para efeito de circulação entre os interessados, de 

notícias sobre a organização que foram veiculadas na mídia. 

(B) quantifica o espaço ocupado pela organização na mídia, indicando a 

eficiência e eficácia do trabalho da assessoria. 

(C) a centimetragem indica o nível de conhecimento do público sobre a 

organização ou sobre temas do seu interesse. 

(D) constitui-se em matéria prima para o trabalho de auditoria, a ser feito  a 

posteriori, possibilitando um refinamento das estratégias de 

relacionamento da organização com a mídia. 

(E) o material oriundo do clipping terá utilidade como registro da história da  

organização, ajudando na caracterização do ambiente interno. 

 

 

 

 



Visto  
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65. Sobre os stakeholders (Gruning 2009) é correto afirmar: 

 

 

(A) os termos stakeholders e públicos são sinônimos e materializam os 

fenômenos de relacionamentos sociopolíticos no sistema organização-

públicos. 

(B) referem-se aos grupos para os quais os programas de Relações Públicas 

são planejados. 

(C) definem-se como categorias gerais de pessoas ou grupos afetados por 

consequências reais ou potenciais das decisões organizacionais. 

(D) constituem-se a partir do aparecimento de uma questão controversa e da 

possibilidade de uma discussão racional a respeito do problema 

levantado. 

(E) constituem um agrupamento de pessoas ou grupos sociais organizados, 

com ou sem contiguidade física, que conformam o sistema social 

organização-públicos. 

 

66. Segundo As Normas de Cerimonial Público, sobre a ordem de procedência é 

correto afirmar: 

 

(A) quando para as cerimônias militares for convidado o Governador, este 

presidirá a cerimônia. 

(B) em cerimônias de caráter federal, quando o militar da ativa exercer 

função administrativa militar, observar-se-á a precedência da função 

atual. 

(C) os antigos Chefes do Gabinete Militar da Presidência da República e 

Chefes do Estado Maior das Forças Armadas passarão à frente dos 

titulares em exercício, sendo a sua precedência determinada pela função 

que exerceram.  

(D) a precedência entre Adidos Militares será definida pelo Chefe do 

Cerimonial.  

(E)   tem honras, prerrogativas e direitos de Ministro de Estado o Chefe de 

Gabinete Militar da Presidência da República, o Chefe do Gabinete Civil 

da Presidência, o Chefe do Serviço Nacional de Informações e o Chefe 

do Estado-Maior das Forças Armadas e, nessa ordem, passarão após os 

Ministros de Estado. 

 

 

67. Analise as afirmativas sobre a avaliação de programas de Relações Públicas, 

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 ou programas de comunicação de curto prazo podem causar apenas 

pequenos efeitos adicionais à qualidade dos relacionamentos 

organizacionais, sendo difíceis de mensurar.  

(   ) Grau de exposição às mensagens, retenção de mensagens, cognição, atitude 

e comportamento são indicadores da qualidade dos relacionamentos de 

longo prazo no sistema organização-públicos. 

(   ) Confiança, satisfação, compromisso e reciprocidade de controle se 

constituem em objetivos de curto prazo que podem ser alcançados por 

meio de atividades e programas específicos de comunicação.   

(   ) Programas individuais de Relações Públicas geralmente não produzem 

mudanças de curto prazo nos indicadores da qualidade dos relacionamentos 

presentes no sistema organização-públicos, mas programas de 

comunicação têm efeito cumulativo nos indicadores ao longo do tempo. 

(   ) A principal razão para medir os objetivos de comunicação de curto prazo é 

auxiliar nas decisões sobre  a manutenção, revisão ou eliminação das 

atividades propostas. 

 

(A) V-F-F-V-V 

(B) F-V-V-F-F  

(C) V-F-V-F-V 

(D) F-F-V-V-F  

(E) V-F-F-V-F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visto  
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68. Segundo As Normas de Cerimonial Público, sobre as visitas oficiais é correto 

afirmar: 

 

(A) caberá ao Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores elaborar o 

projeto do programa das visitas oficiais do Presidente da República aos 

Estados ou Territórios da Federação. 

(B) as autoridades estaduais encarregar-se-ão, ouvido o Cerimonial da 

Presidência da República, de  organizar o cortejo de automóveis da 

comitiva presidencial bem como o das autoridades militares.  

(C) o Governador do Estado ou Território far-se-á presente à chegada do 

Chefe de Missão diplomática estrangeira em visita oficial.   

(D) o Presidente da República não retribui pessoalmente visitas, exceto as de 

Chefes de Estado.  

(E)  as visitas de Chefes de Estado estrangeiros ao Brasil começarão, sempre 

que possível, nos municípios.  

 

 

69. Segundo As Normas de Cerimonial Público, sobre o Pavilhão Presidencial e a 

Bandeira Nacional é correto afirmar: 

 

(A) o Pavilhão Presidencial pode ser apresentado compondo com outras 

bandeiras, panóplias, escudos ou peças semelhantes.  

(B) o Pavilhão Presidencial estará permanentemente no topo de um mastro 

especial plantado na Praça dos Três Poderes de Brasília, no Distrito 

Federal, como símbolo perene da Pátria e sob a guarda do povo 

brasileiro. 

(C) hasteia-se obrigatoriamente, a Bandeira Nacional, nos dias de festa ou de 

luto nacional em todas as repartições públicas, nos estabelecimentos de 

ensino e sindicatos. 

(D) no dia 19 de novembro, Dia da Bandeira, o hasteamento é realizado às 

14 horas, com solenidades especiais. 

(E)   a Bandeira Nacional não pode  ser distendida sobre ataúdes. 

 

 
 

 

 

 

70.  Em relação à tipologia dos instrumentos de Relações Públicas que leva em 

consideração o sentido do fluxo de informações no contexto organizacional 

(Simões, 1995), associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a 

seguir, assinale a alternativa com a sequência correta. 
 

Tipologia dos 

instrumentos quanto 

ao fluxo de 

Informações 
 

 Instrumentos 

 Instrumentos de entrada (   )  
 

Público interno 

 Instrumentos mistos 

 

(   ) Políticas e normas 

 Instrumentos de saída (   ) Auditoria social 

 (   ) Relatórios de áreas 

  
 (   ) Lobby 

 

 (   ) Cerimonial e protocolo 

( 

 
 

(A) 1-2-1-1-3-3 

(B) 2-3-1-3-2-2 

(C) 3-3-2-2-1-1 

(D) 2-3-1-1-2-2 

(E) 2-1-3-2-1-2 
 

FINAL DA PROVA 



Visto  
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31. Analise as afirmativas abaixo, com base na Lei 12.846/2013, colocando entre 

parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, ou a letra F, 

quando se tratar de afirmativa falsa. Em seguida, assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta. 

 

(    ) As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos 

âmbitos administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nesta Lei 

praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não. 

(    ) A responsabilização da pessoa jurídica exclui a responsabilidade 

individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer 

pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito. 

(    ) A competência para a instauração e o julgamento do processo 

administrativo de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica 

poderá ser delegada, vedada a subdelegação. 

(    ) No âmbito do Poder Executivo federal, a Controladoria-Geral da 

União - CGU terá competência concorrente para instaurar processos 

administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas ou para 

avocar os processos instaurados com fundamento na Lei 12.846/2013. 

 

 

 

(A) V – F – V – V 

(B) F – V – V – F 

(C) V – F – F – V 

(D) V – V – V – F 

(E) V – V – F – V 

 

 

 

 

 

 

32. Assinale a alternativa que completa adequadamente a lacuna abaixo. 

 

“Se um parecer _____________ e ___________deixar de ser emitido no 

prazo fixado, o processo não terá seguimento até a respectiva apresentação, 

responsabilizando-se quem der causa ao atraso. 

 

(A) facultativo / obrigatório 

(B) técnico / administrativo  

(C) jurídico / vinculativo 

(D) obrigatório / vinculante 

(E) escrito / obrigatório 

 

 

 

 

 

33. Assinale a alternativa correta. 

 

(A)  Para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade. 

(B)  É inadmissível a ação declaratória, quando tenha ocorrido a violação do 

direito. 

(C)  Algumas pessoas que se acham no exercício dos seus direitos têm 

capacidade para estar em juízo. 

(D)  O cônjuge sempre necessitará do consentimento do outro para propor 

ações. 

(E) A União é representada judicialmente pelo Presidente da República. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

 



Visto  
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34. Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 

 

I. Os casos de enriquecimento ilícito praticados por qualquer agente 

público, servidor ou não, contra empresa incorporada ao patrimônio 

público serão apurados como atos de improbidade administrativa na 

forma da lei. 

II. Aquele que não sendo agente público se beneficia de atos de 

improbidade administrativa responde civil ou criminalmente pelos seus 

atos, contudo não lhe é aplicada a lei de improbidade administrativa. 

III. A perda da função pública, pela sua gravidade, é uma sanção autônoma, 

não podendo ser cominada com nenhuma outra conforme determina a 

lei de improbidade administrativa. 

 

(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. 

 

 

35. Sobre o Mandado de Segurança, podemos afirmar que: 

 

(A)  quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, todas elas 

deverão requerer o mandado de segurança. 

(B)  em caso de urgência é permitido impetrar mandado de segurança por 

meio eletrônico de autenticidade comprovada. 

(C)  em casos extraordinários será permitido Mandado de Segurança contra 

decisão judicial transitada em julgado. 

(D) os efeitos da medida liminar concedida em sede de Mandado de 

Segurança persistirão até a prolação da sentença sem possibilidade de 

revogação. 

(E) a sentença no Mandado de Segurança tem natureza condenatória. 

 

 

 

 

 

 

36. Assinale a afirmativa correta. 

 

(A) O critério geral definidor da improbidade administrativa pauta-se pelo 

princípio da eficiência administrativa, que impõe ao agente público a 

busca pelos fins economicamente viáveis. 

(B) A lei de improbidade administrativa é uma lei de natureza penal. 

(C) As empresas ou entidades de direito privado que tenham recebido auxílio 

do Poder Público não podem ser vítimas de atos de improbidade 

administrativa.  

(D) A lei de improbidade administrativa considera enriquecimento ilícito o 

uso de máquinas, equipamentos ou pessoal de órgão público em 

benefício de autoridade.  

. 

 

  

 

37. Sobre o processo administrativo, podemos afirmar que: 

 

(A) a lei federal de processo administrativo tem aplicação subsidiária e 

observância obrigatória para todos os entes federados no que for norma 

de caráter geral.  

(B) as leis estaduais de processo administrativo não se subordinam a lei 

federal. 

(C) a lei federal de processo administrativo, segundo ela mesma dispõe, 

expressamente, é uma norma que regula procedimentos e não processo.  

(D) os processos administrativos disciplinados pela norma federal são todos 

de caráter contencioso. 

(E) processos administrativos não têm forma determinada em lei, sendo 

autuados livremente e organizados de acordo com a conveniência do 

administrador. 

 

 

 



Visto  
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38. Analise o caso abaixo e assinale a alternativa correta. 

Ana, Barbara e Cássio, menores, órfãos e herdeiros de uma considerável 

fortuna encontram-se sob a guarda de uma vizinha dos pais falecidos. O Juiz, 

provocado a nomear um tutor para os menores, uma vez que não existia 

disposição dos pais, decidiu afastar o tio, alegando que ele cumpria uma pena 

alternativa em razão de condenação por agressão a esposa, e, nomeou como 

tutora a vizinha. 
 

(A) A decisão é nula. Havendo um parente colateral até o terceiro grau e que 

não esteja cumprindo pena privativa de liberdade, este deverá ser o tutor 

dos menores. 

(B) Não havendo nomeação pelos pais, nem parentes idôneos capazes de 

exercer a tutela, caberá apenas ao Juiz incluir os menores em programa 

de colocação familiar.  

(C) A decisão é a única solução possível e legítima. Segundo o Código Civil 

a tutela dos menores caberá àquele que no momento da morte dos pais 

ou da perda do poder familiar estiver com a guarda dos menores.   

(D) A decisão não é nula. O tio pode ser afastado em casos como esse, em 

que cumpre pena alternativa dessa natureza. A vizinha, caso aceite, pode 

exercer a tutela, se, ausente tutor legítimo ou testamentário. 

(E) O Juiz deverá nomear para as crianças um curador. Essa é a regra legal 

quando os pais não dispõem em vida sobre o exercício da tutela e, ao 

mesmo tempo, não há parentes idôneos para exercê-la. 
 

39. Acerca da despedida dos empregados públicos, podemos afirmar que: 
 

(A)  o STF garantiu em decisão de repercussão geral que a despedida de 

quaisquer empregados públicos deverá sempre ser motivada. 

(B)  o STF não incluiu na decisão de repercussão geral, onde garantiu o 

direito à motivação no caso de despedida, os empregados públicos 

vinculados a empresas públicas que exploram atividade econômica. 

(C)  os empregados públicos sempre tiveram direito à motivação quando da 

sua despedida, o que lhes era assegurado pela jurisprudência uniforme 

do Tribunal Superior do Trabalho. 

(D)  a decisão do STF sobre a obrigatoriedade de motivação, não afeta a 

despedida dos empregados públicos da INFRAERO. 

(E) os empregados públicos da Petrobrás, de acordo com o STF, não podem 

ser despedidos sem motivação. 

 

 

40. Sobre o processo administrativo disciplinar, é correto afirmar que: 

 

(A)  não poderão ser imputadas sanções administrativas diversas para um 

mesmo fato descrito como infração disciplinar.  

(B)  sentença penal condenatória transitada em julgado poderá motivar 

aplicação de sanção administrativa para o fato objeto da instrução 

processual. 

(C)  é vedado em processo administrativo disciplinar a adoção de medidas 

acautelatórias sem prévia audiência da parte afetada. 

(D)  o processo administrativo disciplinar é um processo inquisitorial. 

(E)  a sindicância punitiva é obrigatoriamente procedida em momento 

anterior à instauração do processo administrativo disciplinar. 

 

 

 

 

 

 

41. Sobre o processo civil, podemos afirmar que: 

 

(A)  a sistemática vigente no Brasil admite recurso administrativo obrigatório, 

que é preliminar e condicionante da apreciação do pedido pelo Juiz. 

(B)  a União quando é ré em ação judicial pode declinar validamente dos 

prazos processuais diferenciados, por ato inequívoco do Advogado-

Geral da União. 

(C)  as condenações contra autarquias federais também respeitam a 

sistemática dos precatórios. 

(D)  a Fazenda Pública não transige em juízo. 

(E)  as ações judiciais propostas pela União também garantem prazos 

processuais diferenciados para a parte contrária. 

 

 

 

 

 

 



Visto  
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42. Com base na Lei de Acesso a Informação, analise as afirmativas abaixo e, em 

seguida, assinale a alternativa correta. 

 

I. Depois do advento da lei de acesso a informação – Lei 12.527 de 18 de 

novembro de 2011 – não há mais legitimidade para os entes públicos 

limitarem o acesso a qualquer informação com base na segurança do 

Estado. Todos os conteúdos devem ser acessíveis ao público. 

II. De acordo com a nova sistemática, o acesso, a divulgação e o 

tratamento de informação sigilosa ficarão restritos aos servidores da 

Controladoria-Geral da União. 

III. O sigilo das informações foi mantido na nova lei de acesso a 

informação. Ela regulamenta uma escala de classificação das 

informações em relação ao grau do sigilo que elas demandam, podendo 

chegar até o limite do ultrassecreto. Essas informações classificadas 

como ultrassecretas podem ser mantidas em segredo por até 25(vinte e 

cinco) anos. 

IV. A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e 

imagem de pessoa poderá sempre ser invocada, mesmo que chegue a 

dificultar a instrução de processo de apuração de irregularidades em que 

o titular das informações estiver envolvido. 

V. As informações pessoais terão seu acesso restrito, independentemente 

de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a 

contar da sua data de produção, mas, poderão ter autorizada sua 

divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou 

consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem.  

 

 

(A)  Somente I é correta. 

(B)  Somente IV é correta. 

(C)  Somente II e III estão corretas. 

(D)  Somente III e V estão corretas. 

(E)  Somente I e V estão corretas.  

 

 

 

 

 

 

43. Assinale a opção correta. 

 

(A)  O STF já sumulou o entendimento de que é nula disposição editalícia em 

concurso público que oferece oportunidade para os candidatos apenas 

em cadastro de reserva. 

(B)  De acordo com o STF o funcionário nomeado tem direito à posse. 

(C)  O STF admite que qualquer funcionário pode ter sua nomeação desfeita 

antes da posse. 

(D)  A prorrogação do prazo de validade do concurso é um direito subjetivo 

do candidato. 

(E)  É direito subjetivo do candidato aprovado dentro do número de vagas, a 

sua nomeação, enquanto o concurso ainda estiver no prazo de validade. 

 

 

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

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

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

 

(    ) Os servidores públicos aposentados por invalidez permanente farão jus 

aos proventos integrais, ressalvados os casos de acidente em serviço e 

moléstia grave e incurável. 

(    ) A aposentadoria compulsória aos 70(setenta) anos de idade garante 

proventos integrais ao servidor público aposentado. 

(    ) Os critérios eleitos pela CF/88 para a aposentadoria voluntária do 

servidor público leva em conta a idade e o tempo de contribuição, 

concomitantemente. 

(    ) Não poderá ser aposentado voluntariamente o servidor público que, 

embora já tenha a idade exigida na CF/88 ainda não contar com pelo 

menos 10(dez) anos de serviço público efetivo. 

 

(A)  F – V – V – F 

(B)  V – F – F – V 

(C)  F – F – V – V 

(D)  V – V – V – F 

(E)  V – V – F – V 

 



Visto  
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45. Sobre as ações cautelares, é correto afirmar que:  

 

(A) as ações cautelares, proritariamente, autorizam medidas cautelares sem 

audiência da parte contrária. 

(B) poderão ser determinadas decisões antecipatórias de tutela quando houver 

fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao 

direito da outra lesão irreparável. 

(C) as medidas cautelares só podem ser revogadas até a instrução probatória. 

(D) a medida cautelar não conserva a eficácia durante o período de suspensão 

do processo. 

(E) a nova sistemática vigente aboliu os procedimentos cautelares específicos, 

reduzindo tudo ao poder geral de cautela. 

 

 

46. Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 

 

I. O pregão é um tipo de licitação, previsto em lei, cujos critérios de 

julgamento das propostas é o de maior lance ou oferta e a comissão de 

licitação nomeada para procede-lo auxilia um pregoeiro que é escolhido 

entre servidores estáveis com mais de 10(dez) anos de serviço efetivo. 

II. A Ata de Registro de Preço tem natureza jurídica de contrato 

administrativo, pode ser modificada unilateralmente pela Administração, 

tem vigência improrrogável de doze meses e não admite rescisão 

antecipada salvo por motivo de força maior e caso fortuito. 

III. As cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos não alcançam as 

chamadas cláusulas econômico-financeiras do contrato. Essas estão 

protegidas pelo direito subjetivo ao equilíbrio econômico-financeiro, 

garantido aos contratados pela Constituição Federal de 1988.  

 

 

(A)  Somente I está correta. 

(B)  Somente II está correta. 

(C)  Somente III está correta. 

(D)  Somente II e III estão corretas. 

(E)  Somente I e II estão corretas. 

 

 

 

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

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

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

 

(    ) A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato 

gerador da respectiva obrigação, sendo relevante para qualificá-la a 

denominação e demais características formais adotadas pela lei.  

(    ) Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo 

valor nela se possa exprimir, que constitua sanção de ato ilícito, 

instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa 

plenamente vinculada. 

(    ) Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação 

independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao 

contribuinte. 

 

(A) V – V – V 

(B) F – F – F 

(C) F – F – V 

(D) F – V – V 

(E) V – V – F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

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

 

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr: 

 

(    ) Do dia em que o crime se consumou. 

(    ) No caso de tentativa, do dia em que iniciou a atividade criminosa. 

(    ) Nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência. 

 

 

(A)  V – F – V 

(B)  F – F – F 

(C)  F – F – V 

(D)  F – V – V 

(E)  V – V – F 

  

 

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

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

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

 

Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro os crimes: 

 

(    ) De genocídio, qualquer que seja a nacionalidade ou domicílio do 

agente. 

(    ) Contra a administração pública, por quem está a seu serviço. 

(    ) Praticados contra chefes de Estado.  

 

 

(A) V – V – V 

(B) V – F – F 

(C) F – F – V 

(D) F – V – V 

(E) F – V – F 

 

 

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

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

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

 

(    ) Em relação à Justiça do Trabalho, tem-se que frustrada a negociação 

coletiva, as partes poderão eleger árbitros. 

(    ) Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à 

arbitragem, é obrigatório às mesmas ajuizar dissídio coletivo de 

natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, 

respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem 

como as convencionadas anteriormente. 

(    ) Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do 

interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar 

dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito.  

 

(A) V – F – V 

(B) V – F – F 

(C) F – F – V 

(D) F – V – V 

(E) F – V – F 

 

 

 

51. Para tornar-se Ministro do Tribunal Superior do Trabalho o candidato deve ter 

mais de: 

 

(A) 30 anos e menos de 55 anos. 

(B) 35 anos e menos de 65 anos.  

(C) 45 anos e menos de 70 anos. 

(D) 55 anos e menos de 70 anos. 

(E) 65 anos e menos de 70 anos. 

  

 

 

 

 



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

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

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

 

Das decisões na Justiça do Trabalho são admissíveis os seguintes recursos: 

 

(    ) Recurso especial. 

(    ) Recurso ordinário. 

(    ) Embargos. 

  

(A)  V – F – V 

(B)  F – F – F 

(C)  F – V – V 

(D)  V – V – V 

(E)  V – V – F 

 

 

 

53. Considera-se empregado:  

 

(A)  toda pessoa física ou jurídica que prestar serviços de natureza não 

eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. 

(B)  toda pessoa física que prestar serviços de natureza eventual a 

empregador, sob a dependência deste e mediante salário. 

(C)  toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a 

empregador, com  a cooperação deste e mediante salário. 

(D)  toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a 

empregador, sob a dependência deste e mediante salário. 

(E)  toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a 

empregador, sob a dependência deste e mediante indenização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 

(    ) Na falta de acordo ou prova sobre condição essencial ao contrato 

verbal, esta se presume existente, como se a tivessem estatuído os 

interessados na conformidade dos preceitos jurídicos adequados à sua 

legitimidade. 

(    ) 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. 

(    ) O contrato de trabalho por prazo determinado que, tácita ou 

expressamente, for prorrogado mais de uma vez passará a vigorar sem 

determinação de prazo. 

 

(A)  V – V – V 

(B)  V – F – F 

(C)  F – F – V  

(D)  V – F – V 

(E)  F – V – F 

 

55. Assinale a alternativa correta. 

 

(A)  O salário-maternidade não é considerado salário-de-contribuição. 

(B)  A empresa não é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados 

empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da 

respectiva remuneração.  

(C)  Os segurados, contribuinte individual e facultativo, estão obrigados a 

recolher sua contribuição por iniciativa própria, até o dia quinze do mês 

seguinte ao da competência.  

(D)  Integram o salário-de-contribuição para os fins da Lei n. 8.212/91 as 

importâncias recebidas a título de incentivo à demissão.  

(E)  Integram o salário-de-contribuição para os fins da Lei n. 8.212/91 as 

importâncias recebidas a título de licença-prêmio indenizada. 

 



Visto  
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56. Analise as afirmativas abaixo sobre a CLT, colocando entre parênteses a letra 

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

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

correta. 

  

Após cada período de doze meses de vigência do contrato de trabalho, o 

empregado terá direito a férias na seguinte proporção: 

 

(    ) 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 

5 (cinco) vezes. 

(    ) 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 6 (seis) a 14 

(quatorze) faltas. 

(    ) 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de 15 (quinze) a 23 (vinte 

e três) faltas.  

 

(A) V – V – V 

(B) F – F – V 

(C) V – F – V 

(D) V – F – F 

(E)  F – V – F 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

Constituem outras receitas da Seguridade Social:  
 

(    ) as multas, a atualização monetária e os juros moratórios. 

(    ) a remuneração recebida por serviços de arrecadação, fiscalização e 

cobrança prestados a terceiros. 

(    ) as receitas provenientes de prestação de outros serviços e de 

fornecimento ou arrendamento de bens. 
 

(A)  V – F – V 

(B)  V – F – F 

(C)  F – F – V 

(D)  V – V – V 

(E)  F – V – F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visto  
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58. Analise as afirmativas abaixo, sobre o positivado no Código Penal Militar 

(CPM) em vigor, colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de 

afirmativa verdadeira, ou a letra F, quando se tratar de afirmativa falsa. A 

seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
 

 

(    ) Os dispositivos do CPM que se referem ao tempo de guerra possuem 

natureza de lei temporária e, por isso, aplicam-se mesmo após 

encerrado o tempo de guerra. 

(    ) Se um militar brasileiro pratica um crime em missão no Haiti, ainda que 

segundo o CPM o crime seja considerado crime militar, o CPM não é 

aplicável em razão da limitação imposta pelo Princípio da 

Territorialidade. 

(    ) Segundo positivado no CPM, deve-se considerar como navio uma 

pequena lancha da Marinha do Brasil com três Fuzileiros Navais, 

comandada por um Capitão-Tenente da mesma Força Armada. 
 
 

(A)  V – V – V 

(B)  V – F – V 

(C)  F – V – V 

(D)  F – F – V 

(E)  F – F – F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59. Analise as afirmativas e fundamentações sobre o positivado no Código Penal 

Militar (CPM) em vigor, colocando entre parênteses a letra V, quando se 

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

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

 

(    ) O CPM prevê medidas de segurança patrimoniais. 

(    ) Ao contrário do Código Penal comum, o Código Penal Militar prevê, 

como agravante, a embriaguez, mesmo que não pré-ordenada, para 

crimes praticados por militar ou civil, exceto se ela decorre de caso 

fortuito ou força maior. 

(    ) O Soldado John recebe uma lata de talco do Soldado Peter que pede 

que ele entregue, sem ninguém saber, ao Soldado  Harold.  Pensando 

haver talco na lata, ele a leva ao Soldado Harold e é pego em flagrante 

no momento da entrega.  Ela estava cheia de cocaína.  Segundo 

positivado no CPM a conduta do Soldado John não seria típica, vez 

que excluído o dolo por se tratar de erro de tipo. 

 

 

(A)  V – V – V 

(B)  V – F – F 

(C)  F – V – V 

(D)  F – F – V 

(E)  F – F – F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

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

 

(    ) O Código Penal Militar prevê hipóteses de imputabilidade de 

menores de 18 anos.  No entanto, tais dispositivos não foram 

recepcionados pela Constituição Federal de 1988. 

(    ) Em um motim liderado pelos Sargentos Pepper e Lennon, participa o 

Tenente Macartney que, no entanto, apenas segue as instruções 

daqueles dois, a exemplo das praças participantes.  Por tal motivo,  

Macartney não pode ser considerado cabeça, nos termos do CPM. 

(    ) O CPM prevê a pena de impedimento, aplicável apenas ao crime de 

insubmissão. 

 

(A)  V – V – V 

(B)  V – F – V 

(C)  F – V – V 

(D)  F – F – V 

(E)  F – V – F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61. Analise as afirmativas sobre os crimes militares em tempo de paz, colocando 

entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, ou a 

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

que apresenta a sequência correta. 

  

  

(    ) O Código Penal Militar tem o Princípio da Insignificância positivado 

em seu texto, previsto para crimes como furto, roubo e peculato, ao 

contrário do Código Penal comum onde a aplicação de tal princípio se 

dá de forma supralegal. 

(    ) O Código Penal Militar prevê o tipo penal de furto de uso que não 

possui previsão no CP comum. 

(    ) O tratamento dispensado ao concurso de pessoas no CPM é idêntico 

ao dado pelo Código Penal comum. 

(    ) Segundo positivado no Código Penal Militar, a lesão corporal 

levíssima pode ser considerada infração disciplinar. 

 

  

(A) V – V – V – V 

(B) V – F – V – V 

(C) F – V – F – V 

(D) F – F – V – F 

(E)  V – V – F – V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

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

 

(    ) Segundo positivado na Constituição, compete às justiças militares 

estaduais, distrital e federal processar  e julgar os crimes militares 

definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares 

militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. 
(    ) O Cabo Ringo está sendo processado na Justiça Militar da União, por 

crime militar. Seu advogado entende haver falta de justa causa para a 

ação e pretende ingressar com habeas corpus (HC) em favor de seu 

cliente. O HC será julgado pelo juiz auditor ou juiz-auditor 

substituto, monocraticamente, vez que se trata de ato privativo de juiz 

togado, não sendo da competência do conselho permanente de justiça 

que está processando e julgando Ringo. 

(    ) O Sargento George, que serve no Batalhão de Petrolina-PE, e reside 

na Vila Militar localizada naquela cidade, pratica um crime militar de 

homicídio a bordo de uma embarcação civil (e sob comando civil) no 

Rio São Francisco, entre Petrolina-PE e Juazeiro-BA. Como não foi 

possível determinar se o crime ocorreu na Bahia (6ª Circunscrição 

Judiciária Militar) ou em Pernambuco (7ª Circunscrição Judiciária 

Militar). Trata-se de uma exceção à regra geral, e a competência será 

determinada por prevenção. 

(    ) Compete ao Superior Tribunal Militar decidir sobre a perda do posto 

e da patente dos oficiais e da graduação das praças das forças 

armadas. 

 

(A)  V – V – F – V 

(B)  V – F – V – V 

(C)  F – V – V – V 

(D)  F – F – V – F 

(E)  F – V – F – F 

 

 

 

 

 

 

63. 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 Cabo Ringo sofreu lesões corporais praticadas pelo Sargento Paul, 

no pátio interno do batalhão do Exército em que servem. Foi 

instaurado o IPM pois não houve situação de flagrante.  De imediato, 

o Capitão George, encarregado, determinou que Ringo fosse 

submetido a exame de corpo de delito. No entanto, deixou de 

encaminhá-lo ao exame complementar, 30 dias depois, determinante 

para classificar a lesão como grave pela incapacidade para as funções 

habituais por mais de trinta dias. Quando o IPM chegou às mãos do 

MPM, 65 dias após o crime, Ringo já estava trabalhando havia 10 

dias.  Segundo o Código de Processo Penal Militar (CPPM) prova 

testemunhal poderá suprir a falta desse exame complementar. 

(    ) Segundo positivado no CPPM, a fotocópia de um ofício tem o mesmo 

valor probante que seu original.  Mas sua autenticidade pode ser 

contestada. 

(    ) Segundo o CPPM, se um indício tem relação de causalidade remota 

com o fato indicado e este fato coincide com a prova resultante de 

outros indícios, preenche as condições para constituir prova. 

(    ) Segundo o CPPM, a busca domiciliar poderá ser executada à noite, se 

for para acudir vítimas de crime ou desastre. 

 

 

(A)  V – V – F – V 

(B)  V – F – V – V 

(C)  V– V – V – V 

(D)  F – V – F – V 

(E)  F – V– F – F 

 

 

 

 

 

 

 



Visto  
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64. O Capitão de Fragata John comanda a Fragata Constituição, que é uma 

unidade da Marinha do Brasil. Quando a embarcação está na metade da 

distância entre o Brasil e a África, em pleno Atlântico, tem início um 

incêndio na torre de comando.  Como todos os militares embarcados são 

treinados em combate a incêndio, o Comandante imediatamente inicia os 

procedimentos para apagar o fogo a todo custo, vez que, caso contrário, 

ocorrerá o naufrágio. Organiza e comanda pessoalmente o pessoal da 

mangueira número 1.  Em razão do extremo calor e gases nessas situações, é 

previsto o revezamento de militares com o primeiro homem da mangueira 

(homem que está mais à frente e direciona o jato de água).  Após certo 

tempo, o segundo homem deve assumir no lugar do primeiro.  No momento 

do revezamento, o Marinheiro Paul, que é o segundo homem da mangueira 

se nega a ir para a frente e permanece impedindo a passagem para trás do 

Cabo Ringo, que é o primeiro no estreito corredor.  Diante do risco da 

situação, o Capitão de Fragata John dá um forte soco no ombro de Paul que, 

assustado com a dor, encosta na parede e abre passagem para o recuo de 

Ringo. O soco provocou lesão corporal leve, posteriormente comprovada em 

laudo. Imediatamente, John empurra violentamente Paul, com a sola do pé 

nas costas e grita para que ele assuma a mangueira, xingando-o de covarde. 

O empurrão provocou lesão leve, também comprovada em laudo. Após isso, 

Paul assume como primeiro homem, o procedimento é bem sucedido e, em 

minutos, o incêndio é apagado.  No momento em que a mangueira está sendo 

recolhida para ser enrolada, Paul ataca John com um soco, afirmando ser em 

repulsa à agressão sofrida e grita que o sonho acabou, que não quer mais ser 

militar, afastando-se de John, que está no chão, caído. O soco produz lesão 

leve no rosto de John, comprovada em laudo.  Caído no chão após o soco, 

John vê Paul levando a mão ao coldre e abrindo, no típico movimento de 

quem vai sacar uma arma. Supondo que Paul vai pegar a arma para disparar 

contra ele, John pega a pesada mangueira a seu lado e, com a intenção de 

impedir o saque, com um rápido movimento, atinge a cabeça de Paul, 

matando-o.  Ao socorrerem Paul, verificam que já havia morrido e que não 

havia nenhuma arma em seu coldre, apenas um maço de cigarros. 

 

Com base no caso acima, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, 

assinale a alternativa correta, segundo o positivado no Código Penal Militar e 

Código de Processo Penal Militar. 

 

  

I. O Capitão de Fragata John não praticou o crime militar de violência 

contra inferior ao chutar e empurrar o Marinheiro Paul, vez que a 

qualidade de inferior deixa de ser elemento constitutivo do crime quando 

a ação é praticada por comandante de navio, na iminência de perigo ou 

grande calamidade.  Afastando-se a elementar, não se tipifica a violência 

contra inferior. 

II. Ao matar o Marinheiro Paul com um golpe de mangueira por pensar que 

ele estava sacando uma arma, o Capitão de Fragata John pensou estar 

diante de um ataque iminente, atuando em erro de fato. 

III. Apesar de atacar seu superior hierárquico, Paul não praticou o crime de 

violência contra superior, mas apenas o de lesão corporal, vez que agiu 

em repulsa à agressão sofrida, o que faz com que a condição de superior 

deixe de ser elemento constitutivo do crime. 

IV. John praticou crime de lesão corporal contra Paul ao lhe dar um soco e 

empurrar com a sola do pé. 

 

 

(A) Somente I e II estão corretas. 

(B) Somente II e III estão corretas. 

(C) Somente II e IV estão corretas. 

(D) Somente II está correta. 

 (E) Somente I, III e IV estão corretas. 
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65. Considerando o processo dos crimes de deserção e insubmissão, analise as 

alternativas seguintes e, em seguida, assinale a alternativa correta, segundo o 

positivado no Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar e Lei 

de Organização Judiciária Militar. 

 

I. O militar da ativa das forças armadas não pode ser sujeito ativo do 

crime de insubmissão. 

II. Capturada uma praça com ou sem estabilidade que desertara, esta deve 

ser submetida à inspeção de saúde e, se apta, reincluída. 

III. No processo de insubmissão, cada parte poderá arrolar até três 

testemunhas. 

IV. A partir da zero seguinte à incorporação, iniciar-se-á a contagem do 

prazo de oito dias para caracterização da insubmissão. 

V. Nos processos de deserção e insubmissão o prazo para alegações 

escritas é reduzido pela metade, por se tratarem de processos especiais. 

 

(A) Somente I e III estão corretas. 

(B) Somente II e III estão corretas. 

(C) Somente II e IV estão corretas. 

(D) Somente III e IV estão corretas. 

(E) Somente I e II estão corretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66. O Tenente Lennon, oficial da ativa do Exército, está sendo processado, na 

Auditoria da 6
a
 CJM, por peculato-furto. É o único réu do processo. Durante 

a instrução processual, foram ouvidos: o Sargento Pepper, o Tenente Ringo e 

o Cabo Harrison, que comprovadamente só o conheciam de vista; os civis 

Lucy (filha do réu) e Sky (pai do réu). Além deles, o Sargento Paul, o Cabo 

Mcartney e o Sub Ten John, que serviram com ele, mas comprovadamente só 

tinham relacionamento profissional, porém amistoso.  

 

Com base no texto-base acima e considerando a paridade de armas entre 

Ministério Público e defesa no processo e o positivado no CPM e CPPM, 

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 Sargento Pepper, o Tenente Ringo e o Cabo Harrison prestam o 

compromisso de dizer a verdade, ao serem ouvidos em juízo, mas não 

são obrigados a produzir prova que os incrimine. 

(    ) Caso se constate, ao ser qualificado antes da oitiva, que o Subtenente 

John era primo do réu, ele deve ser ouvido como testemunha 

informante, sem prestar compromisso de dizer a verdade. 

(    ) Após a oitiva das testemunhas citadas no texto-base acima, se a defesa 

requerer, em petição, a oitiva dos Soldados Michael, Lionel e Prince, 

que foram mencionados no depoimento do Sargento Pepper, o pedido 

deve ser deferido. 

(    ) se o réu for condenado a 3 anos de reclusão, a sentença do Conselho 

Especial de Justiça poderá impor a pena acessória de perda do posto e 

patente. 

 

 

(A) V – F – F – F 

(B) V – F – F – V 

(C) V – F – V – F 

(D) V – F – V – V  

(E) F – V – V – F  

 

 

 



Visto  
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67. Harrison pulou o muro do quartel do 84
o
 BIMtz do Exército, no Rio de 

Janeiro, sem ser visto.  Aproximou-se da sentinela do posto 4, guarita que faz 

a segurança do paiol, encontrando o Soldado Paul, sentinela daquele posto,  

dormindo abraçado ao fuzil. Para subtrair o fuzil e facilitar seu ataque ao 

paiol, cortou o pescoço do militar com uma faca, que trouxera com tal 

finalidade, provocando a sua morte.  Pegou o fuzil do militar e se dirigiu ao 

paiol, na intenção de arrombá-lo, vez que já servira naquele quartel e sabia 

que, apesar dos grandes cadeados, as dobradiças eram frágeis e expostas, 

facilmente arrombáveis com o pé de cabra que trazia consigo. Quando 

forçava a porta do paiol, ouviu ruído de gente chegando e correu em direção 

ao muro para pular para a rua e fugir, lucrando, ao menos, com o fuzil. No 

entanto, ao ouvir os gritos de “ pare, largue a arma”, carregou o fuzil com um 

golpe de segurança, destravou e começou a disparar rajadas contra dois 

militares que vinham chegando: os Sargentos Ringo e John, que se abrigaram 

e responderam aos tiros.  Como eram dois atiradores de escol, acertaram dois 

disparos no peito e dois na cabeça de Harrison, causando a sua morte e 

cessando os disparos deste. As perícias comprovaram que os quatro disparos 

citados atingiram Harrison ainda vivo e causaram sua morte. Os dois 

sargentos se aproximaram do corpo e constataram que estava 

indubitavelmente morto. Irritado com a invasão, revoltado pelo fato de 

Harrison ter tentado matá-lo, Ringo, enquanto John chamava o oficial de dia,  

resolveu fazer como Aquiles, seu herói de infância, fez com Heitor durante a 

guerra de Tróia: amarrou o corpo de Harrison pelos calcanhares, amarrou ao 

parachoque de seu carro, já que não tinha biga, e o arrastou com desrespeito 

pelo quartel para todos verem. Perícia comprovou que, realmente, Harrison 

já estava morto, quando seu corpo foi arrastado. Também após tudo isso, foi 

constatado que o invasor era George Harrison: sargento que servira por mais 

de dez anos naquele quartel e que desertara desde o final do ano anterior. 

 

 

Com base no caso acima, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, 

assinale a alternativa correta, segundo o positivado no Código Penal Militar e 

Código de Processo Penal Militar. 

 

 

 

 

 

I. Antes de morrer, Paul, ao dormir em serviço, cometera o crime militar de 

dormir em serviço.  Mas houve extinção de punibilidade em razão da 

morte de Paul. 

II. A análise quanto à existência ou não da legítima defesa por parte dos 

sargentos que acertaram 4 disparos no invasor, de acordo com o 

positivado no CPM, cabe ao Ministério Público Militar e à Justiça Militar 

da União. 

III. Ao amarrar o corpo pelos calcanhares e arrastá-lo pelo quartel com o 

carro, o Sargento Ringo praticou o crime militar de vilipêndio a cadáver. 

IV. O ingresso clandestino praticado por Harrison foi crime-meio para o 

latrocínio consumado (ou tentado, a depender do doutrinador).  

 

 

 

(A) Somente I e II estão corretas. 

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

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

(D) Somente III e IV estão corretas. 

(E) Somente I, III e IV estão corretas. 
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68. O Soldado Ringo, do 114
º
 BIMtz em Salvador, quartel do Exército, está sendo 

processado por desrespeito a superior na Auditoria da 6
a
 CJM. Após a oitiva 

das testemunhas, o MPM obtém e pede juntada aos autos de um vídeo de 

segurança que mostra áudio e imagem do desrespeito praticado por Ringo 

contra o Tenente John, no gabinete deste, naquela base. O pedido é deferido 

com anuência da defesa. No vídeo, fica claro que estavam na sala fechada o 

réu, o Tenente John e dois servidores civis Harrison e Paul. Nele, se ouve e 

vê a imagem do Tenente John dizendo calmamente que é a terceira vez que 

chama atenção do soldado por não fazer manutenção no fuzil após o tiro. 

Imediatamente, se vê o réu dizendo e gesticulando em amplos movimentos 

com os braços e dizendo “Ah, qual é, Tenente, fala sério”. No mesmo 

instante, deu as costas para o oficial, que ainda falava calmamente, e disse, 

gritando “Ta bom, eu vou limpar sempre a droga desse fuzil. Que porre!” 

 

Com base no texto acima, marque a alternativa correta. 

 

(A)  O vídeo mostra que o Soldado Ringo, na verdade, praticou o crime de 

desacato a superior. 

(B)  O vídeo mostra que o Soldado Ringo, na verdade, praticou um crime de 

insubordinação. 

(C)  O vídeo confirma que o Soldado Ringo, na verdade, praticou o crime de 

desrespeito. 

(D)  O vídeo mostra que não se tipificou o crime de desacato a superior, nem 

um crime de insubordinação, nem o crime de desrespeito. 

(E)  O vídeo mostra que o Soldado Ringo praticou um crime de 

insubordinação e o de desacato a superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 

(    ) O General de Exército John (Comandante Militar do Leste), o 

Tenente Coronel Paul (Comandante do Batalhão de Policia do 

Exército ) e o Coronel Ringo (Comandante da escola de Instrução 

Especializada), todos exercendo seus comandos no Rio de Janeiro - 

RJ, todos militares da ativa, não entrarão na lista para o próximo 

sorteio dos juízes-militares dos Conselhos de Justiça da 1
a
 

Circunscrição Judiciária Militar. 

(    ) O Coronel da Reserva do Exército Harrison está empregado na 

Administração Militar como Chefe da Seção de Inativos e 

Pensionistas (SIP) da 6
a
 Região Militar. Ficou incomodado com as 

reclamações feitas pelo também Coronel Reformado John que, 

curtindo sua inatividade, foi àquela seção apenas para resolver um 

problema de seu pagamento. Harrison partiu para a agressão e 

esmurrou John, na SIP, provocando-lhe lesões corporais leves.  

Trata-se de hipótese de crime militar. 

(    ) Um país vizinho invadiu o Brasil passando por Pacaraima e 

conseguindo ocupar toda região Norte do território Brasileiro.  Já em 

guerra, nos termos da Constituição, o Cabo Lennon pulou o muro do 

quartel do 84
o
 BIMtz no Rio de Janeiro, em 23 de abril de 2014, e 

não mais apareceu, pois temia que o Rio de Janeiro fosse invadido e 

ele tivesse que arriscar sua vida em combate. Passou à condição de 

desertor em 2 de maio de 2014. 

 

(A) V – F – F 

(B) F – V – V 

(C) V – V –V 

(D) F – V – F 

(E)  F – F – V 
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70. Marque a afirmativa correta nos termos do positivado no CPM e CPPM. 

  

(A) John, militar reformado do Exército, trabalhando na Administração do 

Shopping Center Iguatemi, em Salvador, vê o Capitão Paul, desertor há 

cinco anos, no corredor do Shopping. Não pode prender o desertor, vez 

que não é militar da ativa. 

(B) O advogado do Tenente Ringo, processado na 6
a
 CJM por crime de 

estelionato, arguiu, apos o interrogatório de seu cliente, a incompetência 

da Justiça Militar.  O Juiz-Auditor, como juiz técnico, togado, é quem 

deve decidir tal questão de direito. 

(C) O Tenente Harrison está sendo processado, na 1
a
 Auditoria da 1

a
 CJM, 

pelo crime de maus-tratos.  Após a oitiva de uma testemunha perante o 

Conselho Especial de Justiça, o MPM verifica haver crime de 

prevaricação e oferece aditamento à denúncia. Cabe ao Juiz-Auditor (ou 

Juiz-Auditor substituto) o recebimento ou rejeição da denúncia. 

(D) O Capitão George foi encarregado do Inquérito Policial Militar que 

serviu de base para o processo por prevaricação contra o Sargento Star.  

Não pode ser arrolado como testemunha pelo impedimento decorrente 

da sua atuação como autoridade policial (encarregado do inquérito) no 

caso. 

(E) O incidente de insanidade mental e a respectiva Perícia estão previstos 

apenas na fase processual, não sendo cabível durante o IPM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINAL DA PROVA 
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ENFERMAGEM 

 

31. Sobre a terceira fase do processo administrativo que consiste na contratação e 

alocação dos funcionários, é correto afirmar que: 
 

(A)  as entrevistas vêm sendo eliminadas do processo de seleção para 

contratação de várias organizações em decorrência da subjetividade. 

(B)  a seleção requer da(o) enfermeira(o) uma elaboração prévia das etapas do 

processo, deixando os critérios exigidos pelo cargo para o momento da 

contratação. 

(C)  a última etapa da contratação de funcionários consiste na adaptação 

planejada e orientada deste à organização e ao ambiente de trabalho.  

(D)  o recrutamento é um processo de busca ou de atração de pretendentes a 

cargos existentes que se finaliza quando as organizações alcançam um 

número adequado de profissionais para atender à demanda. 

(E) realizar a composição do quadro de pessoal é uma tarefa importante, em 

que se devem garantir profissionais desabilitados, no entanto em números 

adequados para o alcance das metas da organização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. O socorrista ao iniciar o atendimento de uma vítima deve prever que há lesão 

raquimedular e coluna instável nas seguintes situações: 

 

(   ) qualquer queda, principalmente em pessoas idosas. 

(   ) vítimas de acidente em água rasa. 

(   ) impacto violento na cabeça com alteração do nível de consciência.    

 

(A) V – V – V 

(B) V – F – V 

(C) F – V – V 

(D) F – V – F 

(E) F – F – F 

 

 

33. Analise as afirmativas sobre a comunicação interpessoal nos espaços 

organizacionais, 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 estrutura formal de uma organização e as diferenças de gênero, poder e 

posição afetam significativamente a qualidade da comunicação. 

(   ) Os elementos básicos comuns em qualquer processo de comunicação são: 

emissão, mensagem e receptor. A mensagem, por sua vez, é enviada por 

meio unicamente da escrita e da fala. 

(   ) A comunicação não verbal é considerada mais confiável por incluir a 

linguagem corporal (expressão facial, movimentos corporais e gestos) e 

transmitir a parte emocional da mensagem. Entretanto, a incoerência entre o 

verbal e o não verbal pode acarretar muitos problemas na comunicação.  

 

(A) V – V – V 

(B) V – F – V 

(C) F – V – V 

(D) F – F – V 

(E) F – F – F 

 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

 



Visto  

       
 

 

CONCURSO DE ADMISSÃO – 2014 ao CFO/QC – 2015 
 

ENFERMAGEM PAG-12 

34. Em relação aos princípios éticos que norteiam a profissão da enfermagem, 

associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a 

alternativa com a sequência correta. 

 

 

(A) 2 – 1 – 4 – 5  

(B) 3 – 1 – 5 – 2  

(C) 5 – 3 – 2 – 4  

(D) 4 – 1 – 3 – 5  

(E) 3 – 5 – 2 – 4  

 

 

35. Complete as lacunas abaixo e assinale a alternativa que dá sentido correto ao 

parágrafo. 

 

“Os produtos gerados um a um nos serviços de hemoterapia, a partir do 

sangue total, por meio de processo físico (centrifugação, congelamento) são 

denominados de ______________. Já os produtos obtidos em escala 

industrial, a partir do fracionamento do plasma por processo físico-químico 

são denominados de _____________.” 

 

(A) Hemoderivados - Hemocomponentes 

(B) Hemocomponentes - Hemoderivados 

(C) Hemonúcleos - Hemocomponentes 

(D) Hemoderivados – Hemonúcleos 

(E) Hemocomponentes - Hemonúcleos 

36. A Triagem tem por finalidade classificar de forma rápida as vítimas, de 

acordo com a prioridade de atendimento, em função da maior ou menor 

gravidade de seu estado geral, bem como das expectativas de sobrevivência. 

Sobre o significado das faixas coloridas utilizadas no sistema de triagem 

 

 

(A) Somente I e III estão corretas. 

(B) Somente II e IV estão corretas. 

(C) Somente I e II estão corretas. 

(D) Somente II e III estão corretas. 

(E) Somente III e IV estão corretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propriedade de uma Transação 

 

 Característica da Propriedade 

1. Autonomia 

2. Beneficência 

3. Não maleficência 

4. Justiça 

5. Paternalismo 

(  ) São realizadas ações na tentativa 

de promover o bem. 

(  ) Promove a autodeterminação e a 

liberdade de escolha. 

(  ) 

 

 

(  ) 

Tratar de forma igual os “iguais” e 

tratar os desiguais conforme as 

suas diferenças. 

Um indivíduo assume o direito de 

decidir pelo outro. 

I.  Para os pacientes muito graves, em situação de risco iminente, contudo 

viáveis, utiliza-se a faixa na cor preta por ser considera prioridade 1. 

II.  Para os pacientes sem gravidade, que não se encontram em situação de 

risco e que podem aguardar seu atendimento, sem perigo de 

agravamento, utiliza-se a faixa na cor verde por ser considerada 

prioridade 4.  

III.  Para os pacientes graves e viáveis, mas que não se encontram em 

situação de risco iminente, utiliza-se a faixa na cor amarela por ser 

considerada prioridade 2. 

IV.  Para os pacientes extremamente graves, em situação de risco iminente e 

inviáveis, utiliza-se a faixa na cor vermelha por ser considerada 

prioridade 3. 



Visto  
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 37. A Parada Cardiorrespiratória (PCR) é uma emergência que ocorre com certa 

frequência nos serviços de atendimento de emergência, e constitui a 

interrupção dos batimentos cardíacos e dos movimentos respiratórios: 
 

(A) pacientes que sofrem PCR apresentam Fibrilação Ventricular (FV) e 

Taquicardia Ventricular (TV) com pulso. 

(B) a sequência CAB foi alterada para ABC. Portanto, o socorrista iniciará 

com a abertura das vias aéreas caso o pulso da vítima não esteja presente. 

(C) o desfibrilador é um aparelho que emite descarga elétrica (choque) 

no intuito de reverter a arritmia cardíaca letal, devendo ser o último 

recurso a ser utilizado em uma PCR. 
(D) o tempo para a vítima em parada cardiopulmonar é um fator crítico. 

(E) pacientes que sofrem PCR apresentam Fibrilação Atrial (FA) e 

Taquicardia Ventricular (TV) com pulso. 

 

 

38. Marina é uma jovem que acaba de ter seu primeiro filho, Pedro, em uma 

maternidade pública. As vacinas que Pedro deve receber ao nascer são: 
 

(A) BCG e Hepatite C. 

(B) BCG e DTP. 

(C) Hepatite B e Contra Sarampo.  

(D) BCG e Hepatite B. 

(E) DTP e Hepatite B. 

 

39. Na avaliação da dor abdominal, alguns testes podem ser realizados pela(o) 

enfermeira(o) para identificar processos inflamatórios agudos. O sinal de 

McBurney quando presente é indicativo de: 

 

(A) apendicite. 

(B) colescistite. 

(C) faringite.  

(D) tendinite. 

(E) pancreatite. 

 

 

 

 

40. O trauma nos órgãos torácicos é ocasionado por mecanismos contusos 

ou penetrantes que provoca dificuldade na manutenção da oxigenação, 

ventilação e oferta de oxigênio. Em relação às condutas iniciais do 

socorrista de acordo com os tipos de lesões torácicas, associe a 

segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a 

alternativa com a sequência correta. 
 

 

(A) 1 – 2 – 4 – 3 

(B) 1 – 3 – 2 – 4 

(C) 4 – 3 – 1 – 2 

(D) 4 – 3 – 2 – 1 

(E) 2 – 1 – 3 – 4 

 

 

 

 

 

 

      Lesões torácicas 

 

 Condutas 

1. Tórax instável 

2. Pneumotórax aberto 

3. Hemotórax 

4. Fratura de costela 

(   ) Alívio da dor, suporte 

ventilatório e monitoramento do 

quadro. 

(   ) Administração de oxigênio em 

alta concentração, suporte 

ventilatório, monitoramento 

hemodinâmico e reposição 

volêmica. 

(   ) Fechamento do orifício no tórax 

e fornecimento de ar 

complementar. 

 (   ) 

 

Alívio da dor, imobilização 

adequada para redução do 

movimento e reavaliações 

frequentes. 



Visto  
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41. Os profissionais da saúde, como as(os) enfermeiros(as), estão expostos a 

alguns tipos de riscos ao desempenhar suas atividades laborais. Em relação 

aos tipos de risco que estes profissionais estão expostos e os agentes 

causadores, associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a 

seguir, assinale a alternativa com a sequência correta. 
 

 

(A) 2 – 1 – 4 – 3 

(B) 1 – 3 – 2 – 4 

(C) 4 – 3 – 1 – 2 

(D) 4 – 3 – 2 – 1 

(E) 2 – 1 – 3 – 4 

 

42. P.M.S., 45 anos, sexo feminino, viúva há 03 anos, mãe de dois filhos que 

residem com a avó materna, é levada pela irmã a um Centro de Apoio 

Psicossocial para um programa de tratamento para abuso de álcool. A(o) 

enfermeira(o) identifica que a Srª P.M.S apresenta alguns sinais de 

abstinência de álcool, como:  

 

(   ) Letargia. 

(   ) Pressão sanguínea elevada. 

(   ) Ansiedade. 

 

(A) V – V – V 

(B) V – F – V 

(C) F – V – V 

(D) F – V – F 

(E) F – F – F 

 

43. Síndrome geriátrica, crônica e progressiva, decorrente de doença ou disfunção 

cerebral, caracterizada por múltiplas perturbações das funções cognitivas 

(memória, atenção e aprendizado, pensamento, orientação, compreensão, 

cálculo, linguagem e julgamento) frequentemente acompanhada, e 

circunstancialmente precedida, por deterioração do controle emocional, do 

comportamento social ou da motivação. Além disso, produz um declínio 

considerável no funcionamento intelectual que intervém com as atividades 

diárias. A afirmativa se refere a: 

 
(A) encefalopatia hepática. 

(B) parkinson. 

(C) delírio.  

(D) demência. 

(E) hiperglicemia. 

 

 

 

 

 

 

 

Riscos 

 

 Particularidades 

1. Risco Biológico 

2. Risco Químico 

3. Risco Físico 

4. Risco Ergonômico 

 

(   ) Agentes tóxicos encontrados na forma sólida, 

líquida ou gasosa que podem ocasionar efeitos 

irritantes, anestésicos, sistêmicos, 

cancerígenos, inflamáveis, explosivos e 

corrosivos.  

(   ) Agentes como os microrganismos, 

geneticamente modificados ou não; as culturas 

de células; os parasitas; as toxinas e os príons 

encontrados em sangue, fluidos corpóreos, 

meios de culturas e espécimes clínicos. 

(   ) 

 

 

Agentes como radiações ionizantes (raios-X, 

raios gama, raios beta, partículas gama, prótons 

e nêutrons) e não ionizantes (ultravioleta, raios 

solar, infravermelho e raios laser), variações 

atmosféricas (calor, frio e pressão atmosférica) 

e vibrações oscilatórias (ruído e vibrações). 

 (   ) 

 

Agentes que interferem psicologicamente e 

fisiologicamente no profissional 

comprometendo a saúde do mesmo. São 

exemplos: levantamento de peso, ritmo 

excessivo de trabalho, repetitividade e postura 

inadequada de trabalho. 



Visto  
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44. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que tem por objetivo 

reduzir os níveis séricos de glicose, ácidos graxos e aminoácidos. Sobre o uso 

e o tipo terapêutico da insulina nos pacientes com diabetes mellitus: 

 

 

(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. 

 

45. Sobre os cuidados de enfermagem a um paciente em pós-operatório de 

colecistectomia em uso de dreno de Kher:  

 

(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. 

 

46. Analise as afirmativas sobre as características clínicas e epidemiológicas da 

Meningite, 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 meningite caracteriza-se por um processo inflamatório das meninges, 

membrana que recobre a coluna vertebral. 

(   ) As meningites podem ser causadas por agentes não infecciosos, como no 

traumatismo, e por agentes infecciosos, como bactérias, vírus e fungos. 

Entretanto, em virtude da dimensão de sua ocorrência, as meningites não 

infecciosas são as mais importantes do ponto de vista da saúde pública. 

(   ) Em geral, a transmissão é de pessoa a pessoa, através do trato 

gastrointestinal, havendo necessidade de contato íntimo ou contato direto 

com as eliminações do paciente. Os adultos jovens são mais vulneráveis. 

 

(A) V – V – V 

(B) V – F – V 

(C) F – V – V 

(D) F – V – F 

(E) F – F – F 

 

 

47. Os sinais e sintomas de hipotermia generalizada incluem: 

 
(A) frio, tremores, estado mental alterado, função motora diminuída, déficit 

de julgamento, tontura e postura enrijecida. 

(B) fraqueza geral, câimbras musculares, pele quente e pegajosa, suor 

abundante, respiração rápida e superficial e letargia. 

(C) eupneia, pulso rápido e forte, pupilas dilatadas, pele fria, perda de 

consciência e convulsão.  

(D) pele fria e pegajosa, perda da consciência, pulso fraco e rápido, fome e 

dores de cabeça. 

(E) pele quente e seca, respiração acelerada, pulso fraco e rápido, diurese 

freqüente e coma. 

 

 

 

 

I.  a insulina Regular tem tempo de ação intermediário, devendo ser utilizada 

nos pacientes com neuropatia diabética. 

II.  a insulina NPH e a Regular por possuírem ação intermediária são 

utilizada usualmente nos pacientes com diabetes do tipo 1 e 2. 

III.  nos pacientes com diabetes tipo 2, o uso da  insulina é indicado quando os 

hipoglicemiantes orais não conseguem manter os níveis glicêmicos dentro 

dos limites desejáveis. 

IV.  a insulina NPH tem ação intermediária podendo ser utilizada comumente 

nos pacientes com diabetes do tipo 1. 

I.  pinçar o dreno sempre que realizar o transporte do paciente. 

II.  observar o aspecto do líquido drenado, quanto à cor, quantidade e 

viscosidade, uma vez que este dreno é utilizado exclusivamente para a 

drenagem da via biliar.  

III.  observar o local de inserção do dreno, bem como a presença de sinais 

flogísticos perinserção. 

IV.  observar a presença de borbulhamento no selo d’água, que pode indicar a 

presença de fístula no local. 



Visto  
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48. A(o) enfermeira(o) ao optar pela liderança autocrática, conduzirá a sua 

gestão: 
 

 

(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. 

 

49. Quanto às recomendações do uso de glutaraldeído a 2% para desinfecção de 

artigos médico-hospitalar: 

 

(A) a solução de glutaraldeído, após ativada, deve ser colocada dentro de 

caixas metálicas fechadas. 

(B) após serem utilizados os materiais podem ser colocados diretamente em 

solução de glutaraldeído, porque este desinfetante não tem capacidade de 

penetração na matéria orgânica. 

(C) é utilizado para a desinfecção e esterilização de instrumentos, como por 

exemplo: endoscópios e instrumentos odontológicos. 

(D)  equipamentos de borracha ou plástico não são indicados para desinfecção 

com gultaraldeído, porque o mesmo altera os componentes. 

(E) o uso de equipamentos de proteção individual é desnecessário durante a 

manipulação desse agente químico devido a baixa toxicidade. 

 

 

 

 

 

 

50. A laminectomia é um procedimento cirúrgico para tratamento de: 

 
(A) câncer de pele. 

(B) válvulopatia cardíaca. 

(C) fratura de fêmur. 

(D)  hérnia de disco.  

(E) lâmina cardíaca. 

 

 

51. Analise as afirmativas sobre preparo, diluição e aplicação de medicação 

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. 

 

(   ) Para aplicar uma medicação por via subcutânea em um individuo caquético 

deve-se levantar e segurar a pele administrando a medicação em posição 

paralela. 

(   ) Ao puncionar uma veia periférica de um idoso, deve-se utilizar cateter 24 G 

ou 22 G com o objetivo de evitar traumatismos.  

(   ) O gotejamento correto (por minuto) de 2500 ml de Soro Glicosado a 5% 

durante 24 horas é de 12 gotas por minuto. 

(   ) Um dos princípios básicos para a administração de medicamentos é 

escolher a via de administração do medicamento.  

(   ) Os medicamentos sublinguais devem ser administrados na mesma hora dos 

medicamentos orais. 

 

(A) V – V – F – F – F 

(B) V – F – F – V – F 

(C) F – V – F – F – V 

(D) F – F – V – V – V 

(E) F – F – V – F – F 

 

 

 

 

 

 

I.  com sua participação mínima nas decisões, as quais são tomadas livremente 

pelo grupo ou individualmente. 

II.  estimulando e assistindo o grupo a desenvolver as tarefas que serão 

divididas por todos e, de acordo com as próprias escolhas.  

III.  determinando as tarefas que cada profissional deverá tomar. 

IV.  sem qualquer participação do grupo de trabalho, sendo dominador e pessoal 

tanto nas críticas quanto nos elogios. 



Visto  
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52. Acerca do tema transfusão sanguínea, pode-se afirmar: 
 

(A) ao proceder uma hemotransfusão o enfermeiro deverá colocar o paciente 

em posição de Fowler e inspecionar o sangue a procura de bolhas. 

(B) os principais sinais de sobrecarga circulatória durante a transfusão são: 

dispinéia, estertores pulmonares de base e elevação da pressão venosa 

central. 

(C) quando se suspeita de uma reação transfusional a primeira medida a ser 

empregada pela enfermagem é a de notificar o banco de sangue.  

(D) nas transfusões sanguíneas podem ocorrer reações pirogênicas que se 

manifestam através de cefaleia, oligúria e icterícia. 

(E) o coagolugrama é o exame que determina a compatibilidade sanguínea 

para que na transfusão não ocorra anormalidades como o choque 

anafilático.  

 

53. No contexto atual, as úlceras de pressão representam um dos principais 

indicadores de qualidade de assistência de enfermagem. Assim sendo, analise 

as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta. 

 

I.  Úlceras de pressão são feridas resultantes da ação da pressão continua sobre 

uma proeminência óssea onde pode estar presente ou não pontos de necrose 

tecidual.  

II.  A classificação das úlceras de pressão mais comumente aceita é aquela que 

engloba 4 estágios e é dada pela National Pressure Ulcer Advisory Panel. 

III.  A úlcera de pressão tem como fator etiológico mais importante a pressão 

nos aspectos de intensidade, duração e tolerância tissular. 

IV.  Na avaliação de risco para o desenvolvimento de úlceras de pressão devem 

ser considerados os seguintes aspectos: mobilidade, umidade e 

incontinência. 

V. Na terapia tópica em feridas deve-se utilizar agentes de limpeza, 

desbridantes e antibióticos para acelerar o processo  de cicatrização. 

 

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

(B) Somente I e IV estão corretas. 

(C) Somente II, IV e V estão corretas. 

(D) Somente II e V estão corretas. 

(E) Somente III e V estão corretas. 

54. Considerando a Insuficiência Respiratória em adultos, assinale a alternativa 

correta.  

 

(A) A IRA apresenta-se em alguns casos como uma complicação da DPOC e 

pode ser causada por medicamentos, fatores emocionais, hereditariedade, 

alergenos, dentre outros. 

(B) Na assistência de enfermagem faz-se necessário a administração de O2 

com revezamento de cateter nas narinas a cada 12 horas. 

(C) Uma das desvantagens do uso da cânula nasal na assistência ao paciente 

com Insuficiência Respiratória é a irritabilidade tecidual da nasofaringe.  

(D) A ventilação mecânica é a melhor terapia curativa empregada no suporte 

para o paciente durante a falência respiratória aguda. 

(E) O tratamento de enfermagem do paciente com IRA inclui, dentre outros,  

assistir com a intubação, manter a ventilação mecânica, monitorar a 

oximetria de pulso e os SSVV. 

 

 

55. Sobre o mal de Parkinson é correto afirmar: 

 

(A) caracteriza-se pela combinação de três sinais clássicos: tremor de 

repouso, bradicinesia e rigidez. 

(B) caracteriza-se pela combinação de três sinais clássicos: tremor de repouso. 

bradicinesia e perda da memória. 

(C) caracteriza-se pela combinação de três sinais clássicos: tremor de repouso. 

perda da memória  e rigidez. 

(D) caracteriza-se pela combinação de três sinais clássicos: tremor de repouso, 

bradicinesia e delirium. 

(E) caracteriza-se pela combinação de três sinais clássicos: tremor de 

repouso, bradicinesia e incontinências. 
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56. Em relação à Legislação de Enfermagem, associe a segunda coluna de acordo 

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

 

 

1.Resolução COFEN 

358/2009 

(   ) Dispõe sobre a criação do COFEN e 

COREN’s. 

2. Resolução COFEN 

159/1993 

(   ) Regulamenta a Lei n° 7.498, de 25 de junho de 

1986 e dá outras providências. 

3. Resolução COFEN 

240/2000 

(   ) Traz considerações a respeito da Consulta de 

Enfermagem. 

4. Lei 2.604/55 (   ) Aprova o Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem. 

5. Lei 5.905/73 (   ) Regula o exercício da enfermagem 

profissional. 

6. Decreto N° 94.406/87 

 

 

(   ) Revoga a Resolução COFEN 272/2002, 

dispondo sobre a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem em ambientes 

públicos ou privados em que ocorra o cuidado 

profissional de Enfermagem.  

 

 

(A) 4 – 6 – 2 – 3 – 5 – 1    

(B) 5 – 1 – 2 – 6 – 4 – 3    

(C) 5 – 6 – 4 – 3 – 2 – 1    

(D) 2 – 3 – 1 – 6 – 4 – 5  

(E) 5 – 6 – 2 – 3 – 4 – 1   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

57. Em relação aos cuidados de Enfermagem nos períodos pré, trans e pós 

operatórios no paciente cirúrgico idoso, associe a segunda coluna de acordo 

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

 

1. Pré-operatório mediato 

2. Pré-operatório imediato  

3. Período Transoperatório 

4. Pós-operatório imediato 

5. Pós-operatório mediato 

(   ) Neste período, as principais funções da 

enfermagem compreendem, a recepção do 

idoso no centro cirúrgico, a organização 

da sala operatória, encaminhamento do 

paciente para a UTI, se necessário. 

 

(   ) Neste período, as principais funções da 

enfermagem estão voltadas para o controle 

de infusões endovenosas, administração 

de medicações prescritas e verificação do 

curativo cirúrgico.  

 

(   ) Neste período, as principais funções da 

enfermagem perpassam pela realização do 

exame físico, controle dos sinais vitais, 

fornecimento de informações sobre a 

cirurgia para o paciente, familiares ou 

acompanhantes. 

 

(A) 5 – 4 – 1 

(B) 4 – 3 – 5 

(C) 3 – 4 – 1 

(D) 4 – 1 – 3  

(E) 3 – 5 – 2 
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58. No dia do seu plantão na Clínica Médica Feminina, Maria é solicitada para 

passagem de uma SNG na emergência pediátrica em virtude das suas 

habilidades com crianças. No percurso entre a Clínica Médica Feminina e a 

emergência pediátrica, a enfermeira Maria escorrega em uma poça d’agua que 

não estava devidamente sinalizada, apresentando um quadro de fratura de 

clavícula. Considerando o seguinte caso hipotético, o empregador de Maria 

deve emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) tendo como 

prazo: 

 

(A)  a data que Maria completará um ano de serviço. 

(B)  a data marcada para a perícia médica.  

(C)  o primeiro dia útil após a data do inicio da incapacidade ou confirmação 

do diagnóstico.  

(D)  o dia seguinte ao velório, caso Maria venha a falecer por conta do 

acidente. 

(E)  a data em que Maria obtiver alta. 

 

 

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

 

A variedade dos materiais utilizados nos estabelecimentos de saúde pode ser 

classificada em três categorias segundo os riscos potenciais de transmissão de 

____________ para os pacientes. Os artigos ____________são objetos que 

entram em contato com a pele íntegra necessitando de limpeza com água e 

sabão. Já os artigos  ____________ são de alto risco e requerem esterilização, 

diferente dos ____________ que requerem esterilização ou desinfecção de 

alto nível. 

 

      (A) infecção – não-críticos – críticos – semicríticos 

(B) infecção – semicríticos – não-críticos – críticos 

(C) infecção – semicríticos – críticos – não-críticos 

(D) contaminação – não-críticos – críticos – semicríticos 

(E) contaminação – críticos – semicríticos – não-críticos  

 

 

 

 

60. Analise as afirmativas relativas à infecção hospitalar, 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. 

 

(   ) Antissepsia é o processo técnico usado para impedir a penetração de 

microorganismos patogênicos em local que não os contenha. 

(   ) Contaminação é a implantação, o crescimento e a multiplicação de um 

agente infeccioso no organismo do homem ou de outro animal, 

provocando lesões anatomoclínicas ao hospedeiro. 

(   ) 

 

(   ) 

 

 

Desinfecção é o processo de destruição de agentes infecciosos de 

superfícies ou artigos fora do organismo. 

Infecção é a implantação, o crescimento e a multiplicação de um agente 

infeccioso no organismo do homem ou de outro animal, apresentando 

quadro anatomoclínico resultante da interação fracassada do sistema 

parasito-hospedeiro-ambiente 

 

(A) V – V – V– V 

(B) V – F – F – F 

(C) F – V – F – V 

(D) F – F – V– V 

(E) F – F – F– F 

 

61. Aprovada em 2006 e desenvolvida juntamente com a Secretaria de Atenção a 

Saúde e o Departamento da Atenção Básica, ambos do Ministério da Saúde, 

a partir de uma demanda da Organização Mundial da Saúde (OMS). Traz 

diretrizes e ações para inserção de serviços e produtos relacionados à 

medicina tradicional, medicina antroposófica e do termalismo social. Trata-

se da: 

 

(A) Política Nacional de Atenção às Urgências. 

(B) Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. 

(C) Política Nacional de Humanização. 

(D) Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde. 

(E) Política Nacional de Atenção Hospitalar. 
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62. Em relação ao Programa Nacional das Doenças Sexualmente 

Transmissíveis/AIDS do Ministério da Saúde,  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. 

 

 

(   ) A transmissão do HIV de mãe para filho, conhecida como transmissão 

vertical, pode se dar durante a gestação, durante o trabalho de parto, no 

parto e pela amamentação. 

 

(   ) No pré natal, a gestante é orientada a realizar exames para proteger sua 

saúde e prevenir a transmissão de doenças para seu bebê. 

 

(   ) O teste anti-HIV deve ser realizado com o consentimento da gestante, e 

ela tem o direito ao sigilo quanto ao resultado. 

 

(   ) Os testes rápidos anti-HIV realizados no momento do pré parto, em 

gestantes que não fizeram o acompanhamento do pré natal, ou que apesar 

de terem realizado não tenham sido testadas para o HIV, não há 

necessidade do consentimento da mesma, haja vista que essa medida 

possibilitará a instituição de intervenções que visem a redução da 

transmissão vertical.  

 

 

(   ) A realização do pré natal, com oferecimento da testagem para o HIV e do 

aconselhamento pré e pós teste, amplia as chances da gestante ter um 

bebê saudável, por possibilitar diagnóstico precoce e tratamento adequado 

da gestante soropositiva para o HIV e de seu recém-nascido, como a 

cirurgia cesariana, o uso do AZT quimioprofilático e a não amamentação. 

 

 

(A) V – V – V – F – F  

(B) F – V – V – F – V  

(C) V – F – V – F – V  

(D) V – V – V – F – V  

(E)  F – V – F – V – F  

63. Com relação aos Sistemas de Informações em Saúde, assinale a alternativa 

correta.    

 

(A) O SAI-SUS é o sistema responsável pelas informações sobre 

mortalidade hospitalar, gestão hospitalar e custeio da atenção hospitalar.  

(B) A sigla SIH-SUS corresponde a Sistema de Internações Hospitalares do 

Sistema Único de Saúde.  

(C) O SINAN é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação 

de casos de doenças e agravos que constam na lista nacional de doenças 

de notificação compulsória.  

(D) O SIM e o SIF são sistemas de informação em saúde que podem servir 

de parâmetro para o planejamento e construção de um novo hospital e 

uma nova UBS em Salvador-BA. 

(E) O SIAB tem como função essencial a coleta de dados com a finalidade 

de realizar ações de interesse exclusivamente científico.  

 

64. Analise as afirmativas relativas à Estratégia de Saúde da Família, 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 equipe multiprofissional é composta por, no mínimo, 1 (um) médico 

generalista, 2 (dois) enfermeiros generalistas, 3(três) auxiliares ou técnicos 

de enfermagem e 4 (quatro) agentes comunitários de saúde. 

(   ) Todos os membros da USF devem participar do processo de 

territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando 

grupos famílias e indivíduos expostos a riscos.  

(   ) 

 

 

(   ) 

 

São características da ESF a promoção e desenvolvimento de ações 

intersetoriais voltadas a promoção da saúde de acordo com prioridades e 

sob à coordenação da gestão estadual. 

A contratação de recursos humanos é a primeira etapa de implantação da 

Estratégia de Saúde da Família nos municípios.  

 

(A) V – V – V – V 

(B) V – V – F – F 

(C) F – V – F – V 

(D) F – F – V – V 

(E) F – F – F – F 
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65. No que se refere à administração aplicada a enfermagem, analise as 

proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta. 

 

I.  O enfermeiro desenvolve a função de previsão quando realiza o 

levantamento das necessidades de recursos materiais da unidade de 

enfermagem, identificando a quantidade e a especificidade dos 

materiais.   

II.  O método proposto para o dimensionamento do pessoal de enfermagem 

fundamenta-se através do reconhecimento da situação, cálculo, 

recrutamento e distribuição do  pessoal .   

III.  É função do enfermeiro chefe de unidade acompanhar a visita médica, 

diariamente, para melhor atender ao paciente.  

IV.  Para avaliação da assistência de enfermagem ao paciente, deve o 

supervisor de enfermagem verificar o trabalho antes e durante a sua 

execução.   

V. A escala de atividades baseada no método de distribuição do 

atendimento, de acordo com as tarefas e as várias categorias do pessoal 

de enfermagem, denomina-se funcional.  

 

 

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

(B) Somente I e IV estão corretas. 

(C) Somente II e III e V estão corretas. 

(D) Somente II e IV estão corretas. 

(E) Somente III e V estão corretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66. No que se refere ao Programa Nacional de Imunização, analise as proposições 

abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

I.  No transporte dos imunobiológicos deve-se vedar bem a tampa da caixa 

térmica com fita adesiva gomada de aproximadamente 5 cm de largura, 

não deixando folgas ou frestas.  

II.  A vacina Pentavalente imuniza o paciente contra tétano, poliomielite, 

coqueluche, Haemophilus influenzae e hepatite B. 

III.  O intervalo mínimo da vacina dT entre a 1ª e 2ª dose é de 30 dias.   

IV.  O esquema profilático de pré exposição e os dias de aplicação da vacina 

contra raiva indicados para pessoas com risco de exposição permanente 

ao vírus é de 3 doses e os dias de aplicação corresponde a 0, 7 e 28.  

V. A meta operacional básica do PNI é vacinar 80% das crianças menores de 

01 ano com todas as vacinas indicadas no calendário vacinal básico.  

 

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

(B) Somente I e IV estão corretas. 

(C) Somente II,  III e V estão corretas. 

(D) Somente II e IV estão corretas. 

(E) Somente III e V estão corretas. 
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67. Analise as afirmativas relativas a Dengue, 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 por intermédio das ações setoriais, cada qual participando, através de 

seus conhecimentos e por etapas, que a prevenção da dengue se efetivará.  

(   ) São condutas da enfermagem para pacientes com dengue tipo C: realizar a 

prova do laço com o paciente, monitorar seus sinais vitais, aplicar a escala 

de dor e administrar a medicação que lhe tenha sido prescrita.  

(   ) 

 

(   ) 

 

 

Aumento da diurese e o aumento repentino da temperatura corpórea ou 

hipertermia são sinais e/ou sintomas de alarme de dengue hemorrágica.  

As orientações básicas para a prevenção e o controle da dengue devem ser 

planejadas de acordo com a realidade da comunidade assistida.  

(A) V – V – V – V 

(B) V – F – V – F 

(C) F – V – F – V 

(D) F – F – V – V 

(E) F – V – F – F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68. Associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a 

alternativa com a sequência correta. 

 

1. Vigilância Sanitária  (   ) Tem como objetivo a análise 

permanente da situação de saúde 

da população, articulando-se num 

conjunto de ações que se destinam 

a controlar determinantes, riscos e 

danos à saúde de populações. 

2. Vigilância em Saúde Ambiental (   ) Tem como principal finalidade 

desenvolver ações para evitar o 

surgimento e a disseminação de 

doenças infecto parasitárias.  

3. Vigilância a Saúde (   ) Engloba um conjunto de ações 

capaz de eliminar, diminuir ou 

prevenir riscos a saúde e de 

intervir em problemas decorrentes 

do meio ambiente, da produção e 

circulação de bens e da prestação 

de serviços de interesse da saúde. 

4. Vigilância Epidemiológica  (   ) Tem como objetivo, prevenir e 

controlar os fatores de risco de 

doenças e de outros agravos à 

saúde, decorrentes do ambiente e 

das atividades produtivas. 

 

 

(A) 1 – 2 – 3 – 4  

(B) 4 – 3 – 2 – 1  

(C) 2 – 1 – 4 – 3      

(D) 3 – 4 – 2 – 1  

(E) 3 – 4 – 1 – 2  
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69. Sobre a assistência de enfermagem no atendimento pré-hospitalar, analise as 

proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta. 

 

I.  O tratamento imediato para os casos de ofidismo consiste em aplicar um 

torniquete abaixo do local da picada. 

II.  Embora o controle da pressão arterial seja um componente de tratamento 

do paciente com AVE/AVC no serviço de urgência e emergência, a 

menos que o paciente esteja hipotenso, o tratamento pré-hospitalar da 

pressão arterial não é recomendado.  

III.  Durante a ressuscitação cardiopulmonar, a profundidade da compressão 

torácica em adultos é de no mínimo 3 centímetros.  

IV.  Na vítima inconsciente de crise hipertensiva, o atendimento deve ser o 

mais rápido e ágil possível. Neste caso, a ressuscitação cardiopulmar deve 

ser feita se necessário.  

 

(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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70. Sobre suporte de vida em situações de estado de choque, analise as 

proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta. 

 

I.  Nos casos de choque hemorrágico em que o paciente apresenta pressão 

arterial decrescente, supressão de função renal, palidez, taquisfigmia e 

pele úmida, a equipe de enfermagem deverá de imediato providenciar 

cateterização uretral, administrar hipertensores, manter o paciente sentado 

e promover heparinização. 

II.  No momento do atendimento pré-hospitalar não é necessário manter a 

vítima aquecida. É primordial verificar sangramento e avaliar outras 

lesões.   

III.  Na vítima acometida pelo choque hipovolêmico faz-se necessário  a 

reposição rápida de solução salina e/ou sangue e controlar o sangramento.   

IV.  No caso de choque cardiogênico não é necessário repor perdas líquidas de 

imediato. Deve-se administrar oxigênio e manter a vítima em posição 

semi-fowler.  

 

(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. 

FINAL DA PROVA 
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INFORMÁTICA 

 

31. Uma CPU (Central Process Unit – Unidade Central de Processamento) 

executa cada instrução de um programa como uma sequência de etapas 

denominada de: 

 

(A) Ciclo acessar-ler-computar. 

(B) Ciclo ler-executar. 

(C) Ciclo executar. 

(D) Ciclo buscar-decodificar-executar. 

(E) Ciclo buscar-ler-executar. 

  

32. Há um conjunto de princípios que orientam o projeto de processadores com 

arquitetura RlSC (Reduced Instruction Set Computer – Computador com 

Conjunto Reduzido de Instruções). Com base nestes princípios, analise as 

proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 

 

I.  Todas as instruções devem ser executadas diretamente por hardware. 

II.  Deve-se maximizar a taxa de execução das instruções. 

III.  Instruções devem ser fáceis de executar. 

IV Qualquer instrução deve ser capaz de acessar a memória. 

V.  Deve-se providenciar o mínimo de registradores. 

 

(A) Somente II, III e V estão corretas. 

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

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

(D) Somente III, IV e V estão corretas 

(E) Somente I, II e III estão corretas. 

 

 

33. Assinale a alternativa que completa adequadamente a lacuna abaixo. 

“____________________ consiste em um grande número de processadores 

idênticos que efetuam a mesma sequência de instruções em diferentes 

conjuntos de dados.” 

 

(A) Um processador matricial 

(B) Um cluster 

(C) Um processador multithread 

(D) Um multiprocessador 

(E) Uma Unidade de Processamento Gráfico 

 

34. Se num computador o sistema de cache tem tempo de acesso C segundos com 

taxa de acerto H e o tempo de acesso à memória principal é M segundos, 

assinale a alternativa que define a expressão para o tempo médio de acesso à 

memória TM. 

 

(A) TM= M + C × H 

(B) TM= C + (1 – H) × M 

(C) TM= C + H × M 

(D) TM= C + M 

(E) TM = H × (C + M) 

 

35. O código ASCII binário é usado para representar símbolos alfanuméricos 

além de alguns caracteres especiais. Considerando que a letra A corresponde 

ao código binário (41)16, assinale a alternativa que representa a palavra CODE 

em binário, considerando um byte para cada letra. 

 

(A) (01011011010011110100010001000101)2. 

(B) (01000011010011110100010001001101)2. 

(C) (01000011010011110100010001010101)2. 

(D) (01100011010011110100010001000101)2. 

(E) (01000011010011110100010001000101)2. 

 

 

 

 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
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36. Em relação às memórias cache, associe a segunda coluna de acordo com a 

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

 

Propriedade  Característica da Propriedade 

1.  Localidade Temporal 

2. Localidade Espacial 

3. Linhas de cache  

4. Cache dividida 

5. Níveis de cache 

(   ) É a observação de que localizações 

de memória com endereços 

numericamente similares a uma 

localização de memória 

recentemente acessada 

provavelmente serão acessadas 

num futuro próximo. 

(   ) É a observação de que localizações 

de memória recentemente 

acessadas provavelmente serão 

acessadas novamente. 

(   ) Permite aumentar a largura de 

banda e reduzir a latência de 

acesso à memória cache. 

(A) 2-1-3 

(B) 1-2-3 

(C) 1-2-5 

(D) 2-1-4 

(E) 4-1-5 

 

37. Considerando a representação de números inteiros em binário no método 

Complemento de 2 (C-2) com 8-bit, assinale a alternativa da expressão que 

tem como resultado o valor (11111001)2. 

 

(A) –10+3 

(B) +22–19 

(C) +89–90 

(D) (CC)16 – (AA)16 

(E) (01)16 + (AA)16 

 

 

38. Considerando o sistema de memória virtual, analise as proposições abaixo e, 

em seguida, assinale a alternativa correta.          

 

I.  O espaço de endereçamento virtual é dividido em unidades denominadas 

blocos. 

II.  O espaço de endereçamento físico é dividido em unidades denominadas 

molduras de página. 

III.  Uma moldura de página tem o mesmo tamanho de um bloco da memória 

cache. 

IV As páginas e as molduras de páginas são sempre do mesmo tamanho. 

V.  A MMU (Memory Management Unit – Unidade de Gerenciamento de 

Memória) pode ser um circuito instalado dentro do chip do processador. 

 

(A) Somente II e V estão corretas. 

(B) Somente II, IV e V estão corretas. 

(C) Somente I e III estão corretas. 

(D) Somente III, IV e V estão corretas. 

(E) Somente I e V estão corretas. 

 

39. Em relação aos algoritmos de substituição de páginas do sistema de memória 

virtual, associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, 

assinale a alternativa com a sequência correta. 

 

Algoritmo Comentário 

1. LRU (   ) Não implementável, mas útil como 

padrão de desempenho. 

2. FIFO (   ) Excelente, porém difícil de ser 

implementado de maneira exata. 

3. NRU 

 

(   ) Boa aproximação do LRU. 

4. Envelhecimento 

 

 

5. Ótimo  

(A) 1-2-4 

(B) 4-2-5 

(C) 5-4-1 

(D) 5-1-3 

(E) 1-5-2 
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40. Um adaptador gráfico de um computador trabalhando na resolução máxima 

de 1920x1200 pixels, 24-bit por pixel e com taxa de atualização de 75 

quadros/segundo precisa de aproximadamente __________ de memória RAM 

para armazenar uma única tela. 

 

(A) 55,3 MB 

(B) 6,9 MB 

(C) 18,4 MB 

(D) 172,8 MB 

(E) 0,74 MB 

 

 

41. Considerando um serviço de vídeo sob demanda em um sistema operacional 

multimídia, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa 

correta. 

 

I.  No esquema de vídeo quase sob demanda o usuário tem momentos pré-

definidos para iniciar o recebimento do fluxo de vídeo. 

II.  Num esquema de vídeo quase sob demanda, se um fluxo se iniciar a cada 

dois minutos serão necessários 60 fluxos para que um usuário espere no 

máximo dois minutos para começar a assistir um filme de duas horas. 

III.  Não é possível ter controles de pausa e reinício no esquema de vídeo 

quase sob demanda. 

IV Servidores de arquivo para sistemas vídeo sob demanda devem operar 

com sistemas de arquivo no paradigma pull. 

V.  Servidores de arquivo para sistemas vídeo sob demanda operam com os 

mesmos requisitos dos servidores de arquivos para sistemas de banco de 

dados.  

 

(A) Somente I, III e IV estão corretas. 

(B) Somente II, III e IV estão corretas. 

(C) Somente I e II estão corretas. 

(D) Somente I, IV e V estão corretas. 

(E) Somente III e V estão corretas. 

 

 

 

 

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

 Os números UID são números utilizados para identificação dos usuários nos 

sistemas Linux e estão armazenados no arquivo _________________. Os 

números abaixo de ______ devem ser reservados para processos de sistemas e 

pseudo-usuários. 

 

(A) /etc/aliases – 500. 

(B) /etc/passwd – 500. 

(C) /etc/shadow – 500. 

(D) /etc/aliases – 32767. 

(E) /etc/passwd – 32767. 

 

43. Em relação ao gerenciamento de usuários do sistema operacional Linux, 

associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a 

alternativa com a sequência correta. 

 

Arquivo Função 

1. /etc/passwd (  ) Contem os nomes dos grupos Unix e uma lista 

dos membros de cada grupo. 

2. /etc/shadow (  ) Mantêm senhas criptografadas protegidas contra 

o acesso não autorizado. 

3. /etc/group (  ) Representa a lista de usuários reconhecidos pelo 

sistema. 

4. /etc/aliases 

 

 

5. /etc/shells  

 

(A) 5-2-3. 

(B) 4-2-5. 

(C) 3-2-1. 

(D) 1-2-3. 

(E) 1-5-2. 
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44. O APT é um recurso do sistema operacional Linux utilizado para 

gerenciamento de _______________. 

 

(A) pacotes 

(B) usuários 

(C) arquivos 

(D) aplicativos 

(E) discos 

 

 

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

 Um esquema de criptografia é computacionalmente seguro se ___________ 

para quebrar a cifra for _________ ao valor da informação codificada e/ou se 

_________ para quebrar a cifra for _________ ao tempo de vida útil da 

informação. 

 

(A) o custo – superior – a complexidade - superior 

(B) o tempo – inferior – a complexidade - superior 

(C) o custo – superior – o tempo - superior 

(D) o custo – inferior – o tempo - superior 

(E) a complexidade – superior – o tempo – inferior  

 

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

O termo ___________ se refere a um circuito que _____________ um 

conjunto de estados predeterminados controlados por ___________ e outros 

sinais de entrada. 

 

(A) circuito combinacional – combina – um clock. 

(B) máquina de estado – sequencia – um clock. 

(C) flip-flop – combina – uma entrada de controle. 

(D) circuito sequencial – combina – um sinal de controle. 

(E) máquina de estado – sequencia – barramento. 

 

 

 

 

 

 

47. Em relação classificação de intrusos em um sistema, associe a segunda coluna 

de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência 

correta. 

 

Tipo Característica 

1. Clandestino (  ) Um indivíduo não autorizado que penetra nos 

controles de acesso de um sistema para explorar a 

conta de um usuário legítimo. 

2. Irregular (   ) Um usuário legítimo que acessa dados, 

programas ou recursos para os quais não está 

autorizado. 

3. Infrator (   ) Um indivíduo que se apodera do controle de 

supervisor do sistema e utiliza esse controle para 

escapar de auditorias e controles de acesso. 

4. Mascarado 

 

 

5. Invasor  

 

(A) 5 – 4 – 3. 

(B) 3 – 1 – 2. 

(C) 2 – 5 – 4. 

(D) 4 – 3 – 1. 

(E) 1 – 2 – 5. 
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48. Em relação aos firewalls que utilizam roteadores de filtragem de pacotes IP, 

analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 

 

I.  Como estes firewalls examinam dados da camada superior, eles podem 

impedir ataques que empregam vulnerabilidade ou funções de aplicações 

específicas. 

II.  Ataques de roteamento da origem ocorrem quando a estação origem 

especifica a rota que um pacote deverá seguir na Internet na tentativa de 

evitar as medidas de segurança que não analisam as informações do 

roteamento da origem. 

III.  A contramedida contra um ataque de falsificação de endereço IP é descartar 

pacotes com um endereço de origem interno se o pacote chegar por uma 

interface externa.  

IV A política de descarte padrão de pacotes aumenta a facilidade de uso para 

os usuários finais. 

V.  A contramedida contra ataques de fragmento pequeno é impor a regra de 

que o primeiro fragmento de um pacote deverá conter uma quantidade 

mínima pré-definida do cabeçalho de transporte. 

 

(A) Somente I, IV e V estão corretas. 

(B) Somente II, III e IV estão corretas. 

(C) Somente III, IV e V estão corretas. 

(D) Somente I, II e III estão corretas. 

(E) Somente II, III e V estão corretas. 

 

 

49. Um DAC (Digital Analogic Converter - Conversor Digital Analógico) 

controla um motor cuja velocidade varia de 0 a 1000 rpm (rotações por 

minuto). Para ser possível controlar a velocidade do motor com um erro de no 

máximo 2 rpm, o DAC precisará de no mínimo ___ bits. 

 

(A) 10. 

(B) 12. 

(C) 9. 

(D) 1. 

(E) 2. 

 

 

Para responder o item 50 utilize a figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. Indique em qual das situações listadas abaixo o circuito lógico da figura 

produzirá a saída S=1. 

 

(A) A=0, B=1, C=0 e D=1. 

(B) A=0, B=0, C=0 e D=1. 

(C) A=1, B=0, C=1 e D=1. 

(D) A=1, B=1, C=1 e D=0. 

(E) A=0, B=0, C=1 e D=1. 

 

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

O ___________ e o ___________ são sistemas de _______________. 

 

(A) MBR – APT – gerenciamento de aplicativos 

(B) MBR – YUM – gerenciamento de partição 

(C) APT – LILO – gerenciamento de partição 

(D) LILO – GRUB – gerenciamento de boot 

(E) FSCHK – EXT2 – gerenciamento de disco 
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52. Em relação ao gerenciamento de redes do sistema operacional Linux, associe 

a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa 

com a sequência correta. 

 

Arquivo 

 

Função 

1. ifconfig (  ) Mostra as configurações de todos os 

adaptadores de rede ativos na máquina. 

2. ifup (  ) Ativa uma interface de rede previamente 

definida. 

3. ifdown (  ) Desativa uma interface de rede previamente 

definida. 

4. Pump 

 

 

5. ethtool  

 

(A) 1-2-3 

(B) 2-3-4 

(C) 5-1-4 

(D) 4-2-5 

(E) 1-5-3 

 

53. Em relação aos runlevels (níveis de operação) do sistema operacional Linux, 

analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 

 

I.  O nível 2 é monousuário sem rede. 

II.  O nível 3 é monousuário com rede. 

III.  O nível 4 é usado para o administrador de sistema implementar alguma 

inicialização específica e com modificações em relação à original. 

IV O nível 5 é exclusivo para ambiente gráfico. 

V.  O nível 6 é utilizado para reinicializar a máquina. 

 

(A) Somente I, III e V estão corretas. 

(B) Somente III, IV e V estão corretas. 

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

(D) Somente I, IV e V estão corretas. 

(E) Somente III e IV estão corretas. 

 

54. Em relação aos diagramas utilizados pela linguagem UML (Unified Modeling 

Language), associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, 

assinale a alternativa com a sequência correta. 

 

Tipo de Item 

 

 Representação 

1. Item Estrutural 

 

2. Item Comportamental 

 

3. Item de Agrupamento 

 

4. Item Anotacional 

 

5. Item Relacional 

(   ) 

 
(   ) 

 
(   ) 

 

 

(A) 3 – 4 – 1  

(B) 1 – 4 – 3 

(C) 3 – 5 – 2 

(D) 2 – 1 – 5  

(E) 3 – 5 – 1 
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55. Segundo a teoria de modelagem em banco de dados, as tabelas CADEIRA e 

COR abaixo estão no formato de modelo lógico de banco de dados, sendo que 

os termos PK e FK representam atributos que são, respectivamente, chave-

primária e chave-estrangeira: 

 

 
Entretanto, o mesmo modelo apresentado foi implementado no banco de 

dados utilizando-se uma única tabela CADEIRA, conforme abaixo: 

 
 

Nestas condições, seguindo as regras de normalização em banco de dados, a 

tabela CADEIRA implementada encontra-se: 

 

(A) normalizada na primeira forma normal, porém não satisfaz a segunda e a 

terceira forma normal. 

(B) normalizada na primeira e na segunda forma normal, porém não satisfaz a 

terceira forma normal. 

(C) normalizada na segunda forma normal, porém não satisfaz a primeira e 

terceira forma normal. 

(D) normalizada na terceira forma normal, porém não satisfaz a primeira e 

segunda forma normal. 

(E) normalizada na primeira, segunda e terceira forma normal. 

 

 

 

 

 

 

56. Considere a tabela VIAGEM abaixo, seus campos VALOR e DISTANCIA, e 

a consulta em linguagem SQL: 

 

VIAGEM 

VALOR  DISTÂNCIA 

3 200 

4 100 

2 500 

12 400 

4 300 

3 200 

12 100 
 

 

 

 

SELECT SUM (V2.VALOR - V.VALOR) 

FROM VIAGEM AS V 

        INNER JOIN VIAGEM AS V2  

        ON (V.VALOR = V2.DISTANCIA / 100) 

 

Teremos como retorno da consulta SQL: 

 

(A) 10 

(B) 15 

(C) 20 

(D) 25 

(E) 30 
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57. Analise as afirmativas sobre normalização em banco de dados, 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. 

 

(   ) Uma relação está na primeira forma normal (1FN) se e somente se cada 

tupla contém um único valor para cada atributo. 
(   ) Uma relação está na segunda forma normal (2FN) se e somente se ela 

está na 1FN e todo atributo não chave é mutuamente independente. 
(   ) Uma relação está na terceira forma normal (3FN) se e somente se ela 

está na 2FN e todo atributo não chave é irredutivelmente dependente 

da chave primária. 
 

(A) V – F – V  

(B) F – F – V  

(C) V – F – F  

(D) F – V – V  

(E) F – F – F  

 

58. Considerando o modelo proposto pelo PMI (Project Management Institute) 

para o gerenciamento de projetos, analise as proposições abaixo e, em 

seguida, assinale a alternativa correta que aponta as fases de um projeto na 

qual estão inseridos os processos relacionados à área de conhecimento de 

Gerenciamento de Escopo. 

 

I. INICIAÇÃO. 

II. PLANEJAMENTO. 

III. EXECUÇÃO. 

IV. CONTROLE. 

V. ENCERRAMENTO. 

 

(A) Somente I e III estão corretas.. 

(B) Somente III e V estão corretas. 

(C) Somente II e IV estão corretas. 

(D) Somente I, IV e V estão corretas. 

(E) Somente I, III e IV estão corretas. 

 

 

59. Considere o programa escrito em linguagem C: 

 

# include <stdio.h> 

 

int main () 

{ 

int a[ ][4] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}; 

int i; 

for (i=0;i<3;++i) 

    printf ( "%d", *(a[i]+1));  

} 

 

O resultado impresso será: 

(A) 1234 

(B) 147 

(C) 36912 

(D) 2812 

(E) 2610 

 

60. Considere o programa escrito em linguagem C: 

 

# include <stdio.h> 

 

int main () 

{ 

    int i=9; 

    i^=15; 

    i>>=1; 

    i<<=2; 

    printf ("%d",i);  

} 

 

O resultado impresso será: 

(A) 2 

(B) 5 

(C) 9 

(D) 12 

(E) 15 
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61. Com a relação à biblioteca de boas práticas na oferta de serviços de 

tecnologia da informação denominada ITIL (Information Technology 

Infrastructure Library) e possíveis itens do gerenciamento de liberação: 

 

I – BIBLIOTECA DE RECURSOS HUMANOS (BRH) 

II – BIBLIOTECA DE SOFTWARE DEFINITIVO (BSD) 

III – BIBLIOTECA DE MANUAIS TÉCNICOS (BMT) 

IV – DEPÓSITO DE MATERIAIS RECICLADOS (DMR) 

V – DEPÓSITO DE HARDWARE DEFINITIVO (DHD) 

 

São gerenciados a partir da Base de Dados de Gerenciamento de 

Configuração (BDGC) os itens: 

 

(A) Somente I e II estão corretos. 

(B) Somente II e V estão corretos. 

(C) Somente III e IV estão corretos. 

(D) Somente II, IV e V estão corretos. 

(E) Somente I, III e V estão corretos. 

 

 

62. Analise as afirmativas sobre o modelo proposto pelo PMI (Project 

Management Institute) para o gerenciamento de projetos e o uso do método 

de modelagem paramétrica, 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 modelagem paramétrica é um modelo matemático utilizado para 

estimar os custos de um projeto. 

(     ) A modelagem paramétrica é uma forma de estimativa top-down. 

(     ) A modelagem paramétrica é uma ferramenta para prever recursos 

humanos e o tempo gasto em um projeto. 

 

A) V –V – F 

B) F – F – F 

C) F – V – F 

D) F – V –V 

E) V – V –V 

 

63. Com relação a análise por ponto de função, técnica ou métrica pela qual é 

possível medir o tamanho de um software a partir de suas funcionalidades e 

levando em consideração o ponto de vista do usuário,  associe a segunda 

coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a 

sequência correta que relaciona a soma do nível de influência em um 

sistema à quantidade respectiva de total de pontos de função ajustado. 

Considere no cálculo que o total de pontos não ajustado é sempre igual a 

2500: 

 

Total de Pontos de Função Ajustado 

 

Soma do Nível de Influência 

1. AFP = 2100  

2. AFP = 2000 (   ) Nível de Influência = 19 

3. AFP = 1900 (   ) Nível de Influência = 15 

4. AFP = 1800 (   ) Nível de Influência = 7 

5. AFP = 1700  

 

(A) 1 – 2 – 3  

(B) 2 – 3 – 4 

(C) 1 – 2 – 4 

(D) 2 – 4 – 5 

(E) 2 – 3 – 5 
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64. Analise as afirmativas sobre a análise por ponto de função, técnica ou métrica 

pela qual é possível medir o tamanho de um software a partir de suas 

funcionalidades e levando em consideração o ponto de vista do usuário, 

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. 

 

(   ) Uma consulta externa é definida como entrada on-line que resulta na 

geração de alguma resposta imediata do software sob a forma de uma 

saída on-line. 
(   ) Cada arquivo de interface externa é um agrupamento lógico de dados 

que reside dentro das fronteiras da aplicação e é mantido por entradas 

externas. 
(   ) Cada arquivo lógico é um agrupamento lógico de dados que reside 

externamente à aplicação, mas fornece dados que podem ser úteis para a 

aplicação. 
 

(A) F – F – F  

(B) F – F – V  

(C) V – V – F  

(D) V – F – F 

(E) V – V – V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. Em relação às figuras que compõem um diagrama conceitual de entidade-

relacionamento (DER) baseado na teoria de Peter Chen, associe a segunda 

coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a alternativa com a 

sequência correta. 

 

       FIGURA      SIGNIFICADO 

 

 
 

 

 

 

(   ) RELACIONAMENTO. 

 

 

(   ) ATRIBUTO OU   

PROPRIEDADE. 

 

 

(   ) ENTIDADE. 

  

 

 

A) 1 – 2 – 3 

B) 1 – 4 – 5 

C) 4 – 1 – 2 

D) 3 – 4 – 1  

E) 3 – 5 – 2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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66.Considerando o modelo proposto pelo PMI (Project Management Institute) 

para o gerenciamento de projetos, é(são) área(as) de conhecimento 

relacionada(as) à fase de ENCERRAMENTO de um projeto. Analise as 

proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 

 

I. ESCOPO. 

II. INTEGRAÇAO. 

III. QUALIDADE. 

IV. RISCOS. 

V. RECURSOS HUMANOS. 

 

(A) Somente II está correta. 

(B) Somente III está correta. 

(C) Somente II e IV estão corretas. 

(D) Somente III e V estão corretas. 

(E) Somente I, II e IV estão corretas. 

 

67. Com a relação à biblioteca de boas práticas na oferta de serviços de 

tecnologia da informação denominada ITIL (Information Technology 

Infrastructure Library) e as atividades que podem fazer parte do processo de 

Gerenciamento de Capacidade de Serviços de TI.  

 

 

I – Ajustes de Desempenho 

II – Gerenciamento de Demanda 

III – Dimensionamento de Aplicações 

IV – Manutenção de Infraestrutura 

V – Manutenção de Software 

 

(A) Somente I, III e IV estão corretas. 

(B) Somente I, II e III estão corretas. 

(C) Somente III, V e IV estão corretas. 

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

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

 

 

 

68. Analise as afirmativas sobre os fundamentos de teste de software, 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 teste de caixa-preta é também chamado de teste comportamental e 

focaliza os requisitos funcionais do software. 

(   ) O teste de caixa-branca, também chamado de teste de caixa de vidro, é 

uma filosofia de projeto de casos de teste que usa a estrutura de controle 

descrita como parte do projeto ao nível de componente para derivar casos de 

teste. 

(   ) O teste de caminho básico é uma técnica de teste caixa-preta. 

 

(A) V – V– F 

(B) V – F – F 

(C) F – V – F 

(D) F – F – V 

(E) F – F – F 

 

69. Com a relação à teoria de Sistemas de Informação os tipos de Sistemas a 

seguir: 

 

I – Sistemas de Apoio de Processamento de Transações 

II – Sistemas de Controle de Processos 

III – Sistemas Colaborativos 

IV – Sistemas de Apoio à Decisão 

V – Sistemas de Informação Executiva 

 

São, respectivamente, um tipo de sistema utilizado para monitoramento e 

controle de plantas industriais, e um tipo de sistema que fornece ajuda 

interativa ad hoc para gerentes em processos deliberativos. 

 

(A) Somente I e II estão corretas. 

(B) Somente III e IV estão corretas. 

(C) Somente III e V estão corretas. 

(D) Somente IV e V estão corretas. 

(E) Somente II e IV estão corretas. 
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70. Considere a sequência de Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 

(...).  Nesta situação, a classe Fibonacci abaixo implementa - de maneira 

errônea -  o cálculo do valor de um determinado termo a partir de seu método 

fibo(n), sendo que n inicia de zero.   

 

1    public class Fibonacci  

2      { static long fibo(int n) {  

3            if (n < 4)  

4           {  return n;  }  

5            else  

6                { return fibo(n - 2) + fibo(n - 4); } 

7      } } 

 

Analise as alternativas abaixo, colocando entre parênteses a levra V, quando 

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

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

 

Para que o código possa funcionar corretamente: 

 

(    ) A linha 3 deve ser alterada para if (n<2) 

(     ) A linha 4 deve ser alterada para  {  return n-1; } 

(     ) A linha 6 deve ser alterada para  {  return fibo(n - 1) + fibo(n - 2); } 

 

(A) V – V – V 

(B) F – F – V 

(C) V – F – V 

(D) F – V – F 

(E) F – F – F 

 

 

FINAL DA PROVA 
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MAGISTÉRIO ESPANHOL 
 

Considere el texto I para resolver los items 31 y 32. 
 

Texto I 
 

El ocaso del poder como alegoria latinoamericana en tres novelas de Gabriel 

García Márquez 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

La historia latinoamericana está vertida sobre la presencia del poder militar. Esta 

historia de sustituciones y sincretismos se sacude bajo el poder de las casacas y la 

pólvora desde los mismos intentos por instaurar en estas tierras la ciudad 

europea. Una vez acallada la resistencia aborigen, el poder militar escribe gran 

parte de la historia que paulatinamente se diluye entre intentos filosóficos y 

albores de modernidad. ‘Glorias pasadas’ y ‘días de gloria’ sintetizan buena parte 

de un recorrido entre sombras y claroscuros por un continente despertado a tropel 

y llevado a lomos de caballo hacia una incorporación cultural signada por el 

arcabuz y el evangelio. 
Disponible en: http://www.mflor.mx/materias/temas/ocaso/ocaso.htm 

Acezo en: 14 mai 2014 
 

31. Del texto se infiere que solo una alternativa contempla lo que dice el autor 

deste fragmento:   

 

(A) los militares jamás callaran la resistencia aborigen.  

(B) el poder militar es el único fator de construcción de latinoamérica. 

(C) el evangelio y el arcabuz fueran el fio conductor que llevó a una 

incorporación cultural histórica. 

(D) ‘Glorias pasadas’ y ‘días de gloria’forman parte del percurso histórico 

desa parte del mundo. 

(E) los militares escribieran con intentos filosóficos gran parte de la historia 

de latinoamérica. 

 

 

32. Es correcta la traducción al portugués de la palabra del texto en la alternativa: 

 

(A) ‘aborigen’ (l.4) persona ou pueblo que tiene su origen el la zona en la 

que vive. 

(B) ‘vertida’ (l.1)  traducir de una lengua a otra. 

(C) ‘paulatinamente’ (l.5).  inmediatamente, ahora. 

(D) ‘arcabuz’ (l.9) revolver antigo. 

(E) ‘sincretismos’ (l.2)  cambios de religiones. 

 

 

Considere el texto II para resolver lo item 33. 
 

Texto II 
 

El ocaso del poder como alegoria latinoamericana en tres novelas de Gabriel 

García Márquez 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14 

La convivencia con el poder y su búsqueda dentro del continente 

latinoamericano está asociada a los ‘hombres de brega’ que descienden de los 

ejércitos libertadores e intentan adueñarse de un espacio geográfico indómito. 

Hombres y espacio conforman un binomio fortalecido por el antagonismo de 

fuerzas que deviene del avance del proceso transculturador. América Latina 

rural es el espacio donde florecen las guerras intestinas y los empujes hacia la 

conquista del mando y la hegemonía del poder militar. El espacio rural se abre 

como el gran posibilitador de escenarios donde la fuerza y el poderío son las 

bases y estructuras para lograr consolidar un liderazgo. Esa América Latina es 

la que guarda dentro de su historia todo un espectro de cosmovisión telúrica que 

ha servido a la literatura para establecer referentes de significación y enarbolar 

su Martín Fierro, Doña Bárbara, etc. como alegorías de seres nacidos en una 

tierra rodeada de albores míticos, tradicionistas, costumbristas y con marcados 

retazos realistas. 
Disponible en: http://www.mflor.mx/materias/temas/ocaso/ocaso.htm 

Acezo en: 14 mai 2014. 
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33. Elija una alternativa válida para el significado de los sustantivos en destaque. 

 

(A) ‘retazos’ (l.14) significa retal o pedazo de una tela. 

(B) ‘empujes’ (l.6) significa fuerza produzida por el peso de tierras.  

(C) ‘escenarios’ (l.8) significa el espacio en que ocurre una disputa de guerra 

o comedia. 

(D) ‘retazos’ (l.14) significa trozo o fragmento de un razonamiento o 

discurso.  

(E) ‘liderazgo’ (l.9) significa batallar, pelear. 

 
 

Considere el texto III para resolver lo item 34. 

 

Texto III 

 

El ocaso del poder como alegoria latinoamericana en tres novelas de Gabriel 

García Márquez 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

Esta visión de América Latina enfocada desde la preponderancia del poder militar 

es la alegorización de la epicidad de un continente ufano de ‘glorias pasadas’. El 

héroe heredero de la hidalguía libertadora es el caballero que opone su fuerza y 

pujanza a un espacio físico que lo adversa tanto por su naturaleza misma como 

por la relación con los semejantes que surgen opositores a sus propósitos. Héroes 

y caudillos, generales y soldados de una causa común sobresalen dentro de esa 

historia particular latinoamericana. El poder es analogía de militares y 

terratenientes que conviven en el ápice de una pirámide social injusta, avasallada 

por el rumor de las armas y el tropel de los caballos. 
Disponible en: http://www.mflor.mx/materias/temas/ocaso/ocaso.htm 

Acezo en: 14 mai 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. En la frase ‘El héroe heredero de la hidalguía libertadora es ele caballero 

que opone su fuerza y pujanza a un espacio físico que lo adversa tanto por 

sua naturaleza misma como por la relación con los semejantes que surgen 

opositores a sus propósitos’ (l.2 – 5)  

(A) ‘que’ (l.3) es pronombre relativo sin antecedente explícito. 

(B) ‘lo’ (l.4) es pronombre personal neutro con la función sintática de objeto 

indireto. 

(C) ‘tanto’ se usa en correlación con cuanto y como. Indica ideia de 

equivalencia o igualdade.  

(D) ‘misma’ (l.4).es un adverbio. 

(E) ‘como’ (l.4) preposición, indica función, estado o situación. 

 

 

 
Considere el texto IV para resolver los items 35 y 36. 

 

Texto IV 

 

El ocaso del poder como alegoria latinoamericana en tres novelas de Gabriel 

García Márquez 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

 

El otoño del patriarca, El Coronel no tiene quien le escriba y El General en su 

laberinto, son muestra de una literatura que alegoriza esos ‘días de gloria’ y 

sintetiza todo un proceso histórico a partir del relato ficcional que encubre una 

‘verdadera historia no contada’ -sustituida como el continente mismo- y abre la 

posibilidad desde la perspectiva del ocaso del poder para una interpretación no 

explícita. Luego de la muerte de los patriarcas o en el ocaso de sus vidas ingresan 

a la literatura como la memoria más allá de la desmemoria histórica, es remover 

un tiempo ido que comienza su refiguración a partir de la ficción narrativa. […] 
Disponible en: http://www.mflor.mx/materias/temas/ocaso/ocaso.htm 

Acezo en: 14 mai 2014. 
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35. Sobre la lengua del texto es correcto afirmar que: 

 

(A) ‘ingresan’ (l.6) tiene como morfema temporal futuro; presentase en el 

indicativo, 1. ª, pers, pl. 

(B) ‘desmemoria’(l.7) y ‘refiguración’(l.8) son palabras agudas. 

(C) ‘alegoriza’ (l.2) es un adjetivo calificativo. 

(D) ‘a partir de’(l.8) constituye una locución prepositiva. 

(E) ‘una’ (l.2) es un pronombre  indefinido con sentido impersonal que se 

refiere a una persona indeterminada, que no se precisa ni se señala. 

 

36. Selecione la alternativa que sea correcta. 

 

(A) ‘relato ficcional’ es el cobertor que envulve la historia no contada. 

(B) ‘días’ y ‘gloria’ son palabras agudas. 

(C) ‘encubren’ tiene como morfema temporal presente, está en el subjuntivo, 

1. ª, pers, pl. 

(D) ‘comienza’ tiene como antónimo la palabra ‘empieza’. 

(E) ‘desde’ es una conjunción temporal constituida por de+ex+de. 

 

 

37. Es correcta la separación silábica de las palavras en la alternativa: 

 

(A) ‘García’  Gar–cía. 

(B) ‘presencia’pre– sen– ci–a. 

(C) ‘incorporación’incor–por–ación. 

(D) ‘caballoca–bal–lo. 

(E) ‘real’re–al. 

 

 

38. Está correcta la separación silábica de las palavras en la alternativa: 

 

(A) ‘tierras’tier –ras. 

(B) ‘infructuosamente’in–fruc–tuo–sa–men–te. 

(C) ‘allá’al–lá. 

(D) ‘comienza’co–mi–en–za. 

(E) ‘desmemoria’des–me–mo–ri–a. 

 

 

 

 

39. El grupo de palavras que llevan acento gráfico siguiendo la misma regla es el 

contido en la alternativa: 

 

(A) ‘más’–’allá’–‘Márquez’ 

(B) ‘alegoría’–‘refiguración’–‘poderío’ 

(C) ‘telúrica’–‘indómito’ – ‘significación’ 

(D) ‘físico’–‘América’–‘búsqueda’ 

(E) ‘interpretación’–‘histórica’–‘hegemonía’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. El grupo de verbos que sufren modificaciones ortográficas está en la 

alternativa: 

 

(A) ‘teñir’–‘cantar’–‘jugar’ 

(B) ‘atacar’–‘cruzar’–‘pagar’ 

(C) ‘leer’–‘querer’–‘prohibir’ 

(D) ‘bendecir’–‘menospreciar’–‘mentir’ 

(E) ‘militarizar’–‘modernizar–‘constituir’ 
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Considere el texto V para resolver los items del 41 al 44. 
 

Texto V 
 

El ocaso del poder como alegoria latinoamericana en tres novelas de Gabriel 

García Márquez 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

 

Esta singular posición latinoamericana en cuanto a la manifestación del poder 

surge con el mismo proceso de implantación de la ciudad europea en nuestras 

tierras y los intentos por constituir la República como el sistema de gobierno 

adecuado para el progreso y desarrollo. Esa misma República que funcionó 

escasamente hasta la ‘liberación’ con España y se diluyó ante los impulsos del 

poder e intentó infructuosamente consolidarse alrededor de los grupos castrenses 

constituidos por la avidez del dominio. Dos procesos paralelos acompañan este 

devenir latinoamericano: la estancia rural y el silente avance de la ciudad sobre 

lo aldeano. Procesos estos que se convierten en historias paralelas sin entrecruce 

pero con una marcada influencia de una sobre la otra. Lo rural y lo urbano 

comienzan a hibridarse en un espacio físico que busca horizontes en medio de 

las disputas de los Patriarcas que hacen suyo todo lo que la vista alcance en un 

momento histórico con visos de magia y maravilla por las mismas condiciones y 

circunstancias en las que se produce. Paulatinamente lo urbano se posesiona del 

espacio y con esa posesión se desvanece una utopía. Una realidad acendrada y 

acentuada en Latinoamérica le cede su momento a otra historia y realidad para 

sumirse en el ocaso y con él llevarse al territorio de la literatura toda una 

antología narrativa que se llena de verdad a partir de la alegorización de un 

proceso histórico. Queda la literatura como albacea de la realidad 

latinoamericana en función de un principio extraordinario, a decir de Gabriel 

García Márquez: ‘de representación cifrada de la realidad, una especie de 

adivinanza del mundo’ [...] ‘La vida cotidiana en América Latina nos demuestra 

que la realidad está llena de cosas extraordinarias’. 
Disponible en: http://www.mflor.mx/materias/temas/ocaso/ocaso.htm 

Acezo en: 14 mai 2014. 
 

 

 

 

 

 

41. Dentre las alternativas indicadas elija aquella en que todas las palavras 

pertenecen a la misma categoría gramatical o siguén una misma regla 

funcional:  

 

(A) ‘funcionó’ (l.4), ‘diluyó’ (l.5), ‘intentó’ (l.6) son aspectos de verbos de la 

1ª conjugación. 

(B) ‘liberación’ (l.5), ‘antología’ (l.18), ‘utopía’ (l.15) son sustantivos 

comunes concretos. 

(C) ‘entrecruce’, (l.9), ‘advinanza’ (l.22), ‘silente’ (l.8) son adjetivos 

calificativos. 

(D) ‘hibridarse’ (l.11), ‘consolidarse’ (l.6), ‘sumirse’ (l.17) son infinitivos y 

pronombre reflexivo. 

(E) ‘infructuosamente’ (l.6), ‘paulatinamente’ (l.14), ‘extraordinario (l. 20)’ 

son adverbios. 

 

 

 

 

42. Dentre las alternativas indicadas elija la que estea correcta:  

 

(A) ‘surge’ (l.2) hace parte de un verbo que presenta modificación 

ortográfica.  

(B) ‘constituir’ (l.3)  hace parte de los verbos llamados de regulares. 

(C) ‘acompañan’ (l.7)  hace parte de los verbos llamados de irregulares. 

(D) ‘ante los impulsos del poder (l.5 – 6)  nel fragmento hay una 

preposición simples 

(E) ‘escasamente’ (l.5)  es un sustantivo abstracto. 
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43. Dentre las alternativas indicadas elija aquella que es correcta en sua 

afirmación: 

 

(A) ‘dos’ (l.7) es un pronombre numeral ordinal. 

(B) ‘con visos de magia y maravilla’ (l.13) significa ‘con aparencia 

brillante’ 

(C) ‘busca’ (l.11) presentase en pretérito indefinido. 

(D) ‘suyo’ (l.12) pronombre pesoal  3ª. pers. pl. 

(E) ‘lo urbano se posesiona del espacio’ (l.14 - 15) quiere decir ‘o urbano 

apossa-se do espaço.’ 

 

 

 

 

 
 

44. Dentre las alternativas indicadas elija aquella que está correcta:  

 

(A) ‘ante los impulsos del poder (l.5 - 6)  nel fragmento hay una 

preposición que indica tiempo. 

(B) ‘hasta la ‘liberación’ con España’ (l.5)  nel fragmento hay una 

conjunción. 

(C) ‘a decir de’ (l.20)  hay una locución que se sustituye por ‘conforme’, 

‘de acuerdo con’. 

(D) ‘Una realidad acendrada’ significa ‘una realidad impura’. 

(E) ‘cede’  verbo ‘ceder’ irregular de 2ª. conjugación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considere el texto VI para resolver los items del 45 al 53. 
 

Texto VI 
 

Mediados de Agosto 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

A mediados de agosto, Manuela Roca  empezó a notar  con desolación que por las 

mañanas al despertarse –cada día más temprano, dicho sea de paso- no recordaba 

tener ningún pleito pendiente ni se sentía agraviada por nadie, certeza que se iba 

convirtiendo en hormiguillo y le impedía volver a cerrar los ojos. Aquella  urgencia 

por marcar un número de teléfono o enhebrar en su mente un discurso 

cuidadosamente amarrado en todos sus puntos reivindicativos  para cortar la 

retirada al presunto oponente había dado paso a una paz que propiamente  no lo 

era, porque mientras prefiguraba con los ojos fijos en el techo de su cuarto el mapa 

sin relieve de un nuevo día a transitar, lo único que conseguía sacudir su acidia era 

imaginar que estaba enfadada. 

No sólo no tenía motivos para estarlo, por mucho que los rebuscara, sino que 

rehuía con creciente impaciencia a las personas que se habían puesto de su parte y 

ahora la felicitaban por la conclusión tan afortunada de sus pasados sinsabores. 

-Yo lo que no entiendo, la verdad, Manuela, y papá tampoco, bueno, no lo 

entendemos ninguno, es por qué no vienes de una vez con nosotros, pensamos 

quedarnos hasta mediados de septiembre y está haciendo un tiempo de fábula- le 

decía su hermana Rosa, que la telefoneaba a diario desde la casa de playa-.Tienes 

tu habitación preparada; anoche, cuando la chica mayor de Fabi, que ha invitado a 

una amiga suya a pasar unos días, le pidió permiso a papá para alojarla  allí, no vea 

cómo se remontó papá,  ¡ ése es el cuarto de la tía Manuela!, pero casi gritando, 

hasta flores nuevas te pones Sebastiana cada dos días… 

_Por favor, Rosa, ni que fuera un muerto. Dile a papá… 

-Mira, yo a papá ya no le digo nada, porque se le está agotando la paciencia, que te 

da una semana, ha dicho, lo tienes enfadadísimo, y ya sabes cómo se pone papá  

cuando se desborda, que no se libra nadie de la inundación, bueno, como tú, qué 

voy a contar  si sois los dos iguales, por eso mismo  se toma tus cosas tan a pecho. 

El tono de Rosa era típico  de los hermanos pequeños cuando tienen que mediar en 

un conflicto, ya sea por encargo o por voluntad propia, veinte años la separaban  de 

Manuela , tenía treinta y tres , era insegura, dulce, conciliadora. 
GAITE MARTÍN, Carmen,; Irse de casa; Medados de agosto . EDITORIAL ANAGRAMA, S.A, 
1998;pag./Barcelona /España. 
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45. La pregunta que encuentra respuesta en el texto es: 

 

(A)  En el siglo XXI, ¿ cómo los padres suelen educar  a sus hijos? 

(B)  ¿Cuáles los medios  que Rosa  utilizaba  para convencer a  su hermana a 

pasar unos días de verano con la familia? 

(C)  ¿Qué medios de transporte disponían los jóvenes  en aquel verano  para 

salir de paseo? 

(D)  ¿Qué motivos llevaba  Manuela a no querer estar al lado de su hermana? 

(E)  ¿Qué estrategia  Manuela Roca y Rosa tienen  para  mantener la familia 

en  armonía ? 

 

 

 

46. La lectura del texto permite concluir que: 

 

(A)  a Manuela le gusta pasar las vacaciones en el campo. 

(B)  Manuela Roca vive un difícil momento psicológico. 

(C)  el humor  y gentilezas de Sebastiana suenan dudosos. 

(D)  a Manuela no le gustaba el calor de la playa. 

(E)  la casa de veraneo es pequeña y poco confortable. 

 

 

 

 

47. El grupo en que todos los vocablos presentan un fonema consonántico 

interdental fricativo sordo es: 

 

(A)  acidia ( l.9) / urgencia (l.4) 

(B)  impaciencia (l.12) / recordaba (l.2) 

(C)  cuarto (l.8) / discurso (l.5) 

(D)  cortar (l.6) / convirtiendo (l.4) 

(E)  tampoco (l.14) / cerrar (l.4) 

 

 

 

 

 

 

48. Señalar el grupo  en que todos los  vocablos presentan un sonido consonántico 

africado oclusivo sordo: 

 

(A)  tienen; oponente; chica. 

(B)  entiendo; techo; anoche. 

(C)  mediados; sacudir; día. 

(D)  anoche; chica; mucho. 

(E)  mucho; retirada; mediados. 

 

 

 

 

 

49. La mejor traducción para  “…dicho sea de paso…”( l.2) es: 

 

(A)  diga-se em poucas palavras. 

(B)  diga-se em segredo. 

(C)  diga-se secretamente. 

(D)  diga-se em boca pequena. 

(E)  diga-se de passagem. 

 

 

 

 

 

50. El grupo de expresiones en que todas ejercen la función sintáctica de 

complemento circunstancial de tiempo, es: 

 

(A)  “con desolación” (l.1) /  “ A mediados de agosto” (l.1) 

(B)  “con los ojos fijos”  (l.8) “cuidadosamente”    (l.6) 

(C)  “ en el techo de su cuarto” (l.8)  “ con creciente impaciencia” (l.12) 

(D)  “anoche”  (l.18) / “ a diario” (l.17) 

(E)  “mediados de septiempre ” (l.16) / “ tam a pecho ” (l.27)           
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51. La alternativa en que hay una oración con significado causal es: 

 

(A)  “ …pensamos quedarnos hasta mediados de septiembre y está haciendo 

un tiempo de fábula”.(l.15 – 16) 

(B)  “ …yo lo que no entiendo, la verdad, Manuela, y papá tampoco, bueno, 

no entendemos ninguno…” (l.14 – 15) 

(C)  “… anoche, cuando la chica mayor de Fabi, que ha invitado a una amiga 

suya a pasar unos días…”(l.18 – 19) 

(D)  “-Mira, yo  a papá le digo nada, porque se le está agotando la 

paciencia…(l.23) 

(E)  “…ya sabes cómo se pone papá cuando se desborda…” (l.24 – 25) 

 

52. Las expresiones en que las preposiciones empleadas aportan únicamente   el 

significado de modo están en: 

 

(A)  “….impedía  volver  a  acerrar los ojos…(l.4)    “…por qué no vienes de 

una vez con nosotros…”(l.15) 

(B)  “…sino que rehuía con creciente impaciencia…”(l.11 – 12)  “…Manuela 

Roca empezó a notar con desolación…”(l.1) 

(C)   “…un discurso cuidadosamente amarrado en todos sus puntos…”(l. 5 – 

6)  “... ¡ése es el cuarto de la tía Manuela!…” (l.20) 

(D)  “...ahora la felicitaban por la conclusión tan afortunada...”(l.13)    

“...veinte años la separaban de Manuela ...” (l.28 – 29)    

(E)  “...la telefoneaba a diario desde la casa de playa...”(l.17)     “...por eso 

mismo se toma tus cosas  tan a pecho.”(l.26) 

 

 

53. El vocablo “presunto” (l.7) puede ser sustituido sin alterar  el sentido del texto 

es: 

 

(A)  supuesto. 

(B)  jamón. 

(C)  seguro. 

(D)  embutido. 

(E)  sencillo. 

 

 

 

54. De las alternativas que se siguen, señale la que corresponde a una 

característica del Enfoque Comunicativo. 

 

 

(A) Las destrezas lingüísticas se enseña en este orden: comprensión oral, 

expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita. 

(B) Los diálogos y los ejercicios de repetición forman la base de las prácticas 

en el aula. 

(C) Es un enfoque basado en estructuras y por eso el punto de partida es un 

programa lingüístico, que contiene los elementos fundamentales de 

fonología, morfología y sintaxis. 

(D) Se hace hincapié en la corrección en la pronunciación, el acento, el ritmo 

y la entonación. 

(E) Uno de los papeles del profesor es el de facilitar el proceso de 

comunicación entre todos los participantes en la clase y entre estos 

participantes y las distintas actividades y textos. 

 

 

 

 

55. Desarrollado básicamente por Krashen y Terrell (1983) este método surgió a 

partir de las experiencias de Terrell en la enseñanza de español y está basado 

en el uso de la lengua en situaciones comunicativas sin recurrir a la lengua 

materna y sin recurrir a un análisis gramatical. La teoría que basa este 

método propuso la distinción entre adquisición y aprendizaje de la lengua. 

 

Lo descripto arriba se refiere al Método:   

 

(A) Sugestopedia. 

(B) Enfoque por tareas. 

(C) Silencioso. 

(D) Natural. 

(E) Directo.  
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Considere el texto VII para resolver los items del 56 al 63. 
 

Texto VII 

 

Los españoles dan un notable a las autoescuelas 

 

Más de la mitad de los automovilistas considera que habría que incidir en la 

educación y en la formación vial para evitar los accidentes de tráfico. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

Los conductores españoles tienen, en general, una buena imagen de las 

autoescuelas. A la hora de puntuar la formación que han recibido en su etapa 

de aspirante a automovilista le otorgan un 7,8 sobre 10. Es además en estos 

lugares donde los españoles dicen aprender más sobre seguridad vial. Le 

siguen, con 37 puntos menos las campañas de concienciación. Entre las 

opciones presentadas a 1.646 encuestados, el lugar donde consideran que 

menos seguridad vial han aprendido es el colegio. Entre los servicios más 

valorados por los españoles dentro de la autoescuela está el profesor para las 

clases prácticas, mientras que el aspecto con peor nota es el precio. 

El estudio, presentado esta mañana y con el que la Fundación Española de 

Seguridad Vial (Fesvial) inaugura una serie de investigaciones sobre temas y 

sectores clave relacionados con la conducción y los vehículos, señala que más 

de la mitad de los españoles (el 57,1%) considera que habría que incidir en la 

educación y la formación de los conductores para evitar los accidentes de 

tráfico. La mejora de las infraestructuras sería fundamental para conseguir este 

objetivo en opinión del 38,3%, aunque los encuestados también mencionan 

otras medidas de control o autocontrol para lograr una rebaja de la 

siniestralidad vial, como poner más policía y radares, mejorar los vehículos, 

beber menos alcohol, comportarse de forma más responsable al volante o no 

correr tanto. 

Ante la pregunta de qué es más importante para conducir bien y no tener 

accidentes de tráfico, los consultados se dividieron casi a la mitad. El 47,2% 

consideró que los buenos conocimientos sobre señales y seguridad vial, 

mientras que el 52,8% opinó que "manejar bien el vehículo". 

Según un estudio presentado a principios de año, también por Fesvial, el 

96,5% de los españoles no pasaría hoy el examen teórico si lo repitiese. 

 

 

 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

 

 

 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

 

La presentación del informe corrió a cargo de Luis Montoro, catedrático de 

Seguridad Vial y presidente de Fesvial, que también otorgó un notable a las 

autoescuelas, y destacó que entre las cosas mejorables de estos centros de 

formación estarían una mayor incidencia en los aspectos de seguridad vial, 

"superar el legalismo" para explicar mejor las leyes y dar a conocer al 

alumno cientos de conductas que son legales, pero también muy arriesgadas 

y peligrosas, "como hablar por teléfono con las manos libres". Montoro 

coincidió con Mar Collogos, responsable de la Asociación para el Estudio de 

la Lesión Medular (Aesleme), en que habría que establecer un periodo de 

formación teórica mínimo y obligatorio para los aspirantes a conductor. 

 

Ley Ómnibus 

 

En el informe se ha incluido una pregunta relacionada con el papel del 

profesor de enseñanza teórica, ya que las autoescuelas mantienen un 

contencioso con el Gobierno porque en la redacción de la Ley Ómnibus, que 

se encuentra en tramitación en el Congreso, se contempla que cualquiera 

puede dar este tipo de formación sin necesidad de autorización previa y sin 

ser profesor de autoescuela. Para el 36% de los consultados no sería un 

problema que "cualquier persona" dé "clases teóricas aunque no sea profesor 

de autoescuela". 

Actualmente las clases para superar el examen teórico del carné se cobran en 

prácticamente todas las autoescuelas como parte del paquete de matrícula; 

sin embargo, la asistencia no es obligatoria y el alumno puede prepararse por 

libre, y mucha gente lo hace. 

La patronal de las autoescuelas, con 37.000 empleos directos y 9.000 centros 

en toda España, celosa de un trozo de tarta al que no está dispuesta a 

renunciar, dispara en todas direcciones: acusa a Tráfico de haber devaluado 

la formación teórica de los aspirantes al introducir el sistema de test e 

insinúa que el Ministerio de Economía puede querer degradar la preparación 

de los futuros conductores para que suspendan y paguen varias veces la tasa 

correspondiente. "Puede que ésta sea una medida recaudatoria de la 

Administración. Hay unos 600.000 alumnos que se examinan cada año", 

subraya Báez. 
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58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

La Dirección General de Tráfico coincide en que en este punto la reforma "es 

extraña". "¿Quién va a querer pagar dos matrículas, más aún cuando se puede 

preparar por libre?", plantean fuentes de Tráfico. Y añaden: "Si se pretendía 

liberalizar el sector, lo que se conseguirá es dar un paso atrás: más 

intervencionismo". 

El presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, José Miguel 

Báez, presente en la presentación del estudio, señaló que está manteniendo 

contactos con los representantes de los grupos parlamentarios (hoy se verá 

con el Grupo Socialista en el Congreso) para evitar que este punto de la ley 

siga adelante. También reveló que las matriculaciones están bajas hasta el 

80% en algunas provincias españolas. "Los alumnos han paralizado las 

prácticas, muchos pierden la validez del aprobado teórico porque no tienen 

dinero para examinarse de la parte práctica". 

Según Montoro, la crisis está afectando negativamente a la formación de los 

conductores, que empiezan a pedir menos clases, e "incluso pueda propiciar 

que aumente el número de personas que conduzcan sin carné". 
 

Disponible en: <http://elpais.com/elpais/2009/09/17/actualidad/1253175422_850215.html> Acceso en 23/09/2014 

 

 

 

56. De acuerdo con el texto es posible afirmar que: 

 

(A) la mayoría de los españoles encuestados no quieren pagar las tasas para 

la obtención del carné de conductor. 

(B) la ley Ómnibus propone que las clases teóricas sean obligatorias y hechas 

por autoescuelas autorizadas. 

(C) la Seguridad Vial es un tema poco recurrente en los colegios españoles. 

(D) la Ley Ómnibus va a disminuir el número de accidentes de tráfico ya que 

habrá una mejor formación de los automovilistas. 

(E) los españoles consideran que las autoescuelas no plantean una formación 

adecuada a los automovilistas. 

  

 

 

 

 

 

57. El presidente de la patronal de las autoescuelas: 

 

(A) cree que la Ley Ómnibus es una medida que fomenta el aumento de 

recaudación para el gobierno.  

(B) es favorable a la implementación de test teóricos para mejorar la 

formación de los aspirantes a conductor. 

(C) no cree que la baja de las matriculaciones en las autoescuelas sea una 

consecuencia de las medidas de la Administración. 

(D) afirma que la Ley Ómnibus es una medida intervencionista en la 

Dirección General de Tráfico. 

(E) va a discutir con los diputados la necesidad de que se evite la aprobación 

de la Ley Ómnibus. 

 

 

 

 

 

58. El estudio presentado por Fesvial: 

 

(A) demuestra que las campañas de concienciación son fundamentales para 

la formación del automovilista.  

(B) comprueba que, a causa de la Ley Ómnibus, ha aumentado en número de 

personas que conducen sin carné. 

(C) demuestra que, para los españoles, poner multas es una de las medidas de 

control que favorece la seguridad vial.  

(D) considera que los centros de formación enseñan a los alumnos conductas 

legales, pero no siempre adecuadas a la seguridad vial. 

(E) afirma que los españoles creen que las clases prácticas son la forma más 

eficaz para aprender a comportarse de forma más responsable en el 

tránsito. 
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59. La palabra o expresión que sustituye al término incidir (en el subtítulo) sin 

cambiar el significado es: 

 

(A) incurrir. 

(B) hacer hincapié. 

(C) recaer. 

(D) sobrevenir. 

(E) hacer una cortadura.  

 

 

60. En el fragmento “La mejora de las infraestructuras sería fundamental para 

conseguir este objetivo en opinión del 38,3%, aunque los encuestados 

también mencionan otras medidas de control…” (líneas 15 y 16) el término 

en negrita introduce una oración subordinante igual que la presentada en la 

alternativa: 

 

(A) No volveré a cometer estos errores, por más que me parezcan normales. 

(B) María es muy bonita, aunque algo arrogante. 

(C) Me iré a los tribunales, ya que no quieres firmar el divorcio. 

(D) ¡Oye chico! Ya has jugado mucho, conque ponte a hacer las tareas. 

(E) En caso de que te enteres de la situación, avísame por favor. 

  

 

61. En el fragmento “Para el 36% de los consultados no sería un problema que 

‘cualquier persona’ dé ‘clases teóricas’…” (líneas 42 y 43), el término en 

destaque.  

 

(A) Aunque se parezca, no es la apócope del indefinido cualquiera y tiene la 

función de modificador del sustantivo. 

(B) Es un indefinido y se apocopa solamente cuando va seguido de un 

sustantivo femenino singular. 

(C) Es un pronombre indefinido y puede venir tanto antes cuanto después del 

sustantivo sin cambiar el significado de la oración. 

(D) Es un indefinido que siempre precede al sustantivo, pero por sí mismo no 

lo actualiza. 

(E) Es la forma apocopada de cualquiera y solo puede funcionar como 

actualizador de sustantivos masculinos y femeninos. 

 

62. La oración que presenta el mismo valor sintáctico que el del fragmento “que 

también otorgó un notable a las autoescuelas” (línea 28) es: 

 

(A) El pueblo donde vivo es muy alegre. 

(B) Aquel señor, que se llama Alfonso, es el presidente de la empresa. 

(C) El que busca halla. 

(D) He pensado que podía correr por aquí. 

(E) La dieta que hago todos los días no es la mediterránea. 

 

 

63. En el fragmento “celosa de un trozo de tarta al que no está dispuesta a 

renunciar…” (línea 47) el antónimo del término en negrita es: 

 

(A) recelosa. 

(B) confiada. 

(C) descuidada. 

(D) esmerada. 

(E) entusiasta. 

 

 

 

64. De acuerdo con las “Orientações Curriculares para o Ensino Médio” en el 

apartado denominado “Conhecimentos de Espanhol” la enseñanza de lenguas 

extranjeras en el “Ensino Médio” es entendida como: 

 

(A) una herramienta que permita al alumno ascender socialmente, por medio 

del trabajo. 

(B) una forma de integrase e interactuar en la sociedad, es decir, contribuir 

para la formación del ciudadano. 

(C) una enseñanza instrumental preparatoria para exámenes como 

“vestibular”. 

(D) una enseñanza que debe privilegiar exclusivamente el desarrollo de la 

competencia comunicativa. 

(E) el momento de reflexionar sobre la lengua y cultura metas, considerando 

solamente su contexto.  

 

 



Visto  

 

     

 

 

CONCURSO DE ADMISSÃO – 2014 ao CFO/QC – 2015 

 

MAGISTÉRIO 

ESPANHOL 
PAG-21 

 

 

Considere el texto VIII para contestar a los ítems del 65 al 70. 

 

Texto VIII 

 

Por qué deberías poner un animal en tu vida 

 

Además de darnos amor incondicional, son beneficiosos para personas con 

traumas emocionales o enfermedades mentales. La zooterapia estudia los 

beneficios de relacionarnos con ellos. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

Vivir de espaldas a la naturaleza ha pasado factura a gran parte de la población 

mundial. Lo que muchos empiezan a plantearse ahora es que dejar de haber 

convivido con los animales –me refiero a los de cuatro patas– es muy probable 

que nos haya privado de excelentes beneficios biológicos y psíquicos, materia de 

la que se encarga ahora la zooterapia, una disciplina relativamente nueva que 

estudia la interacción entre humanos y animales y los positivos efectos de esta 

simbiosis en las personas.  

El reto de este campo está en demostrar científicamente lo que muchos dueños 

de mascotas saben y constatan a diario; además de lo que algunos terapeutas y 

etólogos –los que estudian el comportamiento animal– observan en sus 

pacientes: personas con discapacidades mentales, niños autistas, enfermos de 

Alzheimer o terminales, mujeres víctimas de la violencia doméstica, anoréxicos 

o depresivos, entre otras muchas patologías que pueden beneficiarse del efecto 

sanador de esos otros seres vivos, que comparten con nosotros el mismo planeta. 

Paula Calvo es investigadora de la cátedra Fundación Affinity, del 

Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona, además 

de bioquímica y experta en etología veterinaria e investigación clínica. Su tarea 

es la de buscar maneras de estandarizar y evaluar los diferentes programas de 

intervenciones asistidas con animales, que se realizan en los centros de 

zooterapia, para poder llegar a conclusiones y demostraciones científicas. “Esta 

disciplina es todavía muy joven y no hay estudios rigurosos al respecto”, 

comenta Calvo, “pero se están observando significativos avances que nos 

gustaría demostrar y exponer de forma científica. Se sabe, por ejemplo, que las 

mascotas pueden ser un importante punto de apoyo en el desarrollo emocional 

infantil, que reducen los niveles de ansiedad, por lo que son muy beneficiosas 

para gente con depresión y pacientes terminales, además de bajar 

significativamente el nivel del dolor en pacientes con enfermedades crónicas.  

 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

Hemos visto también como enfermos con esquizofrenia, que pasaron a 

ocuparse y alimentar a una colonia de gatos, mejoraban notablemente. Es muy 

difícil motivar a este tipo de personas, lograr que hagan algo y que tomen una 

rutina. Sin embargo, funcionó con los felinos. Cada mañana tenían una tarea 

que realizar: llevarles comida, agua, limpiar el lugar. Conseguimos que se 

interesaran por algo”.  

Un 46% de la población española vive con una mascota, y entre ellos, un 25% 

tiene un perro. El mejor amigo del hombre es, probablemente, el animal 

estrella de la zooterapia. “Entre la población que tiene perro”, cuenta Paula 

Calvo, “se ha constatado que hay un menor índice de obesidad y colesterol. 

Este animal da un gran apoyo emocional, ayuda a sentirse útil y además es un 

elemento socializador. Los amos tienden a entablar amistad unos con otros”. 

(…) Según Ana Güimil, etóloga con formación en zooterapia en Francia y 

directora y fundadora de la Asociación Catalana de Zooterapia, “una de las 

características más importantes de los animales es que actúan de puente y 

ayudan a dinamizar las capacidades de sociabilidad”. Ana trabaja en tres 

proyectos en su centro: uno para pacientes con problemas y retrasos mentales, 

otro para autistas y un tercero destinado a mujeres, víctimas de la violencia 

doméstica. Los animales que utiliza son perros, conejos y ninfas carolinas, 

unas cacatúas de reducido tamaño. La zooterapia no se limita a tirar un palo 

para que el perro vaya a cogerlo, sino que, según Güimil “hay que estudiar al 

paciente y, en función de su patología, prescribir el animal que mejor le va”. 

(…) El perro es el animal que nos resulta más cercano porque identificamos su 

lenguaje, sabemos que nos quiere decir cuando mueve la cola o enseña los 

dientes. Ellos nos observan todo el tiempo y, todavía no sabemos cómo, pero 

pueden detectar subidas de azúcar o ataques epilépticos y hasta diversos 

cánceres. Recuerdo que una mujer que tenía un perro veía como éste le lamía 

una zona de la pierna repetidamente. Posteriormente, cuando fue al médico, 

éste le diagnosticó un melanoma. Hay perros ya entrenados para alertar a sus 

dueños, con diabetes, de bajadas de azúcar”.  

En casos de violencia doméstica, nuestros amigos peludos pueden servir de 

elementos pacificadores, tender puentes de amistad y acabar con la dinámica 

negativa que se instaura en estas familias. Según Güimil, “utilizamos perros 

para trabajar con mujeres que están en casas de acogida. 
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62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

El problema de este maltrato es que deja una dinámica de miedo y negatividad 

en las relaciones materno filiales. Los perros son entonces un juego, un espacio 

lúdico en medio de la tensión dominante que crea nuevas reglas, más positivas, 

tranquilas y alegres. Los conejos son útiles para tratar con niños autistas 

porque no demandan mucha atención –algo que puede abrumar a estos 

pacientes– y permiten que el niño tome la iniciativa. Además tienen un pelaje 

muy suave. Se ha demostrado que acariciar a un animal durante diez minutos 

relaja y produce endorfinas. Las pequeñas cacatúas han traído importantes 

cambios en pacientes con dificultades para verbalizar y exponer en palabras 

sus miedos o sentimientos. Enseñamos a estos pájaros a hablar, a decir 

palabras. El paciente pasa de ser el alumno al profesor y eso le motiva. (…)  

[…] 

La mayoría de los que acuden a la zooterapia son personas con trastornos 

mentales o patologías psiquiátricas, que nuestro enorme desconocimiento del 

funcionamiento cerebral no ha sabido todavía solucionar. (…) Mª Ángeles 

Ortega es psicóloga y profesora en la facultad de Psicología de la Universidad 

de Barcelona, además de colaborar en los programas de la Asociación Catalana 

de Zooterapia. Según ella, “el éxito de esta práctica está en que los pacientes 

con trastornos mentales o las personas con poca habilidad para sociabilizar 

fracasan siempre en las relaciones interpersonales porque su mundo mental es 

complicado. Cuando interactuamos con alguien, en el fondo siempre 

esperamos algo a cambio, creamos expectativas que, si no son satisfechas, nos 

producen frustración. Con los animales esto no pasa porque nos dan un apoyo 

incondicional y esperan muy poco. Su exigencia es muy básica: comida, una 

caricia”. (…) Ortega recuerda casos memorables como el de un chico autista, 

con grandes limitaciones para relacionarse y sin avances en cuatro años. Petra, 

una perra, consiguió captar su atención y hacerse su amiga; o como un insecto 

palo consiguió mejorar la motricidad fina de un discapacitado, incapaz de 

sujetar ciertas cosas con sus manos. 

Tener una mascota puede ayudar a personas, sin estas patologías, a mejorar su 

autoestima, rebajar su nivel de estrés y ansiedad o superar la depresión. A 

empezar de nuevo a los jubilados o a aquellos que han perdido a un ser 

querido. Nos dan también alegría de vivir y ayudan a relativizar los problemas. 

“No sabemos cómo funciona”, cuenta Ortega, “pero la realidad nos demuestra 

que es así”. (…) 

 

Disponible en. <http://smoda.elpais.com/articulos/por-que-deberias-poner-un-animal-en-tu-vida> Acceso en 22/09/ 2014   

 

65. En el texto VIII se emplea la expresión “ha pasado factura” (línea 1). El uso 

de dicha expresión, como en el texto de las mascotas, tiene igual significado 

en la frase:  

 

(A)   El gran desgaste que ha hecho en la primera parte de la carrera le pasó 

factura y el otro atleta lo sobrepasó en los últimos metros. 

(B)   La gerente lo ayudó a conseguir este puesto de trabajo y es muy normal 

que, ahora que lo necesita, ella le pase factura. 

(C)   De momento el museo es gratuito pero muy pronto vamos a tener que 

pasar la factura para cubrir los gastos de mantenimiento. 

(D)   Aprobar el primer examen de la selección no quiere decir nada, es tan 

solo pasar la factura, sin embargo todavía queda lo peor. 

(E)   Seguramente, cuando lleguen las próximas elecciones los votantes del 

pueblo le van a pasar factura por el mal que lo han hecho.  

 

 

 

66. Según el texto VIII, analice las proposiciones a continuación y señale la 

información correcta sobre su interpretación.  

 

(A)  La zooterapia está muy bien acepta científicamente, principalmente 

debido a sus resultados con discapacitados mentales y depresivos, los 

que han conseguido avances significativos en sus tratamientos. 

(B)  Entre los beneficios de las mascotas están la reducción del nivel de 

ansiedad infantil, la disminución del nivel de dolor en pacientes crónicos 

y la motivación de pacientes con Alzheimer. 

(C)  El centro de investigación animal en Cataluña trabaja con tres líneas que 

se destinan a enfermos con discapacidades mentales y físicas, autistas y 

mujeres que viven en casas de acogida. 

(D)  Se pueden utilizar los conejos para tratar a los autistas porque estos 

animales no exigen tanta atención, lo que puede atosigar a estos 

enfermos. Además, acariciar su pelaje tranquiliza a estos pacientes.  

(E)  El uso de perros sirve como elemento pacificador, establece lazos de 

amistad y termina con el ambiente negativo que se instaura entre hombre 

y mujer en los casos de violencia doméstica. 
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67. Al analizar el fragmento La zooterapia no se limita a tirar un palo para que 

el perro vaya a cogerlo, sino que, según Güimil “hay que estudiar al 

paciente y, en función de su patología, prescribir el animal que mejor le va” 

(líneas 47 - 50), está correcto decir que: 

 

(A)   “según” tiene carácter preposicional porque se relaciona a un nombre, 

diferente de la frase “Según tú, era por aquí”, en la que no presenta valor 

preposicional.  

(B)  en “su patología”, se le ocurre una catáfora al posesivo singular de 

tercera persona, y la parte del discurso a la que se referencia es la 

palabra “paciente”. 

(C)  así como “pelaje”, las palabras en portugués vertigem, traqueia, oboé y 

estratagema también presentan divergencias respecto a su tonicidad. 

(D)  la palabra “tirar” tiene el mismo significado que en la frase “El ciclista 

que representaba a España estuvo tirando a lo largo de treinta 

kilómetros”. 

(E)  en “vaya a cogerlo”, se conjuga el verbo irse en presente de subjuntivo y 

se usa el pronombre complemento tras el verbo que está en infinitivo. 

 

 

 

68. Cuando se lee el fragmento “Las pequeñas cacatúas han traído importantes 

cambios en pacientes con dificultades para verbalizar y exponer en palabras 

sus miedos o sentimientos.” (líneas 69 y 70), se puede decir que el tiempo 

verbal.  

 

(A)  apenas se usa en gran parte de Hispanoamérica y en comunidades 

autónomas de España, como Galicia, Asturias e Islas Canarias.  

(B)  es una forma nominal que presenta rasgos comunes con los sustantivos 

por su posibilidad de llevar determinativos y modificadores. 

(C)  su valor está representado en las consecuencias de la acción presentada 

por el verbo traer, que no se mantienen en el presente. 

(D)  cuando va conjugado en pretérito indefinido, resulta traeron, y presenta 

irregularidad como los verbos acabados en –aer. 

(E)  contrasta con el pretérito anterior porque siempre indica anticipación en 

un tiempo pasado, con consecuencias en el presente. 

 

 

69. Respecto a la acentuación en español, analice las palabras a continuación, 

todas de fragmentos del texto VIII, y señale la alternativa correcta. 

 

 

(A)  En “No sabemos cómo funciona…” (l.95), la palabra lleva tilde 

diacrítica por el mismo motivo que en la frase “¿Vives en este país¿ ”. 

(B)  En “...además de colaborar en los programas…” (l. 78), la regla de 

acentuación del vocablo agudo es la misma que en la acentuación del 

triptongo “averigüéis”.  

(C)  En “Cada mañana tenían una tarea…” (l.31), se acentúa el hiato del 

trisílabo que está formado por una vocal abierta tónica (i) y una vocal 

cerrada átona (a). 

(D)  En “…ayuda a sentirse útil y…” (l.38), se acentúa la palabra llana 

porque acaba en consonante diferente de –n o –s, igual motivo para que 

se acentúe “bíceps”.  

(E)  En “…hasta diversos cánceres.” (l.53 - 54), se acentúa la palabra en 

sílabas distintas cuando va en singular o plural, así como ocurre con el 

vocablo “regímenes”. 

 

70. En “La mayoría de los que acuden a la zooterapia…” (línea 74), el verbo 

“acudir” tiene igual significado que en la frase:  

 

(A)  Debido a su enfermedad, llevó una semana sin acudir al trabajo.  

(B)  Los perros carlinos acuden cuando escuchan la voz de su dueño. 

(C)  Las lágrimas acudieron a sus lindos y brillantes ojos grises. 

(D)  El miedo a los animales puede acudir a cualquier momento. 

(E)  Acudieron a un abogado para que mediara entre ambas partes. 
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31. Um conjunto de três cubos de massas ,  e 
estão encostados em sequência e todos apoiados sobre uma superfície 

horizontal sem atrito. O cubo de massa m1 (situado à esquerda do conjunto) 
sofre uma ação de uma força horizontal externa , que impõe ao 
conjunto uma aceleração. O valor da aceleração e o módulo da força que o 
cubo de massa  exerce sobre o cubo de massa  (situado no meio do 
conjunto), respectivamente, são: 
 
(A)   e . 
(B)   e . 
(C)   e . 
(D)   e . 
(E)   e . 
 

32. Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Somente I está correta. 
(B) Somente I e III estão corretas. 
(C) Somente I e II estão corretas. 
(D) Somente II e III estão corretas. 
(E) Somente III está correta. 

 
33. Uma bola de futebol de massa  e velocidade  se 

choca frontalmente com a trave que aplica à bola uma força 
que atua em um intervalo de tempo de  a . O módulo da velocidade da 
bola logo após o choque é: 
 
(A) . 
(B) . 
(C) . 
(D) 10,0m/s. 
(E) . 

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

 
(A) Somente I, II e III estão corretas. 
(B) Somente II, III e IV estão corretas. 
(C) Somente II e IV estão corretas. 
(D) Somente I, III e IV estão corretas. 
(E) Somente II e III estão corretas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

I. A 1ª Lei de Kepler afirma que as órbitas planetárias são elipses, em 
cujo centro se encontra o Sol.  

II. De acordo com a 2ª Lei de Kepler, o raio vetor que liga o Sol a um 
planeta descreve áreas iguais em intervalos iguais de tempo. 

III. A 3ª Lei de Kepler afirma que, para dois planetas quaisquer do 
sistema solar, a razão entre os quadrados dos seus períodos de 
revolução é igual à razão entre os cubos de suas distâncias médias. 

IV. Com o uso da 3ª Lei de Kepler é possível deduzir a Lei da 
Gravitação Universal de Newton. 

I. Conforme a 1ª Lei de Newton, uma partícula se encontra em estado de 
inércia quando, uma vez livre da ação de forças, se encontra em 
repouso ou em movimento retilíneo e uniforme em relação a um 
referencial qualquer. 

II. Conforme a 2ª Lei de Newton, a grandeza força é definida como a 
variação temporal da quantidade de movimento de uma partícula 
isolada. 

III. A 3ª Lei de Newton corresponde ao princípio de conservação da 
quantidade de movimento de partículas que interagem entre si. 

PROVA DE CONHECIMENTOS 
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35. Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 
 

I. Um corpo rígido, quando submetido a uma força intensa, a distância 
entre duas de suas partículas pode variar.  

II. Em um corpo rígido que realiza somente movimento de translação, a 
direção do segmento de reta que une dois pontos do corpo se altera 
durante este movimento. 

III. O movimento de translação de um corpo rígido pode ser reduzido ao 
movimento de um único ponto material do corpo. 

IV. Se um corpo rígido tem 6 graus de liberdade, são necessárias 6 
coordenadas para determinar completamente sua posição. 

 
(A) Somente I e II estão corretas. 
(B) Somente II e IV estão corretas. 
(C) Somente II, III e IV estão corretas. 
(D) Somente I e III estão corretas. 
(E) Somente III e IV estão corretas. 

 
 
 
 
 
36. Considere uma haste fina (com raio desprezível) de massa  e 

comprimento . Sabendo que o momento de inércia da haste em relação ao 
eixo que passa por uma das suas extremidades e perpendicular ao seu 
comprimento é , o valor de é: 
 
(A) . 
(B) . 
(C) . 
(D) . 
(E) . 

 
 
 
 

 
 
37. O movimento do pêndulo de um relógio de pêndulo pode ser descrito como 

uma oscilação harmônica simples (pequenas oscilações). Para que o relógio 
funcione corretamente, deve completar uma oscilação a cada 2s. O relojoeiro 
verifica que o relógio está adiantando. Para corrigir seu defeito, o relojoeiro 
deve: 
 
(A) aumentar a massa fixada na haste. 
(B) aumentar o comprimento da haste. 
(C) aumentar a amplitude de oscilação. 
(D) diminuir o comprimento da haste. 
(E) diminuir a massa fixada na haste. 

 
 
 
38. Um sistema massa-mola é tirado da sua posição de equilíbrio e em seguida é 

liberado. O sistema está submetido a uma força restauradora 
uma força de atrito , e desenvolve uma oscilação cuja frequência 
angular natural é . Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, 
assinale a alternativa correta. 

 
(A) Somente I, II e IV estão corretas. 
(B) Somente I e III estão corretas. 
(C) Somente II e IV estão corretas. 
(D) Somente III está correta. 
(E) Somente I, II e III estão corretas. 

 

I.  Se seu fator de amortecimento for , o sistema estará 
submetido a um amortecimento crítico. 

II.  Quando o amortecimento é supercrítico, o sistema desenvolve poucas 
oscilações (ciclos) completas até a amplitude decair a aproximadamente 
zero. 

III.  Se o amortecimento é subcrítico e fraco, a energia total média 
armazenada decai exponencialmente com o tempo. 

IV.  Para um fator de amortecimento , a frequência angular 
da oscilação é . 
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39. A equação de movimento de um oscilador de massa  é: 
 

 

 
Considere as quantidades físicas dadas no Sistema Internacional de 
Unidades. Com base nas informações acima, analise as afirmativas abaixo e, 
em seguida, assinale a alternativa correta. 

 
 
 
 
 
 
 

 
(A) Somente I, II e IV estão corretas. 
(B) Somente III e IV estão corretas. 
(C) Somente I, II e III estão corretas. 
(D) Somente I e IV estão corretas. 
(E) Somente II e III estão corretas. 

 
 
40. Uma régua retangular é colocada para oscilar, como um pêndulo físico, com 

relação a um eixo que passa por um ponto situado no ponto médio da largura 
da régua e a uma distância de  do seu centro de massa. 
Considerando  o comprimento do pêndulo,  a sua massa 
uniformemente  distribuída,   o  seu momento de inércia e 

a aceleração da gravidade, o período de oscilação do pêndulo 
é: 

 
(A) . 
(B) . 
(C) . 
(D) . 
(E) . 

 
41. Um oscilador é composto por uma massa de  preso a uma mola (sem 

massa) de constante elástica . O sistema, sem amortecimento, está
sob a ação de uma força externa periódica de intensidade  e frequência 
angular . No regime estacionário, a amplitude e a frequência da 
oscilação são, respectivamente: 
 
(A) e . 
(B) e . 
(C) e . 
(D) e . 
(E) e . 

 
 
42. Um oscilador amortecido é submetido a uma força externa cossenoidal de 

intensidade . Considerando a massa do oscilador , o fator de 
amortecimento  e a frequência angular natural do oscilador 

, no regime estacionário, a sua amplitude na ressonância é: 
 
(A) . 
(B) . 
(C) . 
(D) . 
(E) . 

 
43. Em um laboratório de Física, um estudante realiza um experimento com 

objetivo de determinar a variação de energia de um sistema oscilante 
submetido a um amortecimento fraco. Para tanto, ele mede a variação da 
amplitude em um intervalo de tempo . Considerando que, neste intervalo de 
tempo, a amplitude foi reduzida a  da amplitude inicial, sendo  
energia média inicial, a energia média dissipada no intervalo é: 
 
(A) . 
(B) . 
(C) . 
(D) . 
(E) . 

I.  No regime estacionário, o sistema desenvolve uma 
oscilação forçada amortecida de período . 

II.  A intensidade da força externa é . 
III.  A frequência angular natural de oscilação é . 
IV.  Sendo  a amplitude da oscilação, no regime estacionário, a 

energia total da oscilação é . 
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44. Uma oscilação harmônica é representada pela equação 

 

 Os módulos da velocidade tangencial e da aceleração centrípeta do 
movimento circular uniforme associado a esta oscilação são, respectivamente:  
 
(A)  e 160 . 
(B)  e . 
(C)  e . 
(D)  e .  
(E)  e . 

 
 
45. Analise as afirmativas sobre oscilações forçadas e amortecidas e, em seguida, 

assinale a alternativa correta. 

 
(A) Somente II está correta. 
(B) Somente III está correta. 
(C) Somente I e II estão corretas. 
(D) Somente I e III estão corretas. 
(E) Somente II e III estão corretas. 

 
 
 
 
 
 

 
46. Um estudante de Física realiza um experimento de corda vibrante para 

determinar a densidade linear  de uma corda  de violão. Ele utiliza outra 
corda  de violão com densidade  conhecida. Em cada corda, com 
extremidades fixas e mesmo comprimento , são produzidas ondas 
estacionárias quando submetidas à mesma tensão . O estudante verificou 
que quando a frequência da onda produzida em cada corda é , na corda 
forma o terceiro harmônico e na corda  forma o harmônico fundamental. 
Considerando as informações acima, a densidade da corda é: 
 
(A) . 
(B) . 
(C) . 
(D) . 
(E) . 

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

 
(A) Somente I e III estão corretas. 
(B) Somente II e IV estão corretas. 
(C) Somente I, II e III estão corretas. 
(D) Somente II, III e IV estão corretas. 
(E) Somente I e IV estão corretas. 
 

 

I.  Um oscilador sob a ação de uma força externa periódica de frequência 
constante, na ausência de forças dissipativas, tem amplitude crescente 
com o tempo. 

II.  A partir da curva de ressonância de um oscilador forçado amortecido, 
estabelecida experimentalmente, é possível determinar a sua frequência 
de ressonância e o seu fator de amortecimento. 

III.  O fator de mérito (qualidade) de um oscilador amortecido é proporcional 
à energia média armazenada e inversamente proporcional à energia média 
dissipada por ciclo. 

I.  O valor da frequência da onda sonora que sofre efeito Doppler depende 
somente do módulo da velocidade relativa entre a fonte e o observador. 

II.  As ondas estacionárias são resultado da superposição de, no mínim
duas ondas progressivas idênticas que se propagam em sentidos 
contrários.  

III.  O batimento é um fenômeno que é resultado da superposição de duas 
ondas progressivas se propagando, em sentidos contrários, cujas 
frequências são ligeiramente diferentes. 

IV.  A superposição de duas ou mais ondas lineares que se propagam em um 
meio pode ser representada pela soma algébrica das suas funções de 
onda. 
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48. Óleo, de densidade , é transportado através de um tubo cilíndrico 

horizontal de raio interno  e comprimento . Considerando 
, a viscosidade do óleo  e a vazão volumétrica do 

óleo , a diferença de pressão entre as extremidades do tubo é: 
 
(A) . 
(B) .  
(C) . 
(D) 1 . 
(E) 2 . 

 
 
49. Um rio, de  de largura, flui com velocidade de . Em 

determinado ponto, o rio sofre um estreitamento, tendo sua largura reduzida 
para . Considerando a profundidade do rio constante em toda sua 
extensão, a velocidade do rio na região mais estreita é: 

 
(A) . 
(B) . 
(C) . 
(D) . 
(E) . 

 
 
50. Uma máquina térmica, que opera segundo o ciclo de Carnot, retira calor de 

uma fonte quente, cuja temperatura é , e rejeita calor para uma fonte fria 
à temperatura . Considerando que seu rendimento é  e que o calor 
rejeitado para a fonte fria em um ciclo é , a temperatura  da fonte fria e 
o calor retirado da fonte quente são, respectivamente: 
 
(A)  e . 
(B)  e . 
(C)  e . 
(D)  e . 
(E)  e . 
 

 
51.  Uma máquina térmica (motor), cuja substância de trabalho são  de um 

gás ideal diatômico, opera segundo o ciclo ABCDA, representado na figura 
abaixo. Considere, para o gás ideal, o calor específico a volume constan

, o calor específico à pressão constante  e as temperaturas nos 
estados  A, B, C e D,  respectivamente,  , ,
e , sendo  a temperatura inicial. Analise as afirmativas abaixo e, 
em seguida, assinale a alternativa correta. 

 
I. O trabalho realizado pela máquina em um ciclo é . 
II. O calor total trocado em um ciclo é . 
III. O rendimento da máquina é aproximadamente . 

 
(A) Somente I e II estão corretas. 
(B) Somente I e III estão corretas. 
(C) Somente II e III estão corretas. 
(D) Somente I está correta. 
(E) Somente II está correta. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A D 

C B 
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52. Uma barra metálica de área de seção transversal  e comprimento 

tem uma extremidade em contato com uma fonte fria composta por 
água e  de gelo em equilíbrio térmico. A outra extremidade da barra está 
em contato com uma fonte quente, que é mantida à temperatura constante de 

. O conjunto está termicamente isolado do ambiente e ocorre troca de 
calor, em regime estacionário, entre as fontes quente e fria somente através da 
barra. Considerando a condutividade térmica da barra  e o calor 
de fusão da água , o tempo necessário para que todo gelo se 
transforme em água a  é: 
 
(A) . 
(B) . 
(C) . 
(D) . 
(E) . 

 
 
 
53. Em uma câmara frigorífica são retirados  por minuto do seu 

interior. Considerando o coeficiente de desempenho do refrigerador igual a , 
a potência do motor do refrigerador é: 
 
(A) . 
(B) . 
(C) . 
(D) . 
(E) . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
54. Em relação à teoria cinética dos gases, analise as afirmativas abaixo e, em 

seguida, assinale a alternativa correta. 

 
(A) Somente I, II e III estão corretas. 
(B) Somente I e IV estão corretas. 
(C) Somente II, III e IV estão corretas. 
(D) Somente II e III estão corretas. 
(E) Somente I, III e IV estão corretas. 

 
 
 
 
55. O gás contido em um cilindro sofre uma compressão adiabática quase 

estacionária do volume , à temperatura de , até . Considerando o 
gás ideal com , a temperatura final do gás é: 
 
(A) . 
(B) . 
(C) . 
(D) . 
(E) . 

 
 
 
 
 

I.  A teoria cinética dos gases relaciona quantidades termodinâmicas do 
gás ideal com a velocidade quadrática média das suas moléculas. 

II.  O princípio de equipartição de energia associa a cada molécula de um 
gás qualquer, em equilíbrio térmico, uma energia média igual 
sendo  a constante de Boltzmann e  a sua temperatura. 

III.  Uma das hipóteses do modelo de um gás ideal é considerar as moléculas 
como partículas pontuais que sofrem choques perfeitamente elásticos. 

IV.  O calor específico molar a volume constante para um gás poliatômico é 
maior do que para um gás monoatômico devido ao maior número de 
graus de liberdade da molécula poliatômica. 
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56. Uma máquina térmica opera segundo um ciclo que realiza um trabalho de 

 e rejeita para o reservatório frio uma quantidade de calor, em módulo, 
igual a . O rendimento da máquina térmica é: 
 
(A) . 
(B) . 
(C) . 
(D) . 
(E) . 

 
 
 
 
 
57. Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Somente I, II e IV estão corretas. 
(B) Somente II e III estão corretas. 
(C) Somente III e IV estão corretas. 
(D) Somente I e III estão corretas. 
(E) Somente II e IV estão corretas. 
 

 
 
 
 
 

 
58. Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Somente I, III e IV estão corretas. 
(B) Somente II e III estão corretas. 
(C) Somente I, II e IV estão corretas. 
(D) Somente II e IV estão corretas. 
(E) Somente I e III estão corretas. 

 
 
 
59. Suponha que um elétron se move com velocidade dada por 

, em um campo magnético dado por 
. Considerando que a carga do elétron é 

, a força magnética sobre o elétron é: 
 
(A)  
(B)  
(C)  
(D)  
(E)  

 
 
 
 

I. A resistência de um fio condutor elétrico independe das dimensões do 
material que o compõe. 

II. A resistividade de um metal condutor elétrico varia linearmente com a 
temperatura, para valores de temperatura próximos a 20ºC. 

III. Em um fio de material condutor elétrico ôhmico, a corrente entre duas 
seções transversais do fio independe da diferença de potencial entre elas. 

IV. A resistência de um material condutor elétrico ôhmico independe da 
diferença de potencial ou da corrente que circula no mesmo. 
 

I. Um campo magnético estático não realiza trabalho sobre uma partícula 
carregada em movimento. 

II. O momento de dipolo magnético de uma bobina que transporta corrente 
elétrica é sempre nulo. 

III. Se um fio condutor de corrente elétrica está sob ação de um campo 
magnético, a força magnética é perpendicular ao plano que contém o 
campo magnético e a corrente elétrica. 

IV. No Sistema Internacional de Unidades de Medida, o Tesla é a unidade 
de campo magnético que pode ser expressa em termos de 
sendo  a unidade de massa, de tempo e de corrente. 
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60. Suponha que em um fio longo e retilíneo está passando uma corrente elétrica 

de . Considerando a constante de permeabilidade magnética no vácuo 
 e , o módulo do campo magnético em um ponto 

situado a uma distância de  perpendicular ao fio é: 
 
(A)  
(B)  
(C)  
(D)  
(E)  

 
 
61. Considere um circuito elétrico com um fio deslizante que se desloca com 

velocidade  e submetido a um campo magnético uniforme perpendicular ao 
plano do circuito e apontando para fora do mesmo, conforme a figura. 
Supondo , , ,  e desprezando a 
resistência dos fios, o módulo do campo magnético é: 
 
(A)  
(B)  
(C)  
(D)  
(E)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
62. Suponha uma onda eletromagnética que viaja com velocidade 

 em um meio dielétrico transparente. Considerando a velocidade da 
luz no vácuo , a constante dielétrica do meio é: 
 
(A) 0,64 
(B) 0,83 
(C) 1,09 
(D) 1,20 
(E) 1,44 

 
 
 
63. Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 

 
(A) Somente I está correta. 
(B) Somente IV está correta. 
(C) Somente I, III e IV estão corretas. 
(D) Somente II e III estão corretas. 
(E) Somente II e IV estão corretas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Em um meio homogêneo, os raios de luz se propagam em linha reta. 
II. Quando um raio de luz incide na interface entre dois meios, o ângulo de 

incidência é igual ao ângulo de refração. 
III. O índice relativo de refração é dado pela razão entre os senos dos ângulos 

de reflexão e de incidência. 
IV. A partir dos índices de refração de dois meios de densidades diferentes 

obtém-se que a velocidade de propagação da luz no meio mais denso é 
maior do que no meio menos denso. 

☼☼☼☼ 
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64. Suponha que uma luz incide sobre uma fenda estreita. O ângulo entre os 

primeiros mínimos de difração (que ocorrem à direita e à esquerda do 
máximo central) é . Sabendo que  e que a 
largura da fenda é igual a , o comprimento de onda da luz é, 
aproximadamente: 
 
(A)  
(B)  
(C)  
(D)  
(E)  

 
 
 
 
65. Sobre polarização da luz, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale 

a alternativa correta. 

 
(A) Somente I está correta. 
(B) Somente II está correta. 
(C) Somente II e III estão corretas. 
(D) Somente I e II estão corretas. 
(E) Somente I e III estão corretas. 

 
 
 
 
 

 
66. Suponha que uma luz polarizada passa por um segundo polarizador, cujo eixo 

de transmissão forma um ângulo de  com o eixo de 
transmissão da luz incidente após a primeira polarização. Sabendo que a 
intensidade da luz transmitida pelo primeiro polarizador é  e pelo segundo é 

, a razão  é: 
 
(A)  
(B)  
(C)  
(D)  
(E)  

 
 
 
67. Sobre radiação do corpo negro, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, 

assinale a alternativa correta. 

 
(A) Somente I e IV estão corretas. 
(B) Somente I e II estão corretas. 
(C) Somente II, III e IV estão corretas. 
(D) Somente I, III e IV estão corretas. 
(E) Somente II e III estão corretas. 
 

 
 
 
 

I. Em uma luz polarizada que passa por um segundo polarizador, a 
intensidade transmitida é máxima quando os eixos de transmissão dos 
dois polarizadores são perpendiculares. 

II. Em uma luz plano-polarizada, a intensidade que incide em um segundo 
polarizador depende da intensidade transmitida pelo primeiro 
polarizador. 

III. Absorção, reflexão, dupla refração e espalhamento são métodos de 
polarização da luz. 

I. Um oscilador de frequência determinada somente pode alterar sua 
energia por um múltiplo inteiro de uma quantidade discreta. 

II. Um oscilador de frequência γ somente pode apresentar valores de 
energia dados por , sendo  um número qualquer e  uma 
constante. 

III. As parcelas discretas de energia luminosa irradiadas por um oscilador 
são denominadas fótons. 

IV. Uma decorrência da quantização de energia é a lei de Planck para a 
radiação do corpo negro. 
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68. Sobre o efeito fotoelétrico, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, 

assinale a alternativa correta. 

 
(A) Somente II e III estão corretas. 
(B) Somente I e IV estão corretas. 
(C) Somente I, II e III estão corretas. 
(D) Somente III e IV estão corretas. 
(E) Somente I, II e IV estão corretas. 
 

 
 
69. Um feixe de raios X atinge um elétron inicialmente em repouso, causando um 

espalhamento cujo ângulo observado é de . Considerando o 
, a massa do elétron , a constante de 

Planck  e a velocidade da luz , o valor do 
deslocamento de Compton é, aproximadamente: 
 
(A)  
(B)  
(C)  
(D)  
(E)  

 
 
 
 

 
70. Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 

 
 

(A) Somente I e III estão corretas. 
(B) Somente I e II estão corretas. 
(C) Somente II está correta. 
(D) Somente III está correta. 
(E) Somente II e III estão corretas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Para uma determinada frequência de luz incidente, o número de elétrons 
emitidos independe da intensidade da luz. 

II. Quando os elétrons são emitidos da superfície de um material, há um 
valor máximo da sua energia cinética que independe da intensidade da 
luz incidente. 

III. Há uma dependência linear da energia cinética máxima com a frequência 
da luz incidente. 

IV. Para qualquer valor de frequência, o elétron que adquire energia do fóton 
pode ser emitido da superfície do material. 

I. O 1º postulado de Bohr afirma que a transição de um elétron de uma 
órbita para outra só é permitida para órbitas circulares que se encontram 
em estado estacionário. 

II. O 2º postulado de Bohr corresponde ao princípio de conservação de 
energia para um elétron que emite radiação com frequência proporcional 
à própria variação da energia. 

III. O 3º postulado de Bohr estabelece a quantização do momento angular de 
um elétron para uma órbita qualquer. 

FINAL DA PROVA 
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31. Os mapas e as cartas são o resultado visível da representação do espaço 

geográfico pela Cartografia. Nesse sentido, é correto afirmar que: 

 

(A) o mapa é a representação no plano, normalmente em escala pequena, de 

um aspecto de uma área, seja ele geográfico, natural ou cultural. 

(B) à representação, no plano em uma escala pequena ou média dos aspectos 

naturais ou geográficos de uma área, subdividida em folhas, dá-se o 

nome de carta. 

(C) os mapas temáticos representam, com alto nível de precisão e 

detalhamento, apenas os aspectos naturais como o relevo, a vegetação e a 

hidrografia. 

(D) o cartograma é um tipo especial de mapa temático que representa as 

superfícies dos países em áreas desproporcionais, evidenciando os 

aspectos a serem representados. 

(E) a diferença entre o mapa e a carta está na escala empregada em cada um. 

Pois, a carta é feita em escala pequena, mais detalhada, e os mapas são 

feitos em grandes escalas, representando grandes áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Sobre as competências e habilidades específicas para serem desenvolvidas no 

âmbito da disciplina Geografia para o Ensino Médio, associe a segunda 

coluna de acordo com a primeira e, em seguida, escolha a alternativa que 

apresenta a sequência correta. 

 

1. Representação e 

comunicação. 

 

2. Investigação e 

compreensão. 

 

3.Contextualização 

sociocultural 

 

(    ) Reconhecer na aparência das formas visíveis e 

concretas do espaço a sua essência, ou seja, os 

processos históricos. 

(    ) Ler, analisar e interpretar os códigos  

específicos da Geografia. 

(    ) Identificar, analisar e avaliar o impacto das 

transformações naturais, econômicas e políticas 

no seu lugar mundo. 

(    ) Analisar e comparar, interdisciplinarmente, as 

relações entre preservação e degradação da vida 

no planeta. 

(    ) Compreender e aplicar no cotidiano os 

conceitos básicos da Geografia. 

 

 

(A) 3 – 1 – 3 – 2 – 3 

(B) 3 – 1 – 2 – 3 – 3 

(C) 1 – 3 – 2 – 2 – 1 

(D) 2 – 1 – 3 – 2 – 3 

(E) 3 – 2 – 1 – 2 – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
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Utilize o trecho abaixo para responder ao item 33. 

 

Considera-se como recurso natural todo e qualquer componente da natureza que o 

homem pode usar em seu benefício. 

 
Conti; Furlan, In: Ross, Jurandyr L. Sanches. Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 2001, p.87 

 

33. A partir da assertiva acima e dos seus conhecimentos sobre a importância do 

clima para as diferentes sociedades, analise as afirmativas abaixo, colocando 

entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, ou a letra 

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

contém a sequência correta. 

 

(    ) O clima, entendido como manifestação habitual da atmosfera num 

determinado ponto, foi considerado pela ONU (Organização das Nações 

Unidas) como matéria de interesse da humanidade, por ser um dos 

principais recursos naturais à disposição do homem. 

(    ) A geração de energia hidrelétrica depende fundamentalmente do fluxo 

hídrico e este, por sua vez, depende do comportamento das variações do 

clima de um local. 

(    ) A distribuição mundial dos cinturões agrícolas, e suas respectivas 

especializações produtivas, assemelha-se muito às das faixas climáticas. 

(    ) Nos grandes aglomerados urbanos o processo de absorção, difusão e 

reflexão da energia solar, juntamente com a concentração de poluentes 

perturbam os mecanismos atmosféricos e criam o clima urbano. 

 

(A) V – F – F – V 

(B)  F – V – V – V 

(C) V – V – F – F 

(D) V – F – V – V 

(E) F – F – F – V 

 

 

 

 

 

Considere a imagem abaixo para responder ao item 34. 
 

 
Fonte:http://imgsapp.df.superesportes.com.br/app/noticia_12711695179

8/2014/05/17/55232/20140517185928100113o.jpg Acesso em: 

30/06/2014 
 

34. Tal como nas edições anteriores, em 2006 e 2010, a Copa de 2014, realizada 

desta vez no Brasil, apresentou seleções européias multirraciais e 

multiculturais, sendo compostas por alguns jogadores naturalizados ou filhos 

de imigrantes, tal como na imagem acima da Seleção da França na qual 

existem jogadores de origem angolana, argelina e senegalesa.  

Sobre a presença de jogadores de origem estrangeira nas diversas seleções no 

mundial de 2014, seus conhecimentos sobre movimentos migratórios da 

população mundial permitem afirmar que:  
 

(A) a França, tal como pode ser verificado na imagem, é um país que estimula 

a imigração, desde que seja de pessoas oriundas de suas ex-colônias 

como citado. 

(B) os países europeus tornam-se o destino preferencial para a maioria dos 

imigrantes de países que foram suas ex-colônias em razão da ausência de 

burocracia para estes. 

(C) a única forma de um imigrante ter acesso à cidadania européia é ser filho 

de europeu, como no caso dos jogadores franceses. 

(D) a globalização ampliou a mobilidade do capital e do trabalho em escala 

planetária, flexibilizando o controle das fronteiras segundo os interesses 

da economia. 

(E) a presença de imigrantes e seus descendentes no espaço europeu deve-se 

às políticas demográficas de recomposição da PEA, face o 

envelhecimento populacional e à crise econômica.  
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35. A agricultura de precisão é: 

 

(A) a base do processo de mudanças técnicas na produção agropecuária que 

ficou conhecida como Revolução Verde. 

(B) característica da especialização produtiva presente nos sistemas agrícolas 

asiáticos, intensivo em trabalho. 

(C) produto do meio técnico-científico-informacional, caracterizada pelo uso 

de alta tecnologia na produção agrícola, como as sementes geneticamente 

modificada. 

(D) a dependente do sistema financeiro e voltada exclusivamente aos 

mercados externos, quando os preços estão em alta nas agências 

internacionais. 

(E) a que apresenta maior produtividade, baseando-se na alternância entre o 

uso de sistemas extensivos e intensivos de acordo com as demandas do 

mercado. 

 

36. A partir da década de 1990 e início do século XXI, o padrão de mobilidade da 

população brasileira no território nacional passou a apresentar padrões 

diferentes dos verificados até então. Nesse sentido, é correto afirmar que: 

 

(A) no Nordeste brasileiro verificou-se uma intensa migração de retorno, 

particularmente para as áreas onde se instalaram cinturões de agricultura 

de precisão, fazendo da região a de maior número de migrantes no país. 

(B) as cidades médias tornaram-se o principal destino para migração interna, 

dado o dinamismo econômico e a oferta de bons serviços e melhor 

qualidade de vida, comparados com as metrópoles. 

(C) mesmo com as mudanças nos efetivos demográficos e na orientação 

geográfica, as migrações campo-cidade ainda caracterizam a mobilidade 

no território brasileiro, particularmente na região Centro-Oeste. 

(D) com a corrente diminuição da migração intrarregionais, verificado 

particularmente na década de 1980, aumentou o movimento em direção 

ao Sudeste, mas fora do eixo Rio-São Paulo em razão da descentralização 

industrial. 

(E) as regiões Norte e Centro-Oeste, por se constituírem fronteiras dinâmicas 

ao capital, têm recebido consideráveis fluxos migratórios de mão de obra 

qualificada para os novos pólos industriais que modificaram o perfil 

econômico dessas regiões. 

 

 

Considere a imagem abaixo para responder ao item 37. 

 

 

 
Fonte:ROSS, Jurandyr  Luciano Sanches (org). Geografia do Brasil, 4 ª ed.São Paulo: Edusp, 

2001.SANTOS, M e SILVEIRA, M. L. O Brasil: território e sociedade no início do século XXI. 2ª 

Ed., Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 179. 

 

 

37. O domínio morfoclimático e fitogeográfico brasileiro apresentado na imagem 

acima está dividido de 1 a 5, respectivamente, em: 

 

(A) Campo limpo; Campo sujo; Campo Cerrado; Cerradão. 

(B) Cerradão; Campo limpo; Campo Cerrado; Cerrado. 

(C) Várzea; Igapó; Igarapé; Mata de várzea; Mata de terra firme. 

(D)  Caatinga; Caatinga seca; Caatinga seca não-arbórea; Caatinga arbustiva 

densa; Caatinga do Chapadão. 

(E) Caatinga seca; Caatinga arbustiva densa; Caatinga seca não-arbórea; 

Caatinga do Chapadão; Caatinga.  
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Utilize o texto abaixo para responder ao item 38. 
 

Em sintonia com as recentes mudanças no cenário nacional e internacional, em 

que o Estado deixa de ser o provedor absoluto de bens e serviços públicos e 

responsável único pela promoção do desenvolvimento econômico e social, e 

passa a adotar estratégias de descentralização, novos atores e arranjos 

institucionais começam a participar do processo de desenho e implementação de 

políticas públicas.  

Além disso, a Constituição Federal de 1988 avançou no sentido da 

descentralização e participação da sociedade civil e, ao tratar da regionalização, 

permitiu a articulação da União sobre complexos geoeconômicos e sociais, com 

vistas ao desenvolvimento regional e à redução das desigualdades. 

Nesse contexto, foram [1.] com objetivo articular e harmonizar as ações 

administrativas da União, dos Estados e dos Municípios para a promoção de 

projetos que visem à dinamização econômica de territórios de baixo 

desenvolvimento e assim,  acabam conseguindo prioridade no recebimento de 

recursos públicos destinados à promoção de iniciativas e investimentos que 

reduzam as desigualdades sociais e estejam de acordo com o interesse local 

consensuado entre os entes participantes; [...]. 
 

Fonte: adaptado de<http://www.integracao.gov.br/web/guest/regioes_integradas_rides> acesso em 05/07/2014 

 

38. Sobre a hierarquia, influência e organização administrativa dos centros 

urbanos no Brasil, seus conhecimentos permitem afirmar que,no texto acima 

a lacuna 1 se refere 
 

(A) à ampliação das Regiões Metropolitanas, criadas pela Lei Complementar 

nº 14 de 1973, formada por municípios contíguos e integrados 

socioeconomicamente. 

(B) à formação de microrregiões urbanas intra-estatuais voltadas para 

administração pública e fins estatísticos. 

(C) às Regiões Integradas de Desenvolvimento, criadas para  articular as 

ações administrativas da União, dos Estados e dos Municípios. 

(D) aos tecnopólos, próprios da Terceira Revolução Industrial, criados para 

dinamizar a industria de alta tecnologia no Brasil. 

(E) às aglomerações urbanas, compostas porconurbações maiores que as 

Regiões Metropolitanas, criadas para regular a área da macrometrópole 

de São Paulo. 

 

 

39. Sobre a relação população e poder, analise as afirmativas a seguir e marque a 

opção correta. 

 

I. O recenseamento da população é um saber, portanto um poder, pois a 

partir deste o Estado pode, entre outras ações, assentar melhor seu 

sistema de taxação e determinar aqueles que são submetidos ao serviço 

militar. 

II. O recenseamento é um trunfo e um referencial abstrato das possíveis 

relações do poder, posto que o “homem estatístico” é a unidade de 

cálculo de todo poder. 

III.  Mais importante do que analisar as relações de força que provocam a 

mobilidade humana é compreender a natureza daquilo que a determina, 

como por exemplo: trabalho ou guerra. 

IV.  Os homens são trunfos de poder, na qualidade de depositários de força 

e de informação, esta última necessita de uma língua para ser estocada e 

transmitida. 

 

 

(A) Somente I e II estão corretas.  

(B) Somente II e III estão corretas.  

(C) Somente I, II e III estão corretas.  

(D) Somente I, II e IV estão corretas.  

(E) I, II, III e IV estão corretas. 
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Considere as imagens a seguir para responder ao item 40. 
 

Imagem 1 

 
 

Imagem 2 

 

 

 

Legenda 

 

 
 

 

 

40. Preencha as lacunas e assinale a opção correta. 

  

As imagens 1 e 2 apresentam recortes de relevo do território brasileiro no 

sentido ________ e ________, respectivamente. 

 

(A)  NO/L e O/SE 

(B)  O/L e NO/SE 

(C)  NO/SE e O/L 

(D)  O/L e NE/SO 

(E)  NO/L e NE/SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio São Francisco 

Rio Tocantins 

Rio Araguaia 

Rio Negro 
Rio Doce 

Rio São 

Francisco 

Rio 

Tocantins 

Rio 

Solimões 

Rio 

Madeira 

Rio 

Tapajós 
Rio Xingu 

Rio 

Araguaia 
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41. Sobre os aspectos do espaço natural brasileiro, particularmente quanto ao 

domínio da Caatinga, é correto afirmar que: 

 

(A) a Caatinga do chapadão do Moxotó é um tipo de vegetação que ocorre 

nesse planalto argiloso, ela apresenta muitas cactáceas arbóreas. 

(B) a xeromorfia, característica da vegetação das caatingas, corresponde a 

um aprofundamento das raízes das plantas para alcançar água nas 

camadas mais profundas do solo. 

(C) as caatingas representam um mosaico de cobertura vegetal que formam 

uma diagonal que separa as duas florestas tropicais do Brasil: a atlântica 

a noroeste e a amazônica a leste. 

(D) a caatinga arbustiva apresentam formações que se aproximam da 

vegetação de campos, onde as árvores são raras e as cactáceas e 

euforbiáceas são as espécies mais representativas. 

(E) a pobreza da população humana no domínio da caatinga é acentuada 

pelas adversidades inerentes às suas formações vegetais, pois esse 

domínio possui poucas espécies frutíferas. 

 

 

42. Sobre Região Concentrada do Brasil, é correto afirmar que: 

 

(A)  trata-se de uma divisão regional, adotada pelo IBGE a partir dos anos de 

1990, que leva em consideração os diferentes níveis de desenvolvimento 

no território nacional. 

(B)  refere-se à identificação dos diferentes níveis de densidade técnicas 

dispersas no território brasileiro, onde os chamados espaços luminosos 

coexistem com os opacos na forma de arquipélagos. 

(C)  baseia-se no conceito de região homogênea, adotado desde a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, onde os espaços são 

aglutinados segundo os tipos de meio que nele predominam. 

(D)  reporta-se à noção de zoneamento espacial para fins específicos de ação 

e controle, segundo critérios estatísticos de desempenho econômico das 

diferentes porções do território brasileiro. 

(E)  confere-se essa noção às áreas onde o meio técnico-científico-

informacional está mais presente, onde as finanças e as informações se 

irradiam de maneira desigual no país, concentrando-se nos estados do 

Sudeste e do Sul do Brasil. 

 

Considere os fragmentos de texto abaixo para responder aos itens 43 e 44. 
 

I. Fabiano estava de bom humor. Dias antes a enchente havia coberto as 

marcas postas no fim da terra de aluvião, alcançava as catingueiras, que 

deviam estar submersas. Certamente só apareciam as folhas, a espuma 

subia, lambendo ribanceiras que se desmoronavam. 

Dentro em pouco o despotismo da água ia acabar, mas Fabiano não 

pensava no futuro. Por enquanto a inundação crescia, matava bicho, 

ocupava grotas e várzeas. Tudo muito bem. E Fabiano esfregava as mãos. 

Não havia o perigo da seca imediata, que aterrorizava a família durante 

meses. [...] 

II. O mulungu do bebedouro cobria-se de arribações. Mau sinal, 

provavelmente o sertão ia pegar fogo. Vinham em bandos, arranchavam-

se nas árvores da beira do rio, descansavam, bebiam e, como não havia 

comida, seguiam viagem para o sul. O casal agoniado sonhava desgraça. 

O sol chupava os poços, e aquelas excomungadas levavam o resto da 

água, queriam matar o gado. 
Ramos, Graciliano. Vidas Secas. Rio de Janeiro: Editora Record. 2011, p. 65 e 109 

 

43. Com base em seus conhecimentos sobre o quadro natural brasileiro, assinale a 

alternativa que apresenta, corretamente, a conceituação das expressões 

destacadas nos fragmentos I e II, respectivamente. 
 

(A)  Tipo de solo zonal que resulta da decomposição da rocha local; 

vegetação de folhas perene que possui raízes profundas e que garante a 

sobrevivência de várias espécies na estação seca; aves características 

desse ambiente que permanece na região mesmo durante as estiagens. 

(B)  Solo intrazonal resultante de formações rochosas conhecidas como 

inselbergs;vegetação rasteira do tipo herbácea sazonal; espécie da fauna 

silvestre de comportamento migratório. 

(C)  Solo azonal produzido pela laterização das rochas locais; espécie 

arbustiva decídua e de raízes profundas; aves migratórias que ocupam a 

caatinga durante as estiagens. 

(D)  Solo zonal resultante da depositação fluvial após inundações; vegetação 

xeromórficas, decíduas; aves migratórias características desse ambiente, 

que fogem da estiagem. 

(E)  Solo zonal formado por rochas diferentes e transportado pelos rios, 

espécie vegetal perenifólia e higrófita; espécie da fauna de 

comportamento migratório que ocupa a caatinga nas estiagens. 
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44. Os fragmentos I e II, retirados da obra de 1938, do autor alagoano Graciliano 

Ramos, retratam a vida num domínio natural presente no território brasileiro. 

É nesse ambiente que o personagem Fabiano e sua família representam o 

homem comum, próprio da época da concepção do livro, que tem uma vida 

marcada pelas condições ambientais. 

 

Seus conhecimentos sobre o quadro natural e a organização do espaço 

brasileiro permitem afirmar que, 

 

(A) o assombro pela seca, que aterrorizava a família da trama, era infundado, 

pois suas condições de vida eram dissociadas da ecologia local. 

(B) para Fabiano e sua esposa, o terror da seca, como prenuncio de desgraças, 

fundava-se na observação da paisagem e no desconhecimento do seu 

próprio ambiente, rico em recursos naturais e mal aproveitados pela 

população local. 

(C) as adversidades enfrentadas por Fabiano e sua família retratam as 

condições históricas, portanto sociais, desse domínio específico, no qual 

a seca ganha conotação de flagelo. 

(D) migrar ou não do ambiente em que se encontravam era uma questão de 

tempo para os personagens da obra em questão, pois se tratava de um 

ambiente naturalmente anecumênico.  

(E) o flagelo da seca é um fato do domínio em que a trama acontece, seja na 

época em que foi escrita, seja na atualidade, pelos elevados índices 

imigratórios que ainda apresenta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considere o trecho a seguir para responder ao item 45. 

 

A intervenção das sociedades humanas no espaço, intensificado pela evolução do 

desenvolvimento tecnológico, vem transformando as paisagens terrestres. Além 

da ação humana, a natureza também atua modificando as paisagens através de 

fenômenos como o vulcanismo, o tectonismo, a ação da água dos ventos, entre 

outros.   
Fonte: ALMEIDA, Lúcia Marina Alves de.; RIGOLIN, Tércio Barbosa. Voaz Geografia: volume 

único: Ensino Médio. 1ª ed. São Paulo: Ática, 2013, p.17. 

 

 

45. Considerando o trecho acima e os seus conhecimentos sobre a Geografia e 

suas categorias de análise, é correto afirmar que: 

 

(A)  ao resultado da ação conjunta das forças da natureza e da ação humana, 

dá-se o nome de organização espacial. 

(B)  por ser um conjunto de formas resultante da ação humana e das forças da 

natureza a paisagem pode ser compreendida com sinônimo de espaço 

geográfico. 

(C)  a categoria que explica a dinâmica da relação entre as forças sociais e 

naturais é a de lugar, pois o resultado da interação destas pode acolher 

ou afastar as pessoas. 

(D)  a região, assim como o espaço geográfico, representa a expressão 

individualizada da ação antrópica e da natureza, por isso é útil à 

compreensão da paisagem. 

(E)  o tempo, desde que usado em diferentes escalas, é uma categoria que 

auxilia na compreensão das paisagens seja ela natural ou humana. 
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46. O início dos anos 2000, a primeira década do século XXI, ficou marcado por 

uma série de rupturas e mudanças no Sistema Internacional, particularmente 

no campo geopolítico. Parte dessas mudanças resultou das medidas adotadas 

após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 e atingiram as 

Relações Internacionais. 

 

Sobre essas medidas, é correto afirmar que: 

 

(A) logo após os eventos de 11 de setembro de 2001 a Geopolítica 

internacional foi marcada pela diminuição do poder econômico e bélico 

da Tríade do Poder (Estados Unidos, União Européia e Japão), 

culminando com a extinção da OTAN, já sem sentido num mundo pós 

Guerra Fria. 

(B) como resposta aos atentados, o governo estadunidense adotou uma série 

de princípios e métodos para proteger o país de possíveis ameaças à 

integridade do seu país, entre eles estava o direito do ataque preventivo 

que ficou conhecido como Doutrina Bush. 

(C) o Ato Patriótico¸ aprovado após os ataques terroristas, baseava-se em um 

pacote de medidas legais que buscavam salvaguardar a segurança dos 

Estados Unidos, mas garantindo os direitos civis dos seus cidadãos, tais 

como a inviolabilidade da propriedade privada.  

(D) em razão dos atentados, o Conselho de Segurança da ONU aprovou, por 

unanimidade, as invasões ao Afeganistão, já em 2001, e ao Iraque, em 

2003, a fim de encontrar e desarticular as lideranças terroristas que se 

abrigavam naqueles países. 

(E) os atentados de 2001 materializaram as teses de “Choque de 

Civilizações” de Samuel Huntington (1927-2008), baseada na 

impossibilidade de coexistência entre os valores das culturas ocidentais e 

orientais, e desabilitaram os organismos internacionais na mediação de 

conflitos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

47. Sobre as megacidades, pode-se dizer que: 

 

(A)  são grandes aglomerações humanas subdivididas em municípios e vilas. 

(B)  correspondem a centros urbanos que se organizam a partir de atividades 

agrícolas. 

(C)  são cidades modelo com sustentabilidade ambiental e distribuição 

equilibrada de renda. 

(D)  são nós da economia global concentrando o controle da mídia e a 

capacidade simbólica de criar e difundir mensagens. 

(E)  são áreas que refletem diretamente às dinâmicas do capital e a 

desconcentração do poder.  

 

 

48. Com relação às grandes corporações, pode-se dizer que: 

 

(A)  são os mais importantes agentes de reorganização espacial capitalista. 

(B)  são grupos econômicos articulados com o equilíbrio ambiental do 

planeta. 

(C)  são empresas brasileiras geridas pelo Estado. 

(D)  são agentes com tecnologia e organização corporativa focados no 

desenvolvimento econômico de países subdesenvolvidos. 

(E)  são grandes empresas organizadas e geridas de forma cooperativa pelos 

próprios trabalhadores. 

 

 

49. Com relação ao meio ambiente, pode-se dizer que: 

 

(A) é pouco importante para a sociedade, pois vivemos na era do consumo. 

(B) fornece os recursos naturais de forma contínua e sempre sustentável. 

(C) é o resultado material da ação humana, da natureza transformada pelo 

trabalho social. 

(D) serve como mercadoria do sistema capitalismo que utiliza seus recursos 

naturais de forma equilibrada. 

(E) atende às demandas da sociedade que por sua vez utiliza seus recursos 

naturais com responsabilidade social. 
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50. Com relação à Geografia, pode-se dizer que: 

 

(A) cabe analisar o conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas 

de ação que formam o espaço. 

(B) tem como prioridade a análise dos processos físicos e químicos do 

ambiente natural. 

(C) é uma ciência criada recentemente e voltada para atender a formação 

complementar nas universidades. 

(D) é um conhecimento científico que se baseia nas latitudes, longitudes e na 

cartografia como elementos essenciais para entender às dinâmicas 

territoriais. 

(E) tem como foco contribuir para a organização sustentável das regiões e 

compreensão puramente antropológica da sociedade. 

 

51. São elementos formadores do espaço: 

 

(A) os homens, as firmas, o meio ecológico, a energia e a governança. 

(B) os homens, as firmas, as instituições, as infraestruturas e o meio 

ecológico. 

(C) a governança, os conflitos, os agentes imobiliários, as instituições e o 

meio ecológico. 

(D) os proprietários fundiários, o meio ecológico, as firmas, as infraestruturas 

e os conflitos. 

(E) o meio ecológico, os homens, a governança, as instituições e a energia. 

 

 

 

52. Com relação ao período do meio técnico científico, pode-se dizer que: 

 

(A) representa um momento histórico fundamentado na técnica e na ausência 

do trabalho intelectual. 

(B) corresponde ao crescimento de formas tradicionais de produção. 

(C) implica na adoção de métodos repetitivos de produção. 

(D) coincide com o desenvolvimento da ciência das técnicas. 

(E) revela um predomínio puramente da técnica nos processos produtivos.  

 

 

 

53. Sobre as rochas sedimentares, pode-se dizer que: 

 

(A) são consideradas rochas primárias por resultarem diretamente da 

solidificação do magma.  

(B) são oriundas de alteração por elevadas pressões e temperaturas. 

(C) consolidam-se na parte externa da superfície e passam por um rápido 

processo de resfriamento. 

(D) ocupam extensas áreas da superfície e são originárias de outras rochas. 

(E) são oriundas das intrusões de massas magmáticas. 

 

 

 

54. Com relação ao período do Pós-Segunda Guerra Mundial, pode-se dizer que: 

 

(A) o Japão se reconstruiu rapidamente com recursos da União Soviética. 

(B) os Estados Unidos se afirma como potência capitalista e há um processo 

de transformação interna em suas empresas. 

(C) a Alemanha sofre pesadas sanções políticas e econômicas impostas pelo 

Tratado de Versalhes. 

(D) o Brasil consolida sua democracia a partir dos anos de 1964.  

(E) o mundo entra na fase das guerras regionais com a multipolarização. 

 

 

 

55. Sobre a transição de outros métodos de produção para a fase da acumulação 

flexível, pode-se dizer que: 

 

(A) materializou-se por conta da falência de métodos produtivos, a exemplo, 

do just in time. 

(B) foi feita em partes por meio de novas formas organizacionais e 

tecnológicas de produção. 

(C) correspondeu à substituição do fordismo pelo método cartesiano. 

(D) surgiu como afirmação da concentração dos setores produtivos para os 

países ricos. 

(E) configurou um movimento de ampliação dos mercados a partir da 

organização rígida da produção. 
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56. Dentre as ideias de Thomas Robert Malthus sobre as dinâmicas 

populacionais, pode-se dizer que: 
 

(A) o desenvolvimento tecnológico fará com que a produção de alimentos 

garanta a sustentação do crescimento populacional. 

(B) a população cresce em progressão aritmética, porém a industrialização e 

formação de cidades incidem nas taxas de natalidade. 

(C) o crescimento vegetativo da população é expressivo em função da grande 

disponibilidade de alimentos produzidos e comercializados. 

(D) o planeta ficaria superpopuloso e a fome se alastraria nas cidades mais 

industrializadas. 

(E) existe uma tendência universal de a população crescer em progressão 

geométrica e a produção de alimentos em progressão aritmética. 
 

57. Sobre os movimentos sociais e o espaço agrário no Brasil, pode-se dizer que: 
 

(A) o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra é o movimento social 

de luta pela terra mais organizado e articulado no território.  

(B) a União Democrática Ruralista tem como um de seus princípios 

fundamentais a defesa de uma ampla reforma agrária.  

(C) o movimento indígena tem feito uma grande mobilização nacional contra 

a construção de hidrelétricas e demarcação de terras. 

(D) o movimento dos seringueiros foi criado para reivindicar que as terras dos 

antigos seringais fossem disponibilizadas para criação de gado. 

(E) o movimento dos camponeses está negociando com o Estado a liberação 

da grilagem de terras no Centro-Oeste.  

58. Sobre o mandonismo e a organização oligárquica na Região Nordeste do 

Brasil, pode-se dizer que: 
 

(A) é a expressão máxima do poder político materializada nas regiões 

metropolitanas do Nordeste. 

(B) é um tipo de coronelismo presente nas forças militares de segurança a 

serviço do Estado. 

(C) são formas de ação política bem familiares ao exercício do poder, 

sobretudo, no Sertão nordestino. 

(D) é uma organização regional estruturada no poder político do Estado e na 

fundação de mudanças estruturais no Nordeste. 

(E) são políticas regionais e locais focadas na modernização da base 

produtiva e na desconcentração das terras no Nordeste. 

 

59. Sobre os diversos aspectos do funcionamento do clima, pode-se dizer que: 

 

(A) as correntes marítimas tem baixa capacidade de interferir nas dinâmicas 

do clima global. 

(B) a filtragem da radiação ultravioleta contribui para desequilibrar a 

biosfera. 

(C) sem a interferência humana o clima ficaria estável no planeta. 

(D) o clima de monção ocupa uma área importante das altas latitudes 

aparecendo em torno do Oceano Índico. 

(E) as formas do relevo e a distribuição das terras e águas complementam a 

caracterização da diversidade climática do planeta nas escalas menores. 

 

60. Com relação à nova divisão internacional do trabalho, pode-se dizer que: 

 

(A) retrata o aprofundamento da divisão internacional entre países produtores 

de bens industrializados e países unicamente produtores de matérias 

primas. 

(B) é o processo atual de nivelamento tecnológico entre os países. 

(C) reflete o processo de mundialização da economia capitalista o que 

ocasionou uma descentralização das atividades produtivas. 

(D) se materializa na fusão de bolsas de valores para facilitar o financiamento 

do desenvolvimento regional no planeta. 

(E) marca um período de espacialização do capital no mundo mediante a 

adoção de pratica produtiva sustentável. 

 

61. Com relação à rede urbana no Brasil, pode-se dizer que: 

 

(A) constitui-se no conjunto de centros urbanos funcionalmente articulados 

entre si.  

(B) constitui-se em um conjunto de cidades interligadas por vias de fluxos, 

porém sem articulação socioespacial.  

(C) constitui-se em um conjunto de ações governamentais voltadas para o 

desenvolvimento de centros urbanos. 

(D) constitui-se em um espaço urbano contínuo e articulado prioritariamente 

com a produção agrícola de exportação. 

(E) constitui-se em uma dimensão espacial integrada por espaços rurais 

tecnificados. 
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62. Sobre a Metrópole Moderna, pode-se dizer que: 

 

(A) é formada por baixa densidade de fluxos e atividades comerciais. 

(B) constitui-se em importante local de acumulação de capital e de 

reprodução da força de trabalho. 

(C) materializa-se a partir da formação de novas regiões metropolitanas em 

áreas interioranas. 

(D) reflete a formação e concentração das chamadas cidades do agronegócio. 

(E) potencializa a organização de ações governamentais voltadas para o 

desenvolvimento local a partir de novas cidades. 

 

63. Com relação ao Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, pode-se 

dizer que: 

 

(A) são organismos supranacionais criados entre a primeira e o início da 

segunda guerra mundial. 

(B) são oriundos do tratado de bretton woods e voltados para o financiamento 

de tecnologias sociais e microempresas. 

(C) formam uma organização internacional focada no controle e gestão do 

fluxo mundial das atividades comerciais.  

(D) são grandes instituições financeiras voltadas para o financiamento, 

cooperação monetária e articulação de interesses do capital. 

(E) são agentes econômicos de regulação e controle do processo de expansão 

mundial do capital financeiro. 

64. Com relação aos blocos econômicos no mundo, pode-se dizer que: 

 

(A) é formado por um conjunto de empresas que se organizam para trocar 

produtos e tecnologias. 

(B) surgiu a partir da metade do século XIX a partir do estabelecimento de 

uma política imperialista pelas potências mundiais. 

(C) é uma regionalização econômica do espaço mundial criada como 

estratégia de garantir uma reorganização socioambiental igualitária do 

mercado. 

(D) é formado por um conjunto de governos com características próprias e 

interesses comerciais e sociais divergentes. 

(E) é resultado da segmentação do espaço econômico mundial em virtude da 

mundialização da economia capitalista. 

 

65. Sobre as redes técnicas, pode-se dizer que: 

 

(A) são estruturas que conectam todas as partes do planeta de forma 

igualitária no contexto da globalização. 

(B) possibilitam a emancipação social uma vez que todos tem acesso de 

forma equânime. 

(C) a criação da internet foi fruto de uma fusão singular de estratégia militar, 

grande cooperação científica, iniciativa tecnológica e outras inovações. 

(D) gerou a integração dos mercados, a livre circulação de mercadorias e 

trabalhadores. 

(E) facilita a mundialização da economia por meio da concentração das 

atividades produtivas em poucos países desenvolvidos. 

 

 

 

 

66. Com relação às interações sociespaciais e as redes sociais, pode-se dizer que: 

 

(A) as redes sociais não são capazes de gerar relações sociais sustentáveis e 

de interferir em dinâmicas do espaço. 

(B) as interações espaciais via sistema de redes técnicas só foram possíveis a 

partir das redes sociais do século XXI. 

(C) as transformações sociespaciais estão exclusivamente dependentes da 

utilização massiva da rede mundial de computadores. 

(D) a globalização tem as redes sociais como uma de suas bases gerais de 

sustentação, principalmente na produção de mercadorias. 

(E) as comunidades virtuais não são comunidades físicas, porém não são 

irreais, são redes interpessoais capazes de gerar reciprocidade social. 
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67. Sobre as transformações espaciais no Leste Europeu pós década de 1980, 

pode-se dizer que: 

 

(A) a União Soviética passou por uma serie de reformas a exemplo da 

implantação da Perestroika e criação da Comunidade dos Estados 

Independentes (CEI). 

(B) houve a queda do Muro de Berlin e o processo de consolidação da divisão 

territorial da Alemanha.  

(C) implantou-se a Glasnost e a Federação Russa entrou em conflito bélico 

com a Ucrânia. 

(D) houve uma ampla expansão do socialismo e a consolidação do poder 

espacial da União Soviética. 

(E) houve anexação das repúblicas bálticas (Lituânia, Letônia e Estônia) ao 

território da Federação Russa.  

 

68. Sobre o espaço urbanizado, pode-se dizer que: 

 

(A) configura uma área onde impera as dinâmicas agrícolas. 

(B) constitui relações de poder em locais de baixa densidade de fluxos. 

(C) possui grande capacidade de produção tecnológica e baixa capacidade de 

produção industrial. 

(D) concentra as relações socioespaciais focalizadas em atividade não 

capitalistas. 

(E) representa o espaço social por excelência. 

 

69. Sobre a formação de trustes e cartéis no final do século XIX, pode-se dizer 

que: 

 

(A) representou um momento histórico de produção descentralizada de 

produtos ilícitos para o mercado. 

(B) foi uma estratégia de organização do mercado sobre o controle do Estado. 

(C) foi um modelo ancorado na organização produtiva dos trabalhadores nas 

fábricas. 

(D) foi uma onda de fusões e aquisições fundadas em uma organização 

corporativa de controle do processo produtivo e do mercado.  

(E) habilitou a existência de um modelo econômico fundamentado na ampla 

concorrência.  

 

Utilize a figura abaixo para responder ao item 70. 

 

Brasil: tipos de Clima 
 

 

 
 
Fonte: ROSS, Jurandyr  Luciano Sanches (org). Geografia do Brasil, 4 ª ed.São Paulo: Edusp, 

2001. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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70. Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre o tipo de clima, 

seu respectivo domínio e suas características naturais e geográficas. 

 
 

(A)  Em 1 e 2 a influência da massa polar, embora rara, alcança os trechos 

mais orientais pelo corredor de terras baixas da depressão paraguaia, 

resultando numa paisagem savânica propícia ao cultivo de arroz de 

sequeiro.   

(B)  A paisagem de 3 tem as características climáticas retratadas pela 

vegetação xerofítica, pelo escoamento hidrográfico intermitente, por 

solos pedregosos e a presença de formas agressivas como os inselbergs. 

(C)  As atividades agrícolas desenvolvidas em 4 são caracterizadas, 

majoritariamente, pela prática da agricultura de precisão em culturas 

permanentes tais como: soja, cana-de-açúcar e café. 

(D)  No tipo climático de 5 as médias anuais caem para menos de 18ºC e a 

pluviosidade se acentua, determinando a concentração das chuvas no 

inverno, o que caracteriza esse domínio. 

(E)  O domínio próprio do clima 6 caracteriza-se pela atuação vigorosa das 

massas equatorial continental e tropical continental, enquanto a tropical 

atlântica e a polar exercem uma ação periférica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINAL DA PROVA 
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31. Marque a opção correta. 

  

Considere que a distribuição de frequência para peso, em Kg, de um grupo de 

crianças seja simétrica, com cinco intervalos e cada intervalo com igual 

amplitude. Além disso, sabe-se que: 

 

I. Ponto médio da segunda classe é 33,5. 

II. Ponto médio da quarta classe é 47,5. 

III. Frequência simples relativa para quinta classe é 0,14. 

IV.  em que Fr2 é a frequência acumulada relativa para a segunda 

classe e Fr3 é a mesma frequência para a terceira classe. 

 

 

Quantos por cento do grupo têm peso menor que 37 Kg ? 

 

(A)  14%  

(B)  40%     

(C)  34% 

(D)  55% 

(E)  28% 

 

 

 

 

 

 

 

32. Uma turma formada por 10 tenentes, 5 cabos e 6 sargentos concorre a três 

bilhetes de passagens aéreas através de um sorteio, sem reposição de seus 

nomes. Qual a probabilidade de dentre as três passagens sorteadas 

exatamente uma ser ganha por um sargento ? 

 

(A)  9/19   

(B)  3/38  

(C)  1/6       

(D)  10/21      

(E)  9/38 

 

33. A frota de ônibus de transporte urbano de uma cidade é composta de veículos 

divididos em três categorias, a saber, modelo A (40% da frota) , modelo B 

(40% da frota) e demais  reunidos como modelo C (20% da frota). Entre os 

ônibus do modelo marca A, 20% têm mais de 20 anos de idade, e entre os 

ônibus da marca B, 10% têm mais de 20 anos de idade. Já para os ônibus de 

modelo C, 15% têm mais de 20 anos de idade. Um ônibus foi escolhido ao 

acaso, qual a probabilidade dele ter mais de 20 anos ? 

 

(A)  0,03 

(B)  0,15 

(C)  0,20 

(D)  0,45 

(E)  0,5 

 

34. Os dois últimos algarismos da representação decimal de   são: 

 

(A)  4 

(B)  44  

(C)  64 

(D)  86 

(E)  96 

 

 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
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35. Calcule a média aritmética das seguintes quantidades e assinale a opção 

correta.  

 

1 ; 4 ; 12 ; 32;... ;  

 

(A)   

 

(B)   

 

(C)   

 

(D)   

 

(E)   

 

 

36. Assinale a alternativa correta. 

 

Em um pedaço de madeira é encontrado 1/500 da quantidade original de 

carbono 14. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5600 anos, ou seja, 

que em 5600 anos metade do carbono 14 presente transformou-se em 

carbono 12.  

 

(A)  a idade deste pedaço de madeira é inferior à 5.200 anos 

(B)  a idade deste pedaço de madeira é superior à 50.000 anos 

(C)  a idade deste pedaço de madeira é exatamente 5.200 anos 

(D)  a idade deste pedaço de madeira é exatamente 10.400 anos 

(E)  a idade deste pedaço de madeira é exatamente 15.600 anos 

 

 

 

 

 

 

37. Considere a sequência {  } de números reais cujo limite é zero. Então 

podemos afirmar que: 

        

(A)  toda vizinhança de zero não contém termos da sequência. 

(B)  em toda vizinhaça de zero podem ocorrer todos os casos anteriores. 

(C)  toda vizinhaça de zero contém uma infinidade de  termos da sequência. 

(D)  toda vizinhança de zero contém um número finito de termos da 

sequência. 

(E)  toda vizinhaça de zero contém apenas termos positivos da sequência. 

 

 

 

 

 

 

 

38. Se  para |x|<1 então  é igual a: 

 

(A)  

 

(B)  

 

(C)  

 

(D)  

 

(E)  
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39. O volume da pirâmide delimitada pelos planos coordenados e pelo plano 

 é: 

 

(A)   

 

(B)   

 

(C)   

 

(D)   
 

(E)   
 

 

 

 

40. Podemos afirmar que uma condição necessária e suficiente para que o plano 

seja ortogonal ao plano  é: 

 

(A)  

(B)  

(C)  

(D)  

(E)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Seja z um número complexo e denote por a exponencial de z. 

Podemos afirmar que todos os valores de z tais que são 

 

(A)  

 

(B)  

 

(C)  

 

(D)  

 

(E)  

 

 

42. Seja , onde  é derivável, 

 e Então é correto afirmar que: 

 

(A)  

 

(B)  

 

(C)  

 

(D)  

 

(E)  
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43. Seja uma transformação linear dada por T(x,y)=(-3x+4y, -x+2y). 

Então podemos concluir que: 

 

 

(A) 1 é um autovetor de T tendo (3,3) como um autovetor associado. 

(B) 1 é um autovetor de T tendo (4,1) como um autovetor associado. 

(C) -2 é um autovetor de T tendo (1,1) como um autovetor associado. 

(D) T não possui autovetores. 

(E) -2 é o único autovetor de T. 

 

 

 

 

44. Seja S o sólido definido por: 

 

  

 

Então o volume de S é: 

 

(A)  

 

(B)  

 

(C)  

 

(D)  

 

(E)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Seja S o sólido que está acima do cone abaixo da esfera 

 Então o volume se S é igual a: 

 

 

(A)  

 

(B)  

 

(C)  

 

(D)  

 

(E)  

 

 

46. Sejam    S  e  e , então 

 

é igual a: 
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(A) 1 

(B) 4 

(C) 8 

(D) 16 

(E) 32 

 

 

47. Se a proposição é falsa, analise as proposições 

abaixo e assinale a alternativa correta. 

 

 

I.  
II.  
III.  
IV.  

 

 

(A) Somente I é verdadeira. 

(B) Somente II é verdadeira. 

(C) Somente II e IV são verdadeiras. 

(D) Somente I, III e IV são verdadeiras. 

(E) I, II, III e IV são verdadeiras. 

 

VERIFICAR O GABARITO DESTA QUESTÃO 47 COM O PROFESSOR 

 

 

48. Sejam E e F espaços vetorias de dimensão finita, analise as proposições 

abaixo e asinale a alternativa correta. 

 

I. Se uma transformação linear A: E→F é injetora então dim E ≤ dim F. 

II. Dada uma transformção linearA: E→F, para todo b em F fixado o 

conjunto é um espaço vetorial. 

III. Se A: E→F é uma transformação linear bijetora então dim E = dim F. 

IV. Se dim E=5 e dim F=3 então o núcleo da transformação linearA: E→F 

tem dimensão maior ou igual a 3. 

 

(A) Somente I e III são verdadeiras. 

(B) Somente I e II são verdadeiras. 

(C) Somente II e III são verdadeiras. 

(D) Somente I e IV são verdadeiras. 

(E) Somente II e IV são verdadeiras. 

 

 

 

 

 

 

49. O determinante da matriz 

 

 

        é igual a: 

 

 

(A) 1+x+y+z 

(B) 1+y+z 

(C) x 

(D) 1+x+y 

(E) x+z 

  

 

 

50. A soma  vale: 

 

 

A)  

 

B)  
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C)  

 

D)  

 

E)  

 
 

 

 

 

 

51. Se quatro números reais distintos a, b, c, d satisfazem a relação de 

proporcionalidade 
d

c

c

b

b

a
, então também é verdade que: 

 

(A) 
ad

bc

cd

ab
 

(B) 
ad

bc

bd

ac
 

(C) 
dc

cb

cb

ba
 

(D) 
cb

cb

da

da
 

(E) 
dcb

cba

dcb

cba
 

 

52. Analise as afirmativas abaixo, a respeito de números inteiros a, b e c, 

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 – F – V – F 

(B)  F – V – F – F – V 

(C)  V – F – V – F – V 

(D)  F – V – V – V – F 

(E)  V – F – V – V – F 

 

53. Nove cubos são empilhados, sendo que o primeiro tem um volume de 
3256cm , e cada novo cubo tem metade do volume do anterior. A altura da 

pilha formada é de: 

 

(A)  cm3 511 . 

(B)  cm
12

9
3

. 

(C)  cm
12

7
3

. 

(D)  cm
12

7
3

. 

(E)  cm
12

28
3

3

. 

 

 

 

 

54. Atualmente, a média, a moda, e o desvio padrão dos salários (em reais) dos 

funcionários de uma empresa são, respectivamente, 1800, 1500, e 600. Se 

(   ) Se a for ímpar, então 32a  é divisível por 4. 

(   ) Se a e b são divisores de c, então ba  é divisor de c. 

(   ) Se 1),.(.. bacdm , e a é divisor de cb , então a é divisor de c. 

(   ) 
Se 

23 ba  é divisível por 12, mas 
42 ba  não é divisível por 8, então a é 

par. 

(   ) 
Se ),.(.. bacdm  é primo, então existem inteiros n e m tais que 

1bman . 
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todos os funcionários receberem um aumento de 10%, mais um aumento fixo 

de R$200,00, os novos valores dessas medidas serão, respectivamente: 

 
 

(A)  1980, 1650, e 660. 

(B)  1980, 1650, e 860. 

(C)  2180, 1650, e 660. 

(D)  2180, 1850, e 660. 

(E)  2180, 1850, e 860. 

 

 

 

 

 

 

 

55. Certo polinômio 2)( 23 kxxxxp , onde k é uma constante, tem 3 

raízes distintas. Sabendo que um dos polinômios listados abaixo tem essas 

mesmas raízes, mas todas com multiplicidade 2, e também a raiz 1x , 

assinale a alternativa correspondente a esse polinômio. 
 

(A)  46523 34567 xxxxxx . 

(B)  4656 234567 xxxxxx . 

(C)  254723 23567 xxxxxx . 

(D)  477252 24567 xxxxxx . 

(E)  47553 234567 xxxxxx . 

 

 

 

 

56. Se )1,2(  é um autovetor da matriz 
dc

ba
, e )1,1(  é um autovetor de 

wz

yx
, então um autovetor de 

wz

yx

dc

ba

2200

2200

10

01

 é: 

 

(A)  )1,1,0,0( . 

(B)  )0,0,1,2( . 

(C)  )2,2,1,2( . 

(D)  )1,1,1,2( . 

(E)  )2,2,2,3( .  

 

 

 

 

 

 

 

57. Seja 
23: RRT  uma transformação linear tal que )0,6()1,1,2(T , 

)2,4()1,2,1(T  e )2,2()2,1,1(T . Se ),2,( zx  é um vetor do núcleo de 

T, então zx  é igual a: 

 

(A)  6  

(B)  3  

(C)  0 

(D)  3 

(E)  6 

 

58. Em 
4R , sejam U o subespaço gerado pelos vetores )0,0,1,1( , )0,1,1,0(  e 

)1,1,0,0( , e V o subespaço gerado por )0,1,0,1( , )1,0,1,0(  e )1,0,0,1( . 

Uma base de VU  é formada pelos vetores: 
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(A)  )1,0,0,0(  e )0,0,0,1( . 

(B)  )0,1,0,1(  e )1,0,1,0( . 

(C)  )0,0,1,1(  e )1,1,0,0( . 

(D)  )0,0,1,1(  e )1,0,1,0( . 

(E)  )0,1,1,0(  e )1,0,0,1( . 

 

59. Se 
xxx

A
x 2

1
lim , 

x

xx
B

x

|2||2|
lim

2

0
 e 

x

x
C

x 2tan

5tan
lim

0
, 

então CBA  é igual a: 

 

(A)  5  

(B)  2  

(C)  0  

(D)  2  

(E)  5  

 

 

 

 

60. Seja RRf :  definida por 

x

dttttxf
0

224 )exp()()( . No ponto de 

mínimo relativo de f, sua derivada segunda é igual a: 

 

(A)  0  

(B)  
e

2
 

(C)  
e

4
 

(D)  e2  

(E)  e4  

 

 

 

 

61. Um disco de papel é cortado, perpendicularmente a um diâmetro, em 4 fatias 

de mesma largura. A razão entre a área das fatias centrais e a das fatias das 

extremidades é de: 
 

(A)  
32

3
. 

(B)  
334

332
. 

(C)  
324

34
. 

(D)  
322

34
 

(E)  
3

334
 

 

 

 

62. A função 252),( 22 yxyxyxT  descreve a temperatura (em Co
) 

em cada ponto do disco 522 yx . As temperaturas mínima e máxima 

nesse disco são, respectivamente: 

 
 

(A)  Co75,23  e Co35  

(B)  Co75,23  e Co25,37  

(C)  Co25  e Co47,34  

(D)  Co25  e Co35  

(E)  Co76,27  e Co47,34  

 

 



Visto  
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63. O resultado da integral dupla 

9

0

3 2 )(sen
dydx

y

x

y

é: 

 

(A)  
3

 

(B)  
9

 

(C)  
2

  

(D)  
2

 

(E)  
3

 

  

 

 

 

 

 

64. Se z é um número complexo cujas potências ,,, 32 zzz  formam, no plano 

complexo, o conjunto dos vértices de um hexágono, então as potências de 
2z  

e de 
5z  formam, respectivamente, os conjuntos dos vértices de: 

 
 

(A)  um triângulo, e de um segmento.  

(B)  um triângulo, e de um hexágono. 

(C)  um quadrilátero, e de um pentágono.  

(D)  um quadrilátero, e de um hexágono.  

(E)  um pentágono, e de um segmento. 

 

 

65. Se o polinômio cbzzzp 2)( , com b e c sendo constantes reais, tem 

uma raiz complexa 
iez 3 , onde 

3

1
arccos , então )1(p  é igual a: 

 

(A) 2. 

(B) 3. 

(C) 4. 

(D) 6. 

(E) 8. 

 

 

 

66. Para que todas as soluções da equação diferencial )cos('' xnyny  sejam 

funções ilimitadas, o valor da constante n  deve ser: 

 
 

(A)  1  

(B)  0  

(C)  1   

(D)  1  ou 0  

(E)  0  ou 1  

 

 

 

 

67. Analise a convergência das sequências e séries abaixo e, em seguida, assinale 

a alternativa correta. 
 



Visto  
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(A)  Apenas I e II são convergentes. 

(B)  Apenas I e III são convergentes. 

(C)  Apenas III e IV são convergentes. 

(D)  Apenas I, II e IV são convergentes. 

(E)  Apenas II, III e IV são convergentes. 

 

 

68. Um triângulo, com área de 
260cm , é cortado por um feixe de retas paralelas 

à sua base, que dividem sua altura em 15 segmentos congruentes. Se as 

regiões assim formadas forem pintadas alternadamente de preto e de branco, 

a diferença entre as áreas totais de cada cor será de: 

 
 

(A) 
20cm  

(B) 
21cm  

(C) 
22cm  

(D) 
23cm  

(E) 
24cm  

 

 

 

69. A função xxxxf cossen102cos12)(  pode ser reescrita na forma: 
 

(A) )2(cos13)( xxf , onde 
5

12
arctan . 

(B) )2(sen13)( xxf , onde 
5

12
arctan . 

(C) )2(cos13)( xxf , onde 
12

5
arctan . 

(D) )2(sen13)( xxf , onde 
5

12
arctan . 

(E) )2(cos13)( xxf , onde 
12

5
arctan . 

 

 

70. Os vértices e os focos da hipérbole H coincidem, respectivamente, com os 

focos e os vértices da elipse E: 205 22 yx . A razão entre a 

excentricidade de H e a de E é igual a: 

 
 

(A)  
8

5
 

(B)  
5

4
 

(C)  1  

(D)  
4

5
 

(E)  
5

8
 

 

I.  

1

2

5

27

n

n

n

 

II.  
1

)cos(

k k

k
 

III.  
1

1

m mm
 

IV.  
0 10

!!)1(

n
n

nn
 

FINAL DA PROVA 



Visto  
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MAGISTÉRIO PORTUGUÊS 
 

 

 

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

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

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

 

(  )  Os tipos textuais surgem necessariamente a partir da criação de novas 

tecnologias, como o telefone, o rádio, a internet, a revista e o jornal 

impresso, por exemplo. 

(   ) Os novos gêneros textuais não são totalmente originais, uma vez que 

partem de tipos textuais mais antigos, os quais servem de base para a 

criação de gêneros similares a esses tipos.  

(   ) A tecnologia serve de base para o surgimento de formas comunicativas 

inovadoras, porém não totalmente novas, pois estas formas novas 

apresentam características de gêneros já existentes. 

(   ) Os gêneros textuais mais novos, surgidos no contexto das diversas 

mídias modernas, apresentam certo grau de hibridismo, pois podem 

trazer características da oralidade e da escrita. 

 

(A) V – F – F – V 

(B) F – F – V – V 

(C) F – V – V – F 

(D) F – V – F – V 

(E) V – F – V – F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Em “Ao exortar o partido a ocupar as redes sociais, o presidente apontou o 

campo que pode decidir o jogo nas eleições.”, a palavra em destaque 

significa: 

 

(A) ordenar, impor. 

(B) exaurir, desgastar.  

(C) animar, estimular. 

(D) induzir, forçar. 

(E) demandar, impelir. 

 

 

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

 

“A ___________________, sobretudo aquela de orientação 

________________, parte de um postulado em que se explicita que qualquer 

____________________ implica necessariamente em uma 

______________________, e mais: que a mudança, pelo recurso utilizado do 

tempo aparente, permite a detecção de fatores estruturais e sociais 

responsáveis por condicionar tal mudança.” 

 

(A) sociolinguística histórica – laboviana – mudança diacrônica – variação 

sincrônica. 

(B) sociolinguística estruturalista – saussuriana – variação sincrônica – 

mudança diacrônica. 

(C) sociolinguística contemporânea – laboviana – mudança diacrônica – 

variação sincrônica. 

(D) sociolinguística estruturalista – saussuriana – variação diacrônica – 

mudança sincrônica.  

(E) sociolinguística contemporânea – corseriana – mudança sincrônica – 

variação diacrônica. 

 

 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

 



Visto  
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34. Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 

 

I.  A variação e a mudança são os objetos centrais de estudo da 

sociolinguística, operacionalizados pela teoria da gramática, pela 

metodologia e pelo sistema homogêneo.  

II.  O grande avanço da sociolinguística tem como fundamento básico a 

conceituação de língua como um sistema intrinsecamente heterogêneo 

em que se correlacionam tanto fatores intralingüísticos, como fatores 

extralingüísticos. 

III.  Os fatores estruturais, que dizem respeito ao estilo e ao sexo e à língua 

em si, e os fatores extralingüísticos, que dizem respeito à idade, etnia e 

classe social, por exemplo, são elementos que fundamentam os estudos 

sociolingüísticos. 

IV.  A sociolinguística contemporânea parte de um postulado baseado na 

premissa de que qualquer mudança de ordem diacrônica implica em uma 

variação sincrônica. 

 

(A) Somente I, III e IV estão corretas. 

(B) Somente II e III estão corretas. 

(C) Somente I e II estão corretas. 

(D) Somente I, II e IV estão corretas. 

(E) Somente II e IV estão corretas. 

 

 

35. A imprevisibilidade é uma característica que pode estar presente nos 

diversos textos utilizados no processo sócio-comunicativo materializados 

pelos indivíduos em dado contexto. O seu uso pertinente e adequado concorre 

para o sucesso da interação e conseqüente aceitação do discurso proferido 

pelo locutor responsável por materializar tal texto. Essa característica está 

intrinsecamente vinculada à:  

 

(A) situacionalidade. 

(B) coerência.  

(C) aceitabilidade. 

(D) informatividade.  

(E) intencionalidade. 

 

 

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

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

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

 

(A) V – F – F 

(B) V – V – F 

(C) F – V – V 

(D) F – F – V 

(E) V – F – V 

 

 

 

37. Embora a escola não tenha dedicado efetiva atenção ao ensino adequado da 

escrita, pode-se considerar que a atividade de escrever pressupõe três grandes 

etapas essenciais, que se complementam e ocorrem de maneira relativamente 

respectiva e em momentos distintos do processo de produção escrita. Isso 

implica dizer que a construção de um texto escrito envolve:  

 

(A) produção de rascunho – revisão gramatical – produção final. 

(B) escolha de tema – escrita preliminar – avaliação.  

(C) planejamento – escrita – revisão. 

(D) leitura prévia – seleção lexical – correção. 

(E) esquematização – leitura – reescrita. 

 

(   ) A simplificação dos paradigmas flexionais verbais, um fenômeno 

morfofonêmico e morfossintático, sintaticamente e semanticamente 

relacionado ao pronome pessoal sujeito, é uma característica típica do 

português brasileiro. 

(   ) Outra característica marcante do português brasileiro é o fenômeno da 

nominalização, marcada pelo uso do modelo padrão, pelo uso do 

pronome lembrete, pelo recurso da substituição com o pronome-cópia, 

ou ainda pelo uso da relativa cortadora.   

(   ) Figura também como característica marcante do português brasileiro o 

uso do pronome-sujeito de terceira pessoa como objeto direto, o qual 

tem valor anafórico e pode ser associado ao caso genitivo da língua 

latina. 



Visto  
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38. Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 

   

(A) Somente I e III estão corretas. 

(B) Somente II, III e IV estão corretas. 

(C) Somente I e IV estão corretas. 

(D) Somente I, II e III estão corretas. 

(E) Somente II e IV estão corretas. 

 

39. Assinale a alternativa em que não há oração reduzida de infinitivo.  

 

(A) Essas orações dizem muito a quem tem sentimentos para compartilhar. 

(B) Tinham de comprar todos os itens da lista de compras no mercado.  

(C) Está marcado o segundo encontro regional a realizar-se no fim do mês de 

agosto. 

(D) Nós imaginamos que a sua prioridade seja a opção de restaurar o museu 

das artes. 

(E) Não viajará sem mostrar os documentos e o passaporte.  

 

 

 

 

40. Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Somente I, III e IV estão corretas. 

(B) Somente I e II estão corretas. 

(C) Somente II e III estão corretas. 

(D) Somente I e IV estão corretas. 

(E) Somente II, III e IV estão corretas. 

 

41. “O jovem empreendedor, inteligente e intimorato, conseguiu, com mérito, 

alcançar seus objetivos ao decidir fazer seus investimentos financeiros em 

ações e imóveis, o que quase sempre significa lucro garantido.” 

 

No trecho acima, a palavra em destaque pode ser substituída, sem prejuízo 

semântico, por: 

 

(A) intrépido. 

(B) cauteloso. 

(C) perspicaz. 

(D) talentoso. 

(E) astuto. 

 

I.  De acordo com as condições fisiológicas do aparelho fonador humano, 

as vogas caracterizam-se como fonemas que não encontram obstáculos 

para a sua realização, pois a cavidade bucal encontra-se livre para a 

passagem do ar. 

II.  Considerando o processo de produção fonético-fonológica, as 

consoantes orais são fonemas que, ao serem realizados pelo aparelho 

fonador humano, encontram obstáculos que impedem a passagem total 

do ar, o que não ocorre com as consoantes nasais.  

III.  De acordo com a Nomenclatura Gramatical Brasileira, a zona de 

articulação, a presença ou ausência de sonorização, a intensidade e o 

timbre são alguns dos critérios utilizados para a classificação das 

vogais. 

IV.  Quanto ao critério da intensidade, as vogais podem ser classificadas 

como tônicas ou átonas; já quanto ao timbre, considerado um traço 

distintivo das vogais, elas podem ser classificadas como abertas, 

fechadas e reduzidas. 

I.  No trecho “O mau desempenho da educação no Brasil não é novidade para 

ninguém, porém um aspecto importante costuma ser relevado.”, o vocábulo 

em destaque pode ser substituído, sem prejuízo sintático-semântico, por 

entretanto. 

II.  No trecho “Assim que você recebia o salário, você comprava tudo que 

precisava porque já no dia seguinte tudo estaria mais caro e no final do mês 

[...]”, o item lexical em destaque pode ser substituído, sem prejuízo 

sintático-semântico, por logo. 

III.  No trecho “Por outro lado, com crédito farto, mas conhecimentos 

financeiros limitados, muitos se endividaram além das suas possibilidades.”, 

o termo em destaque pode ser substituído, sem prejuízo sintático-semântico, 

por de certo modo. 

IV.  No trecho “Para as empresas, funcionários com problemas financeiros são 

muito menos produtivos porque sua atenção não está no trabalho.”, a 

palavra em destaque pode ser substituída, sem prejuízo sintático-semântico, 

por em função de. 

  



Visto  
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42. Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 
 

I.  Os gêneros textuais surgiram há muitos séculos, quando os povos ainda 

não tinham estruturado a escrita, e o processo de comunicação entre os 

indivíduos nas sociedades realizava-se a partir de gêneros textuais 

essencialmente orais. 

II.   Com a criação dos primeiros códigos gráficos, conhecidos como 

pinturas rupestres, a partir do século VII a.C., surgiram os gêneros 

materializados pela modalidade escrita, o que contribuiu para dinamizar 

e diversificar a comunicação nas sociedades antigas.  

III.  A partir do século XV, os gêneros textuais passaram por um período de 

expansão, sobretudo por causa do estabelecimento da cultura impressa, e 

fora impulsionado, posteriormente, pelo processo de industrialização 

vivido pelas sociedades a partir do século XVIII. 

IV.  A cultura eletrônica, caracterizada pelo uso frequente do computador, da 

internet, dos telefones celulares e da televisão, influenciou na criação de 

novos gêneros textuais orais, criando certa estagnação na criação dos 

gêneros textuais escritos. 
 

(A) Somente I, II e IV estão corretas. 

(B) Somente I, III e IV estão corretas. 

(C) Somente II e III estão corretas. 

(D) Somente I e III estão corretas. 

(E) Somente II, III e IV estão corretas. 
 

43. Analise as orações seguir e assinale a alternativa em que ocorre o futuro 

perifrástico. 
 

(A) Os atletas selecionados para os próximos jogos da seleção brasileira têm 

treinado com muita dedicação. 

(B) O comitê organizador responsável pelos próximos jogos olímpicos 

realizará reuniões aqui no Brasil. 

 (C) O coordenador geral das obras de revitalização dos estádios chega ao Rio 

de Janeiro no próximo mês. 

(D) Os coordenadores internacionais dos jogos olímpicos estarão viajando 

para o Brasil em outubro. 

(E) O próximo jogo da seleção brasileira vai acontecer amanhã no novo 

estádio do Rio de Janeiro. 

 

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

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

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

 

 

(A)  F – V – F – F 

(B) V – F – V – F 

(C) V – V – F – V 

(D) F – V – V – F 

(E) V – V – F – F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (    ) A escrita é uma atividade que estabelece uma relação de interdependência 

com a leitura, uma vez que a prática da leitura funciona como ação em 

contrapartida com a prática da escrita, revelando uma relação de 

complementaridade. 

(    ) Ao mesmo tempo, a escrita pode apresentar relação de dependência com 

a própria fala, considerando que tanto em uma modalidade comunicativa 

como na outra, os usuários da língua promovem uma atividade de 

interação verbal. 

(    ) Por outro lado, o processo de utilização adequada da fala e da escrita está 

vinculado essencialmente ao uso correto da gramática, o que pressupõe a 

necessidade de priorizar o ensino da norma padrão nas escolas.  

(    ) O ensino da norma padrão nas escolas deve ser priorizado também 

porque o desenvolvimento do sujeito enquanto um leitor proficiente e 

ativo depende primordialmente do domínio da estrutura gramatical de 

cada texto lido por ele.  



Visto  
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45. Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 

 

 

(A) Somente II e IV estão corretas. 

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

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

(D) Somente I e III estão corretas. 

(E) Somente II, III e IV estão corretas. 

 

46. Assinale a alternativa em que as duas palavras apresentam letra diacrítica. 

 

(A) camada – careca  

(B) exceto – prateleira 

(C) querida – banheiro 

(D) traquina – grade 

(E) guatemala – afta  

 

 

 

 

 

47. Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.  

 

(A) Somente I e III estão corretas. 

(B) Somente II, III e IV estão corretas. 

(C) Somente I, II e III estão corretas. 

(D) Somente I, II e IV estão corretas. 

(E) Somente II e IV estão corretas. 

 

 

48. Pertencem à classe das palavras categoremáticas: 

 

(A) pronomes, numerais e artigos. 

(B) artigos, preposições e conjunções. 

(C) substantivos, adjetivos, verbos e advérbios. 

(D) pronomes e numerais. 

(E) preposições, conjunções e interjeições. 

 

 

 

 

 

I.  O tipo textual pode ser classificado como uma espécie de sequência 

teoricamente definida pela natureza linguística de sua composição, o que 

envolve aspectos relativos às relações lógicas presentes nele, bem como a 

aspectos de ordem sintática e lexical. 

II.  Os tipos textuais são categorias bastante variadas, pois podem se 

manifestar tanto na oralidade, como na escrita, apresentando elementos 

de oralidade e escrita, o que pode ser observado em textos híbridos de 

caráter argumentativo, descritivo e injuntivo. 

III.  Os gêneros textuais, por sua vez, cumprem funções específicas em 

situações comunicativas diversas e caracterizam-se pelas propriedades 

funcionais, por características sócio-comunicativas, e também por 

aspectos peculiares como o estilo e a composição típica. 

IV.  Os gêneros textuais também podem ser classificados como textos 

materializados em contextos comunicativos, a partir de realizações 

lingüísticas concretas, apresentando um conjunto diversificado, 

determinado, inclusive, pela função sócio-comunicativa. 

I.  A antonímia é um fenômeno de base semântica e lexical caracterizado 

pelo ato de haver palavras que entre si estabelecem uma relação de 

oposição contraditória, ou, por outro lado, contrária, ou ainda de natureza 

correlativa. 

II.  Por outro lado, é possível também entender a antonímia, em sentido 

amplo, como um fenômeno semântico-lexical abrangendo outros 

conceitos como a complementaridade, além da relação de oposição por 

excelência.  

III.  A relação semântica existente entre pares de palavras como 

comprar/vender, entrar/sair, por exemplo, manifestam a antonímia por 

correlação, ao passo que quente/frio e pequeno/ grande demonstram a 

antonímia por excelência. 

IV.  A frase “Antônio está desempregado.”, permite estabelecer uma relação 

de correlatividade com a frase “Antônio não tem emprego.”, uma vez que 

a segunda frase sugere uma similaridade imediata com a primeira. 



Visto  
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49. Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas abaixo, 

respectivamente. 

 

I. O significado _____________ corresponde ao quê da apreensão do 

mundo extralinguístico, ou seja, corresponde à organização do mundo 

extralinguístico mediante as línguas. 

 

II.  O significado _____________ só se dá no plano da oração e corresponde 

ao valor existencial que se comunica ao estado de coisas designado na 

oração. 

 

(A) instrumental – lexical 

(B) estrutural – instrumental  

(C) categorial – estrutural 

(D) lexical – ôntico 

(E) ôntico – categorial  

 

 

 

50. Analise as afirmações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A determinação do gênero nos substantivos se manifesta pelo processo da 

flexão, como nos adjetivos e nos pronomes. 

(B) A distinção do gênero nos substantivos não tem fundamentos racionais, 

exceto a tradição fixada pelo uso e pela norma.  

(C) Quando se compara a distribuição de gênero em duas ou mais línguas, 

verifica-se uma certa semelhança na atribuição dos gêneros nos 

substantivos. 

(D) Nos seres animados, as formas do masculino ou do feminino sempre 

determinam a diversidade de sexo. 

(E) Na língua portuguesa, nem todo substantivo está dotado de gênero. 

 

 

 

 

 

 

 

51. Qual tipo de enunciado corresponde à função representativa da linguagem? 

 

(A) O declarativo. 

(B) O interrogativo. 

(C) O imperativo. 

(D) O vocativo. 

(E) O exclamativo. 

 

Considere o enunciado abaixo para responder ao item 52. 

 

“O neurocientista brasileiro Miguel Nicolelis divulgou nesta quarta-feira a 

primeira imagem de um paciente com o exoesqueleto para pessoas com 

paralisia”. 

 

52. Com relação ao termo em destaque, podemos afirmar que a noção expressa 

pelo prefixo exo - é de: 

 

(A) exterioridade. 

(B) mudança. 

(C) interioridade.  

(D) perfeição. 

(E) superioridade.  

 

 

53. Analise as afirmações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 

 

(A) As associações feitas entre as palavras para se criar um campo associativo 

são essencialmente linguísticas.  

(B) Campos associativos e campos lexicais são exatamente a mesma coisa.  

(C) Os campos lexicais se estruturam de forma exclusivamente linguística.  

(D) Os campos associativos se organizam a partir de fatores linguísticos.  

(E) Os itens que compõem um campo lexical estão relacionados por 

componentes de significação extralinguística.  

 

 

 



Visto  
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54. Com relação às Máximas de Grice, associe a coluna da esquerda com a 

coluna da direita e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta. 

 

1. Máxima da Quantidade  (    ) Seja claro  

2. Máxima da Qualidade  (    ) Seja relevante 

3. Máxima da Relação  (    ) Seja sincero 

4. Máxima da Maneira  (    ) Seja preciso 

 

 

(A) 1 – 2 – 3 – 4 

(B) 2 – 1 – 3 – 4  

(C) 4 – 3 – 2 – 1  

(D) 4 – 2 – 1 – 3 

(E) 3 – 4 – 2 – 1  

 

 

 

55. 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. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

(     ) Toda língua comporta variação de duas ordens: em função do falante e 

em função do ouvinte.  

(     ) Uma língua que sirva a uma pequena comunidade isolada não 

apresenta variantes.  

(     ) As expressões norma culta e norma-padrão são a mesma coisa.  

(     ) A norma-padrão, enquanto realidade léxico-gramatical é um 

fenômeno relativamente abstrato.  

 

(A) V – V – F – F  

(B) V – F – F – V  

(C) F – F – F – V 

(D) F – V – V – F 

(E) V – V – V – F  

 

 

 

56. De acordo com a concepção inatista, analise as afirmativas abaixo e, em 

seguida, assinale a alternativa correta. 

 

I. Os eventos que ocorrem após o nascimento são essenciais para o 

desenvolvimento.  

II. O ambiente social não exerce nenhuma influência sobre o indivíduo. 

III. O que é importante para o processo de aprendizagem são os elementos 

biológicos, maturacionais.  

 

(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. 

 

 

 

57. De acordo com Oliveira (2010), é correto afirmar que: 

 

(A) o professor não precisa conhecer um pouco de teorias para que sua 

prática pedagógica seja realizada de forma consciente. 

(B) a forma como o professor concebe a língua não determina a maneira 

como ele ensina português. 

(C) o professor que vê a língua segundo a concepção estruturalista ajuda seus 

alunos na tarefa de desenvolver seus recursos linguísticos para interagir 

nas mais variadas situações sociocomunicativas. 

(D) enquanto os professores não adotarem a perspectiva pragmática de 

língua, o ensino de português continuará no nível das sentenças isoladas, 

descontextualizadas, sem levar em conta os usos. 

(E) tanto Saussure quanto Chomsky preocuparam-se com o ensino de 

línguas, vislumbrando a prática linguística e pedagógica nas aulas de 

língua.  
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58. Os recursos linguísticos como a paráfrase, a sinonímia, a lítotes; e os recursos 

textuais como a adivinhação contextual são recursos que estão mais 

estritamente vinculados ao desenvolvimento de qual competência? 

 

(A) Sociolinguística 

(B) Gramatical 

(C) Estratégica 

(D) Discursiva 

(E) Situacional  

 

59. A respeito das preposições, é correto afirmar que: 

 

I. São desprovidas de significado. 

II.  São chamadas acidentais as preposições que perderam seu valor e 

emprego primitivos. 

III. Só as preposições essenciais se acompanham de formas tônicas dos 

pronomes oblíquos. 

 

(A) Somente I está correta. 

(B) Somente II está correta. 

(C) Somente III está correta. 

(D) Somente I e III estão corretas. 

(E) Somente I e II estão corretas. 

 

 

60. Assinale a alternativa que completa adequadamente a lacuna abaixo. 

 

“Usamos a expressão _____________ para designar uma esfera ou instância  

de produção discursiva ou de atividade humana. Não são textos nem 

discursos, mas propiciam o surgimento de discursos bastante específicos”. 

 

(A) gênero de texto 

(B) domínio discursivo 

(C) intertextualidade inter-gêneros 

(D) conteúdo temático 

(E) tipo textual 

 

 

61. Tendo em vista as noções de tipo e gênero textuais propostas por Marcuschi 

(2005), associe a coluna da esquerda com a coluna da direita e, em seguida, 

assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

1.Características 

relacionadas à noção 

de tipos textuais  

(    ) Sua nomeação abrange um conjunto limitado de 

categorias teóricas determinadas por aspectos 

lexicais, sintáticos, relações lógicas, tempo verbal.  

(    ) Constructos teóricos definidos por propriedades 

linguísticas intrínsecas.  

2.Características 

relacionadas à noção 

de gêneros textuais  

(    ) Constituem textos empiricamente realizados 

cumprindo funções em situações comunicativas. 

(    ) Realizações linguísticas concretas definidas por 

propriedades sócio-comunicativas.  

 

(A) 1 – 1 – 2 – 2  

(B) 1 – 2 – 1 – 2  

(C) 2 – 2 – 1 – 1  

(D) 2 – 1 – 2 – 1 

(E) 1 – 1 – 1 – 2  

 

 

 

62. Com relação às palavras abaixo, podemos afirmar que, de acordo com os 

padrões normativos: 

 

caráter – Júpiter – júnior  

 

(A) são todas proparoxítonas. 

(B) todas mudam de significado ao passar para o plural. 

(C) todas apresentam metafonia. 

(D) todas mudam de sílaba tônica no plural. 

(E) nenhuma possui marca de número. 
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Considere o texto abaixo para responder ao item 63. 

 

DE PONTA A PONTA TUDO É PRAIA-PALMA 

Thiago Amud 

 

De ponta a ponta tudo é praia-palma 

Quebranto na vertente das montanhas 

As aves evasivas embalsamadas 

País de saúva e mar, vivi pra te desvelar 

 

Mercúrio, chumbo e césio nas aguadas 

Quilombos entocados na caliça 

As alegrias azinhavrando as almas 

País de febre e luar, morri pra te decantar 

 

Quando olhei a terra inteira ardendo em vasto fogaréu 

Eu vi que o Morro da Mangueira parecia um inferno no céu 

 

Grassou Saturno, tudo está em transe 

O Presidente Zambo, a musa louca 

Mas súbito as nascentes destilam sangue 

País que agoniza luz, teu nome é a minha cruz 

 

Não permita Deus que valhas menos que teu coração 

Teus flancos de maracangalhas, tua língua de Grande Sertão 

 
(AMUD, Thiago. De ponta a ponta tudo é praia-palma. Edição: L.PE – Universal Pub. Produção: 

JR Tostoi. Rio de Janeiro: Delira Música, 2013.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63. Considerando o texto “De ponta a ponta tudo é praia-palma”, canção do 

compositor brasileiro Thiago Amud, é correto afirmar que: 

 
 

(A) a canção reverte os principais símbolos românticos que constituíram a 

identidade cultural brasileira, o que pode ser sintetizado nos versos “País 

de febre e luar, morri para te decantar”.  

(B)  o verso “As aves evasivas embalsamadas” é uma releitura elogiosa do 

poema romântico “Canção do Exílio”, de Gonçalves Dias, retomado em 

“Grassou Saturno, tudo está em transe”. 

(C)  o título da canção retoma, parodicamente, o poema “Navio Negreiro”, de 

Castro Alves. 

(D)  o verso “Teus flancos de maracangalhas, tua língua de Grande Sertão” é 

uma referência ao romance “O Sertanejo”, de José de Alencar. 

(E) o verso “Quando olhei a terra inteira ardendo em vasto fogaréu” cita uma 

canção que é considerada o hino do sertão brasileiro: “Luar do Sertão”, 

de Catulo da Paixão Cearense.  

 

 

Considere o texto abaixo para responder ao item 64. 

 

(...) 

O Amor é finalmente 

um embaraço de pernas, 

uma união de barrigas, 

um breve tremor de artérias. 

Uma confusão de bocas, 

uma batalha de veias, 

um reboliço de ancas, 

quem diz outra coisa é besta. 

(Fragmento do poema “Definição do Amor”, de Gregório de Matos) 

 
Fonte: MATOS, Gregório de. Poemas escolhidos. Sel., introdução e notas de José Miguel Wisnik. 

São Paulo: Editora Cultrix, 1981, p. 25.   

 

 



Visto  
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64. Sobre o poeta citado em fragmento, verifique as proposições abaixo e, em 

seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

I.  O poema pertence à poesia erótica ou érotico-irônica de Gregório de 

Matos. 

II.  Há, no poema, desprezo pela concepção amorosa cristã e idealizada do 

amor, ao optar por uma definição do amor ligada ao corpo e à sua 

experiência direta. 

III.  O poema possui um teor lírico e amoroso, quase religioso, na 

exaltação que faz à mulher. 
IV.  Pertence à poesia religiosa de Gregório de Matos, sendo um dos 

poemas mais significativos por sua definição do Amor, com letra 

maiúscula. 

 

(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. 

 

Considere o texto abaixo para responder aos itens 65 e 66. 
 

O Laço de Fita 

Castro Alves 
 

NÃO SABES, criança? 'Stou louco de amores... 

Prendi meus afetos, formosa Pepita. 

Mas onde? No templo, no espaço, nas névoas?! 

Não rias, prendi-me 

                         Num laço de fita. 

 

Na selva sombria de tuas madeixas, (1) 
Nos negros cabelos da moça bonita, 

Fingindo a serpente qu'enlaça a folhagem, 

Formoso enroscava-se 

                         O laço de fita. 

 

 

Meu ser, que voava nas luzes da festa, 

Qual pássaro bravo, que os ares agita, (2) 
Eu vi de repente cativo, submisso 

Rolar prisioneiro 

                         Num laço de fita. 
 

E agora enleada na tênue cadeia 

Debalde minh'alma se embate, se irrita... (3) 
O braço, que rompe cadeias de ferro, 

Não quebra teus elos, 

                         Ó laço de fita! 

Meu Deus! As falenas têm asas de opala, 

Os astros se libram na plaga infinita. 

Os anjos repousam nas penas brilhantes... 

 

Mas tu... tens por asas 

Um laço de fita. (4) 

Há pouco voavas na célere valsa, 

Na valsa que anseia, que estua e palpita. 

Por que é que tremeste? Não eram meus lábios... 

Beijava-te apenas... 

                          Teu laço de fita. 

Mas ai! findo o baile, despindo os adornos 

N'alcova onde a vela ciosa... crepita, 

Talvez da cadeia libertes as tranças 

Mas eu... fico preso 

                          No laço de fita. 

Pois bem! Quando um dia na sombra do vale 

Abrirem-me a cova... formosa Pepita! 

Ao menos arranca meus louros da fronte, 

E dá-me por c'roa... 

                          Teu laço de fita. 

 
(ALVES, Castro. Obra completa. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 1997, p. 84-85. 
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65. Identifique as afirmativas verdadeiras sobre o poema “O Laço de Fita”, de 

Castro Alves, e o romantismo, período literário no qual o autor está inserido. 

Coloque entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, 

ou 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 – V – V 

(D) F – F – V 

(E) F – F – F 

 

 

 

66. Assinale a alternativa que relaciona a sequência correta das principais figuras 

de linguagem presentes no poema “O Laço de Fita”, de Castro Alves, no texto 

destacadas em negrito (1-2-3-4): 
 

(A) metáfora – hipérbole – antítese – sinédoque 

(B) eufemismo – ironia – metáfora – alegoria 

(C) hipérbole – metonímia – sinestesia – metáfora 

(D) metonímia – metáfora – sinédoque – metonímia 

(E) metáfora – comparação – paradoxo – metáfora  
 

 

 

 

 

 
 

Considere o texto abaixo para responder ao item 67. 
 

Tecendo a Manhã 

João Cabral de Melo Neto 

Um galo sozinho não tece uma manhã:  

ele precisará sempre de outros galos.  

De um que apanhe esse grito que ele  

e o lance a outro; de um outro galo  

que apanhe o grito que um galo antes  

e o lance a outro; e de outros galos  

que com muitos outros galos se cruzem  

os fios de sol de seus gritos de galo,  

para que a manhã, desde uma teia tênue,  

se vá tecendo, entre todos os galos. 

E se encorpando em tela, entre todos,  

se erguendo tenda, onde entrem todos,  

se entretendendo para todos, no toldo  

(a manhã) que plana livre de armação.  

A manhã, toldo de um tecido tão aéreo  

que, tecido, se eleva por si: luz balão. 

  

(MELO NETO, João Cabral. Obra completa – Volume Único. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994, 

p. 345) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(   ) O poema pertence à poesia social de Castro Alves, gênero no qual 

canta em favor da liberdade, em versos como: “O braço, que rompe 

cadeias de ferro,/ Não quebra teus elos,/Ó laço de fita!” 

(   ) A morte, ao final do poema, representa o aprisionamento do eu-lírico, 

ao impossibilitar a realização do sentimento amoroso. 

(   ) Há a sugestão de possível relação íntima entre os amantes, nas ações 

de: “despir os adornos” e “libertar as tranças” e na imagem do “crepitar 

da vela”. 
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67. Sobre o poema Tecendo a Manhã, de João Cabral de Melo Neto, e o 

modernismo brasileiro, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale 

a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

(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. 
 

Considere os textos abaixo para responder aos itens 68 e 69. 
 

Texto 1 
Aqui é Minas; lá já é a Bahia? Estive nessas vilas, velhas, altas cidades... Sertão é o 

sozinho. Compadre meu Quelemém diz: que eu sou muito do sertão? Sertão: é dentro 

da gente.” 
(ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas. 29 ª ed. Rio de Janeiro: Editora Nova 

Fronteira, 1986, p. 270.) 
 

Texto 2 

Poema Didáctico 
(Socorro Lira/ Mia Couto) 
 

Já tive um país pequeno, tão pequeno 

que andava descalço dentro de mim 

Um país tão magro que, no seu firmamento, 

não cabia senão uma estrela menina 

 

tão tímida e delicada, que só por dentro brilhava 
 

Eu tive um país escrito sem maiúscula 

Não tinha fundos para pagar um herói 

Não tinha panos para costurar bandeira 

nem solenidade para entoar um hino 
 

Mas tinha pão e esperança pros viventes 

e tinha sonhos pros nascentes 
 

Eu tive um país pequeno 

que não cabia no mundo 

meu país – meu continente 

há de caber nesse mundo 

meu país e sua gente... 
 

Mas tinha pão e esperança pros viventes 

e tinha sonhos pros nascentes 
 

Eu tive um país pequeno 
 

que não cabia no mundo 

meu país – meu continente 

há de caber nesse mundo 

meu país e sua gente 
 

terá que caber no mundo, 

meu país e minha gente. 
 

(LIRA, Socorro. Os Sertões do Mundo. EP independente, ano 2014. Disponível em:  

<http://www.socorrolira.com.br/> Acesso em 25/05/2014.) 
 

Texto 3 

“João Guimarães Rosa criou este lugar fantástico, e fez dele uma espécie de lugar de 

todos os lugares. O sertão e as veredas de que ele fala não são da ordem da geografia. 

O sertão é um mundo construído na linguagem. “O sertão”, diz ele, “está dentro de 

nós.” Rosa não escreve sobre o sertão. Ele escreve como se ele fosse o sertão. 

Em Moçambique nós vivíamos e vivemos ainda o momento épico de criar um espaço 

que seja nosso, não por tomada de posse, mas porque nele podemos encenar a ficção 
de nós mesmos, enquanto criaturas portadoras de História e fazedoras de futuro. Era 

isso a independência nacional, era isso a utopia de um mundo sonhado.” 
(COUTO, Mia. E se Obama fosse africano? Ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 

110.) 

I.  O poema, pertencente ao livro A Educação pela Pedra, de João Cabral 

de Melo Neto, revela a face mais lírica e menos objetiva do poeta 

modernista, na evocação da concepção mágica e propiciatória dos 

cantos dos galos. 

II.  É possível assegurar que o poeta João Cabral de Melo Neto realiza 

plenamente, em “Tecendo a Manhã”, o seu projeto de impessoalidade 

da poesia modernista na supressão do tom lírico tradicional. 

III.  As metáforas da “manhã” e da “luz balão” representam o próprio 

poema (sinônimos ainda de “tela”, “tecido”, “tenda”, “toldo”), do que 

se conclui ser o poema metalinguístico. 

IV.  Há no poema referência direta ao ditado popular “uma andorinha só 

não faz verão”, cujo tema é a solidariedade. 
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68. Compare o romance Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, e o “Poema 

Didáctico” citado, de Socorro Lira e Mia Couto. Coloque entre parênteses a 

letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, ou 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 – V – V 

(D) F – F – V 

(E) F – F – F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69. Sobre o romance Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, analise as 

afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta. 

 

I.  A narrativa de Grande Sertão: Veredas é centrada na necessidade do 

narrador Riobaldo em contar e confessar o encontro e perda da 

personagem principal Otacília. 
II.  É possível afirmar que o romance Grande Sertão: Veredas reescreve o 

tema do sertão presente na literatura denominada regionalista, cujo 

marco é Os Sertões, de Euclides da Cunha, até os chamados autores 

regionalistas dos anos 30. 
III.  Polifonia, plurilinguísmo, prolixidade e abertura são características da 

linguagem do romance Grande Sertão: Veredas. 

 

IV.  O narrador do romance Grande Sertão: Veredas é transparente, unívoco 

e destituído de conflitos, diferentemente da personagem Diadorim, que 

assume faces diversas: Diadorim/Reinaldo/Maria Deodorina; belo e 

feroz; delicado e terrível. 

 

(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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(   ) As metáforas do “sertão” e do “país”, nos textos 1 e 2 citados, são 

análogas e representativas do “lugar fantástico” a que se refere o 

escritor Mia Couto, no texto 3. 

(   ) As referências a “sertão” e “país”, nos textos 2 e 3, “não são da ordem 

da geografia” e representam o mundo subjetivo dos personagens/ eu-

lírico representados. 

(   ) “Já tive um país pequeno, tão pequeno/ que andava descalço dentro de 

mim” diz respeito, circunstancialmente, a Moçambique, país natal do 

escritor Mia Couto; pode-se inferir, remete ainda a outros sertões, 

como o sertão mineiro de, Guimarães Rosa.  



Visto  
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Considere o texto abaixo para responder ao item 70. 

Meus buritizais levados de verdes  

Anderson Cunha 
 

A derradeira...  

A derradeira  

Lágrima de dor  

Teimou e caiu  

Ai saudade, eu não sei esquecer  

Lágrima de dor  

Teimou e caiu  

 

Ai saudade, eu não sei esquecer  

Aquela estrela...  

Aquela estrela  

Marvada chegou  

Tinhosa e vil  

De mim levou meu bem querer  

Aquela estrela ô  

Tinhosa e vil  

De mim levou meu bem querer  

Minha pele é solidão  

O meu colo, bem querer  

Lágrima de dor  

Teimou e caiu  

Ai saudade, eu não sei esquecer  

Aquela estrela ô  

Tinhosa e vil  

De mim levou meu bem querer 

“(...) Era a Mulher, que falava. Ah, e a Mulher rogava: – Que  

trouxessem o corpo daquele rapaz moço, vistoso, o dos olhos muito verdes... Eu 

desguisei. Eu deixei minhas lágrimas virem, e ordenando: – ‘Traz Diadorim!’ (...)  

Diadorim, Diadorim, oh, ah, meus buritizais levados de verdes... (...)  

Sufoquei, numa estrangulação de dó. Constante o que a  

Mulher disse: carecia de se lavar e vestir o corpo.  

Piedade, como que ela mesma, embebendo toalha,  

limpou as faces de Diadorim, casca de tão grosso sangue, repisado. (...)  

 

Eu dizendo que a Mulher ia lavar o corpo dele. Ela rezava rezas da Bahia. 

Mandou todo o mundo sair. Eu fiquei. (...) Não me mostrou de propósito o corpo. 

E disse...  

Diadorim – nu de tudo. E ela disse:  

– ‘A Deus dada. Pobrezinha...’ (...)  

Como em todo o tempo antes eu não contei ao senhor – e mercê peço: – mas para 

o senhor divulgar comigo, a par, justo o travo de tanto segredo, sabendo somente 

no átimo em que eu também só soube... Que Diadorim era o corpo de uma 

mulher, moça perfeita... (...)  

Eu estendi as mãos para tocar naquele corpo, e estremeci,  

retirando as mãos para trás (...) E a Mulher estendeu a toalha,recobrindo as partes. 

Mas aqueles olhos eu beijei, e as faces, a boca. (...) E eu não sabia por que nome 

chamar; eu exclamei me doendo:  

– ‘Meu amor!...’ ”  

Texto extraído do livro Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa  
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70. Sobre o romance Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa, e sua 

apropriação pela canção popular brasileira contemporânea, em Meus 

buritizais levados de verdes, de Anderson Cunha, analise as afirmativas 

abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

 

(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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I.  Na trama de citações da canção Meus Buritizais levados de verdes, há 

uma referência à personagem Diadorim (“Diadorim, oh, ah, meus 

buritizais levados de verdes”), mas também uma citação textual direta à 

clássica canção do sertão, Asa Branca (“Quando o verde dos teus 

olhos/ Se espalhar na plantação”).  

II.  Embora a saudade seja tema de ambos os textos, Meus buritizais levados 

de verdes e Grande Sertão: Veredas, é possível verificar um sentimento 

de plenitude e realização do desejo pelos amantes nos versos: “Minha 

pele é solidão/ O meu colo, bem querer” e no trecho citado: “Mas aqueles 

olhos eu beijei, e as faces, a boca. (...) E eu não sabia por que nome 

chamar; eu exclamei me doendo: – ‘Meu amor!...’ ”  

III.  Meus buritizais levados de verdes tematiza uma das principais 

problemáticas do romance Grande Sertão: Veredas: a presença do 

maligno, a mistura entre bem e mal, o que é sintetizado na metáfora da 

“estrela tinhosa e vil”.   

IV.  A cena clássica da morte de Diadorim, para a qual toda a narrativa de 

Riobaldo converge, é recuperada pela canção, decorrendo disso o seu 

teor dramático e trágico, corroborando a impossibilidade de realização do 

amor sintetizada no romance “até que ponto esses olhos, sempre 

havendo, aquela beleza verde, me adoecido, tão impossível.” (p. 36). 

FINAL DA PROVA 
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31. Suponha que no átomo de hidrogênio o elétron sai do nível n = 4 para n = 1. 

Qual dos efeitos citados a seguir é o mais provável de ter ocorrido? 

 

(A) O elétron ganha velocidade. 

(B) O elétron ganha energia. 

(C) Um fóton é emitido. 

(D) O átomo é excitado. 

(E) Três fótons são absorvidos. 

 

 

32. Qual das seguintes propostas é a estrutura de Lewis para o BeCℓ2? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Em qual das séries de mudanças de estado físico apresentadas abaixo a 

entropia aumenta em todas as etapas? 

 

(A) Gás                    Líquido                      Sólido 

(B) Líquido                    Sólido                     Gás  

(C) Sólido                    Gás                      Sólido 

(D) Sólido                    Líquido                      Gás 

(E) Líquido                    Gás                      Líquido 

 

 

34. Marque a opção correta. 

  

A dissociação do ácido acético em água ocorre de acordo com a seguinte 

equação: 

 

      CH3COOH                  CH3COO   +   H  

 

Ao adicionar acetato de sódio ao sistema representado acima, supõe-se que 

o(s) efeito(s) observado(s) é(são): 

 

I. pH diminui. 

II. pH aumenta. 

III. pKa diminui. 

IV. pKa aumenta. 

 

(A) Somente I está correta. 

(B) Somente II está correta. 

(C) Somente I e III estão corretas. 

(D) Somente I e IV estão corretas. 

(E) Somente II e IV estão corretas. 

 

 

 

 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

 

BeCl Cl

BeCl Cl

BeCl Cl

Cl ClBe

Be ClCl

(A)

(D)

(B)

(E)

(C)
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35. Considere as duas reações representadas a seguir: 

 

3A  +  2B               3C  +  4D (Reação 1) 

 

4D  +  3C               3A  +  2B (Reação 2) 

 

Se Keq para a reação 1 é igual a 0,1, qual é o Keq para a reação 2? 

 

(A)  0,1 

(B)  1 

(C)  5 

(D)  10 

(E)  50 

 

 

 

36. A seguir são apresentadas equações que representam a perda e a aquisição de 

elétron pelo átomo de sódio, Na(g): 

 

I. Na(g)  +  Energia 1              Na
+
(g)  +  elétron 

 

II. Na(g)  +  elétron               Na (g)  +  Energia 2 

 

 

Uma análise dessas equações permite afirmar que: 

 

(A)  o processo representado em I é mais favorecido que o representado em 

II. 

(B)  o valor da Energia 1 é o mesmo que o da Energia 2. 

(C)  entre as espécies químicas formadas Na (g) é a mais estável. 

(D)  a energia envolvida no processo representado em I é a energia de 

ionização. 

(E)  a energia envolvida no processo representado em II é a 

eletronegatividade. 

 

 

 

 

 

37. Analise as afirmativas abaixo sobre a matéria na fase líquida e, em seguida, 

assinale a opção correta. 

 

I. Líquidos evaporam em qualquer temperatura. 

II. A temperatura de ebulição normal de um dado líquido independe das 

partículas formadoras. 

III. Líquidos distintos apresentam a mesma pressão de vapor nas 

respectivas temperaturas de ebulição normal. 

IV. A tensão superficial de um dado líquido varia diretamente com a 

temperatura. 

 

(A)  Somente I e II estão corretas. 

(B)  Somente I e III estão corretas. 

(C)  Somente II e IV estão corretas. 

(D)  Somente I, II e IV estão corretas. 

(E)  Somente II, III e IV estão corretas. 

 

 

 

 

38. Analise os processos abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 

 

I. Diluir HCℓ em água. 

II. 2 NO(g) + O2(g)      2 NO2(g) 

III. NH4Cℓ(s)      NH3(g) + HCℓ(g) 

 

(A)  Somente o processo I resulta na diminuição de entropia do sistema. 

(B)  Somente o processo II resulta na diminuição de entropia do sistema. 

(C)  Somente o processo III resulta na diminuição de entropia do sistema. 

(D)  Somente os processos I e II resultam na diminuição de entropia do 

sistema. 

(E)  Somente os processos II e III resultam na diminuição de entropia do 

sistema. 
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39. Analise as afirmativas abaixo sobre a Teoria Cinético-Molecular dos gases 

ideais e, em seguida, assinale a opção correta. 

 

I. As partículas dos gases possuem massas desprezíveis. 

II. As forças entre as partículas dos gases são nulas. 

III. As colisões entre as partículas são inelásticas. 

IV. As partículas dos gases têm a mesma energia cinética. 

 

(A)  Somente II está correta. 

(B)  Somente IV está correta. 

(C)  Somente I e II estão corretas. 

(D)  Somente I e III estão corretas. 

(E)  Somente III e IV estão corretas. 
 

 

40. As condições em que o comportamento dos gases reais melhor se aproxima 

da idealidade são: 

 

(A) alta pressão e baixa temperatura. 

(B) alta pressão e alta temperatura. 

(C) baixa pressão e alta temperatura. 

(D) alta pressão e grande volume. 

(E) baixa temperatura e grande volume. 
 

 

 

41. Marque a opção correta. 
  

Para a reação representada abaixo, a constante de equilíbrio, Keq, é descrita 

como: 
 

ZnO(s) + CO(g)              Zn(s) + CO2(g) 
 

(A) [Zn(s)].[CO2(g)]/[ZnO(s)].[CO(g)] 

(B) [ZnO(s)].[CO(g)]/[Zn(s)].[CO2(g)] 

(C) [CO(g)]/[CO2(g)] 

(D) [CO2(g)]/[CO(g)] 

(E) [CO(g)].[CO2(g)]/[Zn(s)].[ZnO(s)] 

 

 

 

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

São dadas as energias de ligação H X, para X = F, Cℓ, Br, I 
 

HF(g)  567 kJ/mol 

HCℓ(g) 431 kJ/mol 

HBr(g) 366 kJ/mol 

HI(g) 299 kJ/mol 
 

(A)  HCℓ(g) é o ácido de Brönsted-Lowry mais forte. 

(B)  HI(g) é o ácido de Brönsted-Lowry mais fraco. 

(C)  F (g) é a base de Lewis mais forte. 

(D)  I (g) é a base de Brönsted-Lowry mais forte. 

(E)  Br (g) é base de Lewis mais fraca 
 

 

 

 

 

 

43. Dentre os nomes de hidrocarbonetos citados abaixo, qual o que está correto, 

segundo a IUPAC? 

 

(A) 2-Metilexen-4-eno 

(B) 2-Butilpropen-2-eno 

(C) 1,5-Dibromobenzeno 

(D) 2-Metilpentano 

(E) 2-Etilbutano 
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44. Analise as proposições abaixo, onde estão representados os comportamentos 

de algumas espécies químicas em água e assinale a alternativa correta em 

qual(is) caso(s) a água está atuando como ácido de Brönsted-Lowry. 

 

I. H2PO4 (aq) + H2O(ℓ)      HPO4
2

(aq) + H3O (aq) 

II. HPO4
2

(aq) + H2O(ℓ)      H2PO4 (aq) + OH (aq) 

III. [Aℓ(H2O)6]
3

(aq) + H2O(ℓ)      [Aℓ(H2O)5OH]
2

(aq) + H3O (aq) 

IV. CaO(s) + H2O(ℓ)      Ca
2

(aq) + 2 OH (aq) 

 

 

(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 IV estão corretas. 
 

 

 

 

45. Ácidos carboxílicos reagem com álcoois, na presença de um ácido forte como 

catalisador, formando ésteres, conforme representado na equação a seguir: 

 

 

 

 

Essa reação é classificada como: 

 

 

(A)  Ácido-base. 

(B)  Eliminação. 

(C)  Condensação. 

(D)  Hidrólise. 

(E)  Oxidação. 

 

   

 

 

46. Analise as afirmativas abaixo sobre o éster CH3COOCH2CH2CH3 e, em 

seguida, assinale a opção correta. 
 

 

I. O nome IUPAC é propanoato de etila. 

II. O ácido carboxílico que dá origem a esse éster é o propanóico. 

III. A hidrólise básica deste éster forma o ânion etanoato. 

IV. O álcool necessário para obter esse éster é o propan-1-ol. 
 
 

(A)  Somente I e II estão corretas. 

(B)  Somente I e III estão corretas. 

(C)  Somente I e IV estão corretas. 

(D)  Somente II e III estão corretas. 

(E)  Somente III e IV estão corretas. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

47. Qual das fórmulas abaixo representa um aldeído? 

 

(A) C6H5COCH3 

(B) CH3CH2CH2OH 

(C) CH3CH2COCH2 

(D) CH3CH2OCH2CH3 

(E) (CH3)3CCHO 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

RCOOH  +  R'OH               RCOOR'  +  H2O
  H+
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48. O diagrama abaixo representa as energias envolvidas na formação de um 

sólido iônico (M X ) a partir dos elementos formadores no estado gasoso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As energias envolvidas nas etapas 1, 2 e 3 são denominadas, 

respectivamente: 

 

(A)  atomização, ionização, reticular 

(B)  ionização, eletronegatividade, reticular 

(C)  ionização, eletronegatividade, solidificação 

(D)  ionização, afinidade eletrônica, reticular 

(E)  atomização, ionização, solidificação 

 

 

49. Analise a equação química a seguir sobre a reação responsável pela produção 

de energia elétrica na bateria de carros e assinale a opção correta.  

 

Pb(s) + PbO2(s) + 2H2SO4(aq)      2Pb
2

SO4
2

(aq) + 2H2O(ℓ) 

 

(A)  O agente oxidante é o H2SO4. 

(B)  Pb(s) é o agente redutor. 

(C)  O NOX do chumbo no PbO2 é igual àquele no PbSO4. 

(D)  O elemento que é reduzido é o chumbo no Pb(s). 

(E)  O elemento oxidado é o enxofre. 

 

 

50. Analise as afirmativas abaixo sobre o que mostra uma equação química 

balanceada e, em seguida, assinale a opção correta. 

 

I. As proporções molares com que os produtos são formados. 

II. Que a reação pode ocorrer. 

III. Que a reação é exotérmica. 

IV. A espontaneidade da reação. 

V. As fórmulas dos produtos. 

 

(A)  Somente I e II estão corretas. 

(B)  Somente I e V estão corretas. 

(C)  Somente II e IV estão corretas. 

(D)  Somente II e V estão corretas. 

(E)  Somente III e IV estão corretas. 

 

 

 

 

 

51. A seguir são dadas equações químicas em que E = energia envolvida no 

processo, e  = elétron e X = elemento químico genérico. 

 

I. X(g)+e
–
→ X (g)+E1 

II. X (g)+E2→X(g)+e  

III. X(g)+E3→ X
+
(g)+e  

IV. X (g)+E4→X
2

(g)+e  

 

Com base nas equações representadas, pode-se afirmar que: 

 

(A)  E1 é numericamente igual a E2. 

(B)  E1 é numericamente igual a E3. 

(C)  E2 é numericamente igual a E3. 

(D)  E2 é numericamente igual a E4. 

(E)  E3 é numericamente igual a E4. 

 

E
N

E
R

G
IA

 

Na(g) + Cℓ(g) 

Na+(g) + Cℓ(g) 

Na+(g) + Cℓ (g) 

Na+Cℓ (s) 

Etapa 1 

Etapa 2 

Etapa 3 
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52. O modelo da ligação iônica considera que a estabilidade do composto é 

resultado do balanço energético das etapas envolvidas na formação do 

mesmo. A seguir é apresentada uma tabela com dados de energia de 

ionização (EI) e afinidade eletrônica (AE) para três elementos hipotéticos A, 

B e C. 

 

 

Energias reticulares: 

 

AC = 787,0 kJ/mol   AC2 = 515,0 kJ/mol 

BC = 550,0 kJ/mol   BC2 = 450,0 kJ/mol 

CA = 620kJ/mol              AB = 350,0 kJ/mol 

 

Com base nesses valores, pode-se afirmar que a substância mais estável é: 

 

(A)  AC 

(B)  AC2 

(C)  AB 

(D)  BC 

(E)  BC2  

 

 

53. A geometria das espécies poliatômicas pode ser explicada pela teoria das 

repulsões pares de elétrons da camada de valência. Com base nessa teoria, 

pode-se afirmar sobre a geometria das espécies NO2, NO2  e NO3  que: 

 

(A)  NO2 e NO2  apresentam geometria linear. 

(B)  NO2 é linear e NO2  é angular. 

(C)  NO2 é angular e NO2  linear.  

(D)  NO2 e NO2  são angulares e NO3  é pirâmide trigonal. 

(E)  NO2 e NO2  são angulares e NO3  é trigonal plana. 

 

 

54. A equação escrita abaixo foi proposta por Van der Waals para descrever o 

comportamento dos gases reais. Nela aparecem as constantes “a” e “b” que 

foram determinadas, empiricamente, para vários gases. 

 

(P + an
2
/V

2
) (V nb) = nRT 

 

Com relação a essas constantes, pode-se afirmar que: 

 

(A)  He(g) apresenta maior valor de a que gás neônio. 

(B)  H2(g) apresenta maior valor de a que gás nitrogênio. 

(C)  H2O(g) apresenta maior valor de a que gás neônio. 

(D)  Ne(g) apresenta maior valor de b que CCl4(g). 

(E)  Ne(g) apresenta maior valor de b que Xe(g). 

 

 

55. Na formação de soluções as interações entre as partículas do soluto e do 

solvente podem ser de diversos tipos. Analise as afirmativas abaixo e 

assinale a opção correta. 

 

I. Em uma solução de NaCℓ em água há interações íon-dipolo. 

II. Em uma solução de oxigênio (O2) em água há interações dipolo - dipolo 

induzido. 

III. Em uma solução de iodo (I2) em tetracloreto de carbono (CCℓ4) há 

interações dipolo instantâneo-dipolo induzido. 

 

 

(A)  Somente I está correta. 

(B)  Somente II está correta. 

(C)  Somente III está correta. 

(D)  Somente I e II estão corretas. 

(E)  I, II e III estão corretas.  

 

 

 

 

 

Elemento 1
a
EI(kJ/mol) 2

a
EI(kJ/mol) AE(kJ/mol) 

A 496 4.560 - 53 

B 738 1.450 +96 

C 1.251 2.300 - 349 
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56. A dinamite é um explosivo muito potente e essa reação pode ser representada 

pela equação não balanceada escrita a seguir: 
 

C3H5(ONO2)3(ℓ)→N2(g)+CO2(g)+O2(g)+H2O(g) 
 

Qual o volume aproximado de gás formado, ao nível do mar e a 27ºC, 

quando 2,27g da dinamite reagem? 
 

(A)  1,63ℓ 

(B)  0,98ℓ 

(C)  1,78ℓ 

(D)  15,8ℓ 

(E)  63ℓ 

 

57. No estudo da termodinâmica algumas propriedades são estudadas, dentre elas 

o calor (Q), o trabalho (W), a energia interna (E), a entalpia (H), a entropia 

(S), a pressão (P) e o volume (V). Dessas propriedades constituem função de 

estado: 
 

(A)  Q, S e P. 

(B)  W, E e V. 

(C)  Q, H e S. 

(D)  Q, W e H. 

(E)  H, S e P. 
 

 

58. A energia livre de Gibbs (ΔG) é utilizada para definir a espontaneidade dos 

processos. A análise do sinal da entalpia e da entropia pode ser indicativa 

para a espontaneidade da reação. Com relação a análise dos sinais dessas 

propriedades, pode-se afirmar que: 
 

(A)  se a variação da entalpia é negativa o processo é espontâneo. 

(B)  se a variação da entropia é positiva o processo é espontâneo. 

(C)  se a variação da entalpia é positiva o processo só será espontâneo se a 

variação de entropia for positiva. 

(D)  se a variação da entalpia for positiva e a variação da entropia negativa o 

processo será espontâneo. 

(E)  se a variação da entalpia é negativa o processo só será espontâneo se a 

temperatura for elevada 

 

 

59. Qual das equações abaixo representa uma reação de formação? 

 

(A)  CO2(g)  +  2H2O(ℓ)      CH4(g)  +  2 O2(g) 

(B)  C(diamante)  +  O2(g)      CO2(g) 

(C)  2H2(g)  +  O2(g)      2H2O(g) 

(D)  N2(g)  +  3 H2(g)      2NH3(g) 

(E)  C(grafite) +  ½ O2(g)      CO(g) 

 

 

 

 

 

60. Marque a alternativa correta. 

  

A variação de entropia mede o grau de desordem em um processo. A seguir 

são apresentados alguns processos físicos ou químicos. 

 

I. H2O(ℓ)      H2O(g) 

II. H2O(ℓ) a 20 
o
C      H2O(ℓ) a 80 

o
C 

III. NaCℓ(s)  +  H2O(ℓ)      Na
+
(aq)  +  Cℓ(aq) 

IV. 2NH3(g)      N2(g)  +  3H2(g) 

 

 

As equações que representam aumento de entropia são: 

 

(A)  Somente a equação I. 

(B)  Somente as equações I e II.  

(C)  Somente as equações I, II e III. 

(D)  Somente as equações II e III.  

(E)  As equações I, II, III e IV. 

 

 

 

 

 



Visto  
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61. Compostos orgânicos oxigenados são: álcool, aldeído, cetona, ácido 

carboxílico, éter, éster, entre outros. Desses compostos os que podem formar 

isômeros entre si são: 

 

(A)  álcool e éter. 

(B)  álcool e éster. 

(C)  éster e cetona. 

(D)  cetona e ácido carboxílico. 

(E)  ácido carboxílico e aldeído. 

 

 

 

62. Os pontos de ebulição dos compostos estão relacionados com as forças 

atrativas entre as partículas formadoras dos mesmos. Ao comparar os pontos 

de ebulição de compostos de massa molar similares pode-se afirmar que o 

ponto de ebulição do 

 

(A)  álcool é menor que o do alcano. 

(B)  álcool é menor que o da cetona. 

(C)  álcool é menor que o do ácido carboxílico. 

(D)  ácido carboxílico menor que do éster. 

(E)  aldeído menor que do alceno. 

 

 

 

63. Comparando os pontos de ebulição dos hidrocarbonetos nota-se que há uma 

relação dessas temperaturas com a estrutura da cadeia. Levando-se em 

consideração essas relações pode-se afirmar que o ponto de ebulição do 

 

(A)  But-1-eno é maior que o do butano. 

(B)  1-metilbutano é maior que o do pentano. 

(C)  n-Pentano é maior que o do n-hexano. 

(D)  cis-but-2-eno é maior que o do trans-but-2-eno. 

(E)  propano é maior que butano. 

 

 

 

 

64. Dentre os cicloalcanos citados a seguir, aquele que passa por reação de adição 

mais facilmente é? 

 

(A)  ciclopropano. 

(B)  ciclopentano. 

(C)  ciclohexano. 

(D)  cicloeptano. 

(E)  ciclooctano. 

 

 

 

65. O petróleo é uma fonte importante de matéria prima para diversas indústrias. 

Na composição do petróleo existem alcanos que, devido ao tamanho da 

cadeia, têm pouca utilidade. Para transformar esses alcanos em outros 

hidrocarbonetos mais úteis, utiliza-se de um processo denominado pirólise o 

qual é representado genericamente como: 

 

 

Alcano      H2  +  outros alcanos  +  X 

 

 

Analise as afirmativas abaixo, com relação aos produtos da pirólise e assinale 

a alternativa correta. 

 

 

I. Os outros alcanos são de cadeias maiores. 

II. Os outros alcanos são de cadeias menores. 

III. A substância X é um alceno. 

 

 

(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. 

 

 



Visto  
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66. Ligação simples entre átomos de carbono tem comprimento de 1,54 Å, o da 

dupla é 1,34 Å e o da tripla é de 1,20 Å. No benzeno as ligações entre os 

átomos de carbono apresentam comprimento de 1,39 Å. A forma de explicar 

os valores das ligações no benzeno é que: 
 

(A)  todas as ligações são simples. 

(B)  todas as ligações são duplas. 

(C)  as ligações são alternadas, uma simples e uma dupla. 

(D)  as ligações são alternadas entre simples, duplas e triplas. 

(E)  as ligações tem caráter de dupla. 
 

67. Dois isômeros podem ser formados por substituição, no etano, de dois átomos 

de hidrogênio por dois de cloro. Se o hidrocarboneto for o propano, o 

número de isômeros chega a 4. Como visto, o tamanho da cadeia é um dos 

fatores que determina o número de isômeros. Se o hidrocarboneto for o 

benzeno, o número de isômeros possíveis é? 
 

(A)  2 

(B)  3 

(C)  4 

(D)  5 

(E)  6 
 

68. Com relação a aldeídos e cetonas, pode-se afirmar que: 
 

(A)  um aldeído pode ser obtido a partir da oxidação de um álcool secundário. 

(B)  uma cetona pode ser obtida a partir de um álcool primário. 

(C)  um aldeído pode ser obtido a partir da redução de uma cetona. 

(D)  a oxidação de um aldeído leva a formação de um ácido carboxílico. 

(E)  aldeídos e cetonas não podem ser identificados por reação química. 

 

Texto referente ao item 69. 

 

  A nomenclatura sistemática da IUPAC usa prefixos, infixos, sufixos e 

marcadores. Cada um desses tem uma função específica de indicar número de 

carbonos, existência de ligações duplas, função e posição do grupo funcional ou 

da dupla ou tripla ligação, indicado por números marcadores. Esses números só 

são usados quando necessários para a distinção de um composto.  

 

69. Com base no texto, analise as afirmativas em que os números marcadores não 

precisam ser usados e, em seguida, assinale a opção correta. 
 

I. Monoálcool com até dois carbonos. 

II. Alcenos com até três carbonos. 

III. Cetonas com até quatro carbonos. 

IV. Aldeídos com qualquer número de carbonos. 
 

(A)  Somente I e II estão corretas. 

(B)  Somente II e III estão corretas. 

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

(D)  Somente I, II e IV estão corretas. 

(E)  I, II, III e IV estão corretas. 
 
 

 

70. As proteínas podem ser agrupadas em duas grandes classes: proteínas 

fibrosas e proteínas globulares. As primeiras são longas e filamentosas, 

tendem a se dispor lado a lado. Essa disposição é favorecida pelas muitas 

ligações de hidrogênio entre cadeias que podem ser formadas. As globulares 

permanecem dobradas sobre si, por conta das ligações de hidrogênio 

intracadeias. Estas estruturas diferentes concedem a cada grupo propriedades 

distintas em relação ao comportamento em água. Umas se misturam com 

água formando sistemas coloidais enquanto as outras são totalmente 

insolúveis. São proteínas globulares: 

 

(A)  hemoglobina e insulina. 

(B)  anticorpos e colágeno. 

(C)  ceratina e colágeno. 

(D)  miosina e enzimas. 

(E)  miosina e ceratina. 

 

 

 

 

 FINAL DA PROVA 
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31. Com base nos estudos desenvolvidos pela Etologia, analise as afirmativas 

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

afirmativa verdadeira, ou a letra F, quando se tratar de afirmativa falsa. A 

seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

(   ) As características biologicamente programadas são resultantes 

do processo de seleção natural. 

(   ) O choro do bebê humano é programado biologicamente para 

atrair a atenção de pais e cuidadores. 

(   ) O ser humano é biologicamente programado para ser altruísta, 

empático e piedoso. 

 

(A)  V – V – V 

(B)  V – F – V 

(C)  V – V – F 

(D)  F – F – V 

(E)  F – F – F 

 

32. De acordo com o DSM-IV-TR, um indivíduo enlutado: 
 

(A)  considera seu humor deprimido como adequado. 

(B)  apresenta sintomas como retardo psicomotor acentuado e prejuízo 

funcional prolongado que podem ser indicativos de transtorno de 

ansiedade. 

(C)  não costuma buscar auxílio mesmo quando apresenta insônia ou 

anorexia.  

(D)  pode apresentar sintomas característicos de um episódio depressivo 

maior. 

(E)  vivencia o luto dentro de um tempo e um modo de expressão 

universais. 

 

33. Analise as afirmativas sobre os estudos sobre a inteligência, colocando 

entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, ou 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 – V – V 

(D)  F – V – F 

(E)  F – F – F 

  

 

 

34. As pesquisa sobre desenvolvimento emocional em crianças têm mostrado 

que: 

 

(A)  a habilidade para sentir emoções secundárias ou autoconscientes, 

como a vergonha e a culpa, depende do autorreconhecimento. 

(B)  a socialização das emoções e a autorregulação emocional têm início 

na fase da puberdade. 

(C)  a habilidade para reconhecer e interpretar as emoções alheias é 

deficitária em crianças com apego seguro.  

(D)  ao formar laços emocionais com seus companheiros mais próximos as 

crianças não desenvolvem ansiedade por estranhos. 

(E)  a ansiedade de separação é decorrente da ausência de rotinas não 

sincronizadas com os pais. 

 

 

(   ) Os testes psicométricos avaliam a inteligência geral e os talentos 

específicos, como as habilidades sociais e ambientais. 

(   ) Dentre os fatores que influenciam a performance intelectual estão a 

hereditariedade e o ambiente. 

(   ) O QI de crianças adotadas possui maior correlação com o QI dos pais 

adotivos do que com os pais biológicos. 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
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35. Transtorno que consiste em arrancar os próprios cabelos de maneira 

recorrente, em qualquer região do corpo, denomina-se: 
 

 

(A) jogo patológico. 

(B) piromania. 

(C) cleptomania.  

(D) tricotilomania. 

(E) somatoforme. 

  

 

 

36. O transtorno historicamente chamado de histeria, polissintomático, com 

início antes dos 30 anos, que combina dor, sintomas gastrintestinais, 

sexuais e pseudoneurológicos, é denominado: 

 

(A) doloroso. 

(B) conversivo. 

(C) de somatização.  

(D) hipocondríaco. 

(E) dismórfico corporal. 

 

 

 

37. Assinale a alternativa que completa adequadamente a lacuna abaixo. 

 

“______________ é a utilização da reação de outra pessoa a determinada 

situação como uma base para decidir sobre as próprias ações. Um bebê faz 

isso quando verifica a expressão facial dos pais ou a linguagem corporal, 

antes de reagir positiva ou negativamente a algo novo.” 

 

(A) Reflexo 

(B) Referência social 

(C) Reforço positivo 

(D) Resposta condicionada 

(E) Projeção 

 

 

 

38. Sobre as características do transtorno de personalidade narcisista, analise 

as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 

 

I.  Demonstra empatia e inveja das outras pessoas. 

II.  Identifica-se com as necessidades alheias e tira proveito delas.  

III.  Fantasia com poder, sucesso, beleza, inteligência.  

IV.  Sentimento grandioso de si mesmo, exagerando realizações e talentos. 

 

(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. 

 

 

 

 

 

39. Analise as afirmativas sobre os transtornos dissociativos, quando se tratar 

de afirmativa verdadeira, ou 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 – F 

(C) F – V – V 

(D) F – F – V 

(E) F – F – F 

 

 

 

 

 

(   ) Despersonalização e fuga dissociativa. 

(   ) Amnésia dissociativa e sonambulismo. 

(   ) Agorafobia e amnésia dissociativa. 



 

 

  Visto 
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40. Analise as afirmativas sobre os transtornos de personalidade, colocando 

entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, ou a 

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

que apresenta a sequência correta. 

 

(   ) Paranóide, esquizóide, esquiva. 

(   ) Esquizotípica, narcisista, dependente. 

(   ) Histérica, borderline, antissocial. 

 

(A) V – V – V 

(B) V – V – F 

(C) F – V – V 

(D) F – F – V 

(E) F – F – F 

 

 

 

 

 

41. Os estudos da psicologia desenvolvimental sobre a adolescência têm 

mostrado que: 
 

 

(A) os pais são importantes para o desenvolvimento moral das crianças, 

como afirmam Piaget e Kohlberg. 

(B) o termo fábula pessoal foi usado por Elkind para referir-se a crença 

dos adolescentes na sua autodestrutividade. 

(C) as mudanças hormonais podem estar implicadas na elevação do 

número de comportamentos agressivos ou delinquentes.  

(D) no início da adolescência há uma elevação na autoestima e uma queda 

na fase final, voltando ao padrão anterior no início da fase adulta. 

(E) jovens de apego seguro, em média, são mais competentes 

intelectualmente que seus pares de apego inseguro. 

 

 

 

 

 

 

42. Assinale a alternativa que completa adequadamente a lacuna abaixo. 

 

“______________ são pensamentos ou impulsos que invadem a mente de 

modo repetitivo e persistente, acompanhados de medo, angústia, culpa ou 

desprazer e mesmo desejando ou se esforçando não consegue afastá-los.” 

 

(A) Fobias 

(B) Compulsões  

(C) Ilusões 

(D) Obsessões 

(E) Intrusões 

 

 

 

 

 

43. Analise as afirmativas sobre as terapias cognitivo-comportamentais, 

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

verdadeira, ou 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 – V – V 

(D) F – F – V 

(E) F – F – F 

 

 

 

 

 

(   ) Utilizam uma perspectiva mediacional cognitiva no plano de 

tratamento. 

(   ) Utilizam o modelo terapêutico de estímulo-resposta. 

(   ) Desenvolvem habilidades de enfrentamento, habilidades de resolução 

de problemas e métodos de reestruturação cognitiva. 
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44. Analise as afirmativas sobre família, segundo L.C. Osório, colocando 

entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, ou a 

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

que apresenta a sequência correta. 

 

(   ) Tem como função garantir a proteção e o cuidado das novas gerações. 

(   ) Tem como função transmitir padrões e normas da cultura. 

(   ) Vem se deteriorando e enfraquecendo ao longo do tempo. 

 

(A) V – V – V 

(B) V – F – V 

(C) F – V – V 

(D) V – V – F 

(E) F – F – F 

 

 

45. Analise as afirmativas sobre os fatores importantes na psicoterapia de 

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

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

assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

(   ) A coesão grupal, a catarse e os fatores existenciais. 

(   ) O aconselhamento ao paciente diretamente pelo terapeuta e o apoio e 

compartilhamento de sugestões entre os membros. 

(   ) O uso da instrução didática para transferir informações e explicar o 

processo da doença. 

 

(A) V – V – V 

(B) V – F – V 

(C) F – V – V 

(D) V – V – F 

(E) F – F – F 

 

 

 

 

 

 

46. Sobre o processo de psicoterapia grupal, analise as afirmativas abaixo e, 

em seguida, assinale a alternativa correta. 

 

(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. 

 

 

 

 

47. Assinale a alternativa que completa adequadamente a lacuna abaixo. 

 

“______________ é o delírio que se desenvolve em um indivíduo 

envolvido em um estreito relacionamento com outra pessoa que já tem um 

transtorno psicótico com delírios proeminentes.” 

 

(A) Transtorno delirante 

(B) Transtorno psicótico induzido por contágio 

(C) Transtorno psicótico breve 

(D) Transtorno bipolar 

(E) Transtorno psicótico induzido 

 

 

 

 

I.  A grande maioria dos pacientes tem um histórico de experiência 

insatisfatória na sua família de origem. 

II.  Os psicoterapeutas grupais costumam estimular a configuração familiar 

no grupo para que os membros interajam de modo semelhante à 

interação na família de origem.  

III.  Auxilia no desenvolvimento de técnicas de individualização e de técnicas 

de comportamento não imitativo.  

IV.  O grupo se beneficia com a catarse e o congelamento dos conflitos 

familiares precoces. 
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48. Sobre os fundamentos do processo diagnóstico, segundo Cunha (2000), 

analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. 

 

I. O psicodiagnóstico é um processo científico e limitado no tempo. 

II. O psicodiagnóstico pode ter como objetivo uma classificação 

simples, como a avaliação do nível intelectual, por exemplo. 

III. O psicodiagnóstico não pode ser realizado com o objetivo de 

prevenção. 

IV. O diagnóstico psicológico não pode ser utilizado por equipe 

multiprofissional, pois esta é uma atividade privativa do psicólogo. 

V. O exame do estado mental do paciente é um exame descritivo 

frequentemente realizado sem a administração de testes. 

 

(A) Somente I, II e V estão corretas.  

(B) Somente I, II, IV e V estão corretas. 

(C) Somente II, III e V estão corretas.  

(D) Somente III, IV e V estão corretas. 

(E) Somente I e V estão corretas. 

 

 

 

49. Acerca dos mecanismos de defesa do ego, pode-se afirmar que: 
 

 

(A)  eles negam, falsificam e distorcem a realidade, operando 

inconscientemente. 

(B)  reduz a tensão, pois o sujeito assume as características de outra 

pessoa. 

(C)  é uma estratégia psíquica para recuperar um objeto de amor perdido.  

(D)  um objeto é catexizado até perder seu poder de reduzir a tensão. 

(E)  é o preço que os seres humanos pagam por seu status civilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. Segundo Valêncio (2011), em “Psicologia de Emergências e Desastres na 

América Latina: Promoção de direitos e construção de estratégias de 

atuação”, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a 

alternativa correta. 

 

I. A diversidade cultural que norteia as práticas dos grupos sociais num 

mesmo território influencia as contraditórias e diversas 

interpretações sobre os desastres. 

II. O desastre é, sobretudo, um acontecimento social e, por este motivo, 

deve ser tratado pelas ciências humanas e sociais em detrimento do 

saber das ciências naturais e exatas, que historicamente vem 

sustentando um discurso hegemônico. 

III. Para a sociologia dos desastres, o desastre é um acontecimento social 

trágico que impacta no plano concreto, abarcando vivências que, 

embora diversas, são interpretadas da mesma maneira pelos afetados. 

IV. Assistência humanitária e direitos humanos guardam uma relação 

diretamente proporcional, pois quanto maior a primeira, mais 

protegidos estarão os direitos da pessoa humana pelo Estado. 

V. Os desastres terão seus efeitos adversos atenuados quando a gestão 

pública reconhecer que as desigualdades na distribuição das terras e 

da renda são fatores que provocam as calamidades. 

 

(A) Somente II, III, IV e V estão corretas. 

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

(C) Somente  I, IV e V estão corretas. 

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

(E) Somente I e V estão corretas. 
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51. Analise as afirmativas sobre a Metodologia da Investigação Psicológica 

segundo Erthal (2003), colocando entre parênteses a letra V, quando se 

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

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

 

(   ) Segundo suas finalidades, os testes dividem-se em testes de 

velocidade e testes de potência. 

(   ) Uma desvantagem dos testes coletivos é o dispêndio de tempo para 

sua aplicação. 

(   ) O estabelecimento de rapport colabora com um melhor rendimento 

do sujeito avaliado. 

(   ) A avaliação se torna mais eficiente quanto mais esforço for 

despendido pelo sujeito durante a aplicação. 

(   ) A totalidade do comportamento não pode ser abrangida por um teste. 

 

(A)  V – F – V – F – F 

(B)  V – F – V – V – F 

(C)  V – F – V – F – V  

(D)  F – F – V – F – V 

(E)  F – V – F – V – F 

 

 

 

52. Segundo o código de ética do psicólogo, em caso de extinção do serviço 

de psicologia, cabe ao psicólogo: 

 

(A) informar o fato ao Conselho Regional de Psicologia para que o CRP 

providencie a destinação dos arquivos confidenciais. 

(B) lacrar o material referente aos seus arquivos confidenciais e guardá-lo 

por, no mínimo, cinco anos. 

(C) destruir o material referente aos seus arquivos confidenciais. 

(D) informar o fato ao Conselho Regional de Psicologia e entregar seus 

materiais ao gestor/coordenador do serviço do qual fazia parte. 

(E) lacrar o material referente aos seus arquivos confidenciais e guardá-lo 

por, no mínimo, um ano. 

 

 

 

53. A pesquisa em Psicologia Social nos anos 90 assume algumas 

peculiaridades. Segundo Tittoni e Jacques (2010), alguns fenômenos 

explicam estas alterações. Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, 

assinale a alternativa correta. 

 

(A) Somente I, II e V estão corretas. 

(B) Somente I, II e III estão corretas. 

(C) Somente II, IV e V estão corretas. 

(D) Somente IV e V estão corretas. 

(E) Somente V está correta. 

 

 

54. Técnica constituída por nove desenhos geométricos, utilizando pontos, 

linhas retas e curvas, ângulos dispostos numa variedade de relações, de 

forma a se estruturarem como configurações ou Gestalten. São 

apresentados em lâminas ou em cartões. Pode ser aplicado de forma 

individual ou coletiva e tem como uma das indicações medir a inteligência 

de crianças de 4 a 12 anos, além de aferir a medida de maturação 

visomotora ou perceptual e sinais sugestivos de comprometimento 

neurológico: 

 

(A) Bender. 

(B) Raven. 

(C) Columbia. 

(D) Wisc.  

(E) Benton. 

I. Os pressupostos de complexificação da ciência contribuíram para 

transformação de paradigmas nas pesquisas em psicologia social. 

II. A preocupação ética em relação aos compromissos sociais e políticos 

emergem como preocupações na pesquisa em psicologia social. 

III. A separação entre indivíduo e coletivo foi reforçada com os avanços 

dos estudos em psicologia social. 

IV. A evocação de um objeto e a unicidade são marcas das novas tendências 

em pesquisa em psicologia social. 

V. A adoção de uma pluralidade teórico-metodológica foi imprescindível 

aos novos rumos da pesquisa em psicologia social. 
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55. Analise as alternativas abaixo referentes à pesquisa em Psicologia Social, 

abordada por Jacques et all (2010), colocando entre parênteses a letra V, 

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

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

correta. 

 

(    ) O método da análise de conteúdo tem sido amplamente empregado 

na pesquisa em psicologia social. 

(    ) A neutralidade do pesquisador permanece como pressuposto básico 

da pesquisa em psicologia social 

(    ) A pesquisa quantitativa foi abandonada em razão da predominância 

dos estudos qualitativos. 

(    ) Os procedimentos metodológicos são estratégias para integrar o 

empírico e o teórico. 

(    ) O pressuposto da complexidade afirma que uma teoria é incapaz de 

dar conta do conhecimento do real. 

 

(A)  V – V – V – F – F 

(B)  V – F – V – V – F 

(C)  V – F – F – V – V 

(D)  V – V – F – F – V 

(E)  F – F – V – V – V 

 

 

 

 

56. É um teste psicológico projetivo gráfico: 

 

(A) Teste das Fábulas. 

(B) Teste de Rorschach. 

(C) HTP. 

(D) Teste Zulliger. 

(E) MMPI. 

 

 

 

 

 

57. Analise as alternativas abaixo de acordo com a teoria da personalidade de 

Carl Rogers, colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de 

afirmativa verdadeira, ou a letra F quando se tratar de afirmativa falsa. A 

seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

(    ) O conceito de self e diferenciação são constructos centrais e podem 

se definir respectivamente por: autoconceito e desalienação. 

(    ) Nesta teoria há um debate sobre a congruência ou incongruência 

entre o self e a experiência real do organismo. Assim, pode-se 

afirmar que a incongruência entre o self e o organismo faz com que 

os indivíduos se sintam ameaçados ou ansiosos, por exemplo.  

(    ) Assim como em outras abordagens com orientação clínica, há a 

especificação de um cronograma de estágios de desenvolvimento 

pelos quais os seres humanos passam desde o seu nascimento até a 

maturidade. 

(    ) O processo de individuação é um aspecto central e, portanto, o 

desenvolvimento humano ocorrerá após a completa diferenciação 

dos vários sistemas da personalidade. 

(    ) A atitude receptiva do terapeuta promove a segurança do 

relacionamento terapêutico, encorajando o cliente a trazer à 

consciência os seus sentimentos inconscientes.  

 

 

(A) F – F – V – F – V 

(B) V – F – V – V – F 

(C) V – V – F – F–  F 

(D) F – V – F – F – V 

(E) F – V  –  F – V – V 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Visto 

 

CONCURSO DE ADMISSÃO – 2014 ao CFO/QC – 2015 
 

PSICOLOGIA PAG-18 
 

 

58. Analise as afirmativas abaixo em relação à Teoria Junguiana e, em 

seguida, assinale a alternativa correta. 
 

 

 

I. A compreensão de que o comportamento humano é condicionado 

não apenas pela história individual, mas também pelas metas e 

aspirações de cada um é fundamental na Teoria Junguiana. 

II. Para Jung, um complexo é uma constelação de sentimentos, 

pensamentos, percepções e memórias que existem no consciente 

pessoal. 

III. Na Teoria Junguiana há uma distinção entre os conceitos de 

inconsciente coletivo e inconsciente transpessoal. 

IV. Arquétipo é um componente estrutura do inconsciente coletivo. 

V. Ânima é o arquétipo feminino no homem. 
 

 

 

 

(A) Somente I, II, IV estão corretas. 

(B) Somente I, IV e V estão corretas. 

(C) Somente II, III e V estão corretas. 

(D) Somente I, II e IV estão corretas. 

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

 

 
 

 

 
 

59. Dentre os transtornos de ansiedade, incluem-se: 

 

(A) agorafobia; transtorno distímico; transtorno ciclotímico. 

(B) transtorno ciclotímico; transtorno bipolar; transtorno de estresse 

agudo. 

(C) ataque de pânico; fobia social; transtorno obsessivo-compulsivo. 

(D) transtorno de estresse agudo; transtorno de estresse crônico; fobia 

social. 

(E) transtorno de estresse pós-traumático; fobia específica; distimia 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

60. Analise as alternativas abaixo considerando as discussões empreendidas 

por Guareschi apud Jaques et all (2001) acerca da ética, colocando entre 

parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, ou a letra 

F, quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta. 
 

 

(    ) A dimensão crítica e a dimensão das relações são fundamentais 

para compreensão mais profunda da ética. 

(    ) A dimensão crítica da ética deve ser ao mesmo tempo propositiva, 

pois se atualiza e é passível de contradições. 

(    ) A defesa da neutralidade das ações humanas é um dos principais 

pressupostos da Escola de Frankfurt. 

(    ) O conceito de “dominação” iguala-se ao de “poder”, uma vez que 

ambos se dão no âmbito de uma relação. Assim, toda relação de 

poder, é uma relação de dominação. 

(    ) A ética se ancora nas relações e ela mesma é sempre uma relação. 

 

(A)  F – V– V – F – F 

(B)  V – V – F – F – V 

(C)  F – V – F – V – V 

(D)  V – F – F – V – F 

(E)  F – V – F – F – V 
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61. Analise as alternativas abaixo sobre a Teoria das Representações Sociais 

(RS), de acordo com Oliveira e Werba apud Jaques et all (2001), 

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

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

assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta. 

 

(    ) Para Serge Moscovici, as Representações Sociais podem ser vistas 

como a versão contemporânea do senso comum. 

(    ) Afeto e ação não são elementos que se articulam na teoria das RS 

(    ) A Teoria das RS tem como vantagem demonstrar o conjunto dos 

códigos culturais que definem, em um dado momento histórico, as 

regras de uma comunidade. 

(    ) A Teoria das RS pode ser considerada como uma forma 

sociológica de Psicologia Social e conceituada de maneira 

definitiva por Moscovici, embora muitos autores tenham produzido 

explicações para compreendê-la mais profundamente. 

(    ) A metodologia em RS vai variar de acordo com o objeto de estudo. 

 

(A) F – F – V – V – F 

(B) V – V – F – F – F 

(C) V – F – F – V – V 

(D) V – F – V – F – V 

(E) F – V – F – F – V 

 

 

 

62. A presença de hiperfagia, hipersonia, fadiga, baixa autoestima, pode ser 

indicativa de: 

 

(A) transtorno de personalidade. 

(B) transtorno bipolar. 

(C) transtorno distímico. 

(D) esquizofrenia. 

(E) transtorno obsessivo-compulsivo. 

 

 

 

 

63. Analise as afirmativas abaixo considerando a abordagem de Jaques et all 

(2001) acerca da pesquisa em Psicologia Social e, em seguida, assinale a 

alternativa correta. 

 

I. Os questionamentos acerca dos critérios de verdade que se iniciaram 

no século XX, marca uma crítica importante ao modelo de ciência 

tradicional. É neste contexto que a pesquisa em Psicologia Social está 

vinculada à diferentes formas de produção do conhecimento. 

II. A pesquisa em Psicologia Social, ao contrário do que se pensa, não 

relativiza a importância de separação entre indivíduo e o coletivo, pois 

o conceito de subjetividade diz respeito apenas ao indivíduo e seu 

psiquismo. 

III. A pesquisa quantitativa não se constitui em recurso da psicologia 

social. 

IV. Na pesquisa em psicologia social, o problema de pesquisa se constitui 

como um ponto de chegada. 

V. A relação pesquisador-pesquisado é inerente ao processo 

investigatório em psicologia social. 

 

(A) Somente I, II e V estão corretas. 

(B) Somente I, III e IV estão corretas. 

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

(D) Somente II, III e V estão corretas. 

(E) Somente I e V estão corretas. 
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64. Analise as alternativas abaixo considerando as discussões de Hall, Lindsey 

e Campbell (1998) sobre a Teoria de Carl Rogers, colocando entre 

parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, ou a letra 

F, quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que 

apresenta a seqüência correta. 

 

(    ) O processo terapêutico se caracteriza pelo estabelecimento de 

relacionamento intensamente pessoal, que permite ao cliente a 

exploração de sentimentos cada vez mais estranhos e desconhecidos, 

por sentir-se incondicionalmente aceito pelo terapeuta. 

(    ) O processo terapêutico deve ser um exemplo de relação e 

comunicação interpessoal, conduzido de forma não diretiva, 

resultando num processo de tratamento relativamente breve, se 

comparado a outros métodos. 

(    ) Para Rogers, o “campo fenomenal” é a estrutura de referência do 

indivíduo que pode vir a ser conhecido completamente por outra 

pessoa que se coloque numa posição empática. Assim, num processo 

terapêutico, este campo pode ser explorado de forma mais profunda. 

(    ) O self é uma porção do campo fenomenal e quando há discrepância 

entre o self e o self ideal, pode-se afirmar que a pessoa fica 

insatisfeita e desajustada. 

(    ) A teoria de Carl Rogers, assim como a de Freud, estabeleceu um 

cronograma de estágios do desenvolvimento humano. 

 

 

(A) V – F – F – F – V 

(B) F – V – V – F – F 

(C) V – V – F – V – F 

(D) V – F – F – V – F 

(E) F – V – F – F – V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. Analise as alternativas abaixo sobre Psicologia das Emergências e 

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

afirmativa verdadeira, ou a letra F, quando se tratar de afirmativa falsa. A 

seguir, assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta. 

 

(    ) A Psicologia possui referenciais teóricos incipientes e pouco 

embasamento científico para avançar no processo de intervenção 

sociocultural nas situações de emergências e desastres, uma vez 

que esta é uma área emergente da psicologia. 

(    ) O psicólogo deve colaborar para criação/fortalecimento de uma 

rede de suporte social, facilitando a transmissão de dados 

importantes sobre a realidade da comunidade afetada aos 

apoiadores, dando referências e possibilitando a reorganização 

social e psíquica de cada um e do coletivo. 

(    ) Não existe uma única forma de aplicar a Psicologia em situações de 

desastres e o perfil do psicólogo costuma relacionar-se à etapa da 

emergência na qual ele intervém. 

(    ) Não é recomendável que os dispositivos de ajuda psicossocial 

estejam respaldados por alguma forma de organização 

institucionalizada. 

(    ) Molina (2011) sugere manipular um modelo de gestão integrado de 

administração da emergência, ou seja, adotar um padrão comum 

que permita facilitar a compreensão dos processos operacionais. 

 

 

(A) F – F – V – V – F 

(B) V – V – F – F – V 

(C) V – V – F – F – F 

(D) F –V – V – F – V 

(E) F – V – F – V – V 

 

 



 

 

  Visto 

 

CONCURSO DE ADMISSÃO – 2014 ao CFO/QC – 2015 
 

PSICOLOGIA PAG-21 
 

66. Analise as alternativas abaixo sobre Psicologia Hospitalar, colocando entre 

parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, ou a letra 

F, quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que 

apresenta a seqüência correta. 

 

(    ) Angerami-Camon, apoiando-se nos ensinamentos de Matilde 

Neder, incentiva a utilização de psicotestes no contexto hospitalar, 

sobretudo os testes projetivos, que na opinião dos autores, são 

imprescindíveis para conclusão diagnóstica do paciente 

hospitalizado. 

(    ) O estudo do nível intelectual do cliente através de testes de 

inteligência e aptidões é recomendado para orientar a equipe 

médica no processo de reabilitação. 

(    ) O teste de Q.I. de um paciente hospitalizado não sofre alterações 

significativas diante de seu estado, pois estes parâmetros de análise 

são estáveis. 

(    ) O psicólogo deve colaborar com os demais profissionais da equipe 

multidisciplinar, fornecendo elementos para um melhor 

atendimento do comportamento e da necessidade do cliente. 

(    ) Segundo Matilde Neder, citada por Angerami-Camon (2004), o 

psicólogo também se relaciona com a família do cliente, dando-lhe 

orientação psicopedagógica. 

 

(A) V – F – F – V – F 

(B) V – V – F – V – F 

(C) F – F – F – V – V 

(D) F –V – V – F – V 

(E) F – F – F – V – F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67. Não se constitui em um pressuposto de pesquisa em psicologia social: 

 

(A) compromisso ético-político. 

(B) relativização da verdade. 

(C) complexidade. 

(D) neutralidade do pesquisador. 

(E) necessidade mútua de teoria e prática. 

 

 

68. Analise as alternativas abaixo sobre Psicologia Hospitalar, colocando entre 

parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, ou a letra 

F, quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que 

apresenta a seqüência correta. 

 

(    ) Dentre os grupos com os quais o paciente estabelece relação, 

destaca-se a sua comunidade de origem, com a qual o psicólogo 

hospitalar encontra limitações na sua atuação, já que esta é restrita ao 

contexto institucional. 

(    ) Para Angerami-Camon, a partir da psicologia hospitalar, o psicólogo 

se descobre como instrumento de alívio para uma das questões mais 

sofridas da realidade humana: a morte. 

(    ) Nos casos de tentativas de suicídio, o papel do psicólogo hospitalar 

consiste na oferta do tratamento psicoterápico como alternativa 

prioritária ao resgate de vínculos e promoção de interação social do 

paciente. 

(    ) As tentativas de suicídio infantis, em geral, são consequência de 

acidentes domésticos e/ou negligência dos pais. 

(    ) No processo de hospitalização, até a presença do psicólogo pode vir 

a ser abusiva e mais um dos estímulos aversivos para o paciente. 

 

 

(A) F – F – F –V – F 

(B) V – F – F – F – F 

(C) F – F – F – V – V 

(D) F –V – V – F – V 

(E) F – V – F – F – V 
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69. Analise as alternativas abaixo sobre avaliação psicométrica, segundo 

Fachel e Camey apud Cunha (2000), colocando entre parênteses a letra V, 

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

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

correta. 

 

(    ) Para cada tipo de instrumento haverá uma ou mais formas 

apropriadas pra medir fidedignidade e validade. 

(    ) O método do teste-reteste não pode ser considerado uma das 

alternativas para obter a fidedignidade das escalas ou testes. 

(    ) O efeito memória é um dos riscos do método teste-reteste. 

(    ) A estabilidade temporal não é medida no método das metades (split-

half), pois as duas formas são aplicadas ao mesmo tempo. 

(    ) A validade de conteúdo pode ser determinada estatísticamente. 

 

 

(A) F – F – V – V – V 

(B) V – F – V- V – F 

(C) F – F – V – V – F 

(D) V – F – F – V – V 

(E) V – V – F – F – V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70. Analise as alternativas abaixo sobre avaliação psicométrica, segundo 

Fachel e Camey apud Cunha (2000), colocando entre parênteses a letra V, 

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

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

correta. 

 

(    ) A teoria da aprendizagem social de Albert Bandura defende que o 

comportamento humano é uma interação recíproca e contínua entre 

determinantes cognitivos, comportamentais e ambientais. Assim, as 

pessoas influenciam seu próprio destino e limites de auto-direção. 

(    ) O conceito de inconsciente coletivo de Carl Gustav Jung é a base 

herdada, de toda estrutura da personalidade, o resíduo psíquico do 

desenvolvimento evolutivo humano acumulado ao longo das 

gerações e se constituindo como núcleo do inconsciente pessoal. 

(    ) Depressão, projeção, formação reativa, fixação e regressão são 

mecanismos de defesa do ego segundo a psicologia analítica. 

(    ) Para psicanálise o complexo de castração inicia o complexo de 

Édipo na menina. No menino, o complexo de Édipo é reprimido ou 

modificado pela ansiedade de castração. Estas diferenças na 

natureza dos complexos de Édipo e de castração são as bases para 

as diferenças psicológicas entre os sexos. 

(    ) Reforçar um comportamento é executar uma manipulação que 

muda a probabilidade de ocorrência daquele comportamento no 

futuro. Este é o princípio do reforço aplicado ao condicionamento 

clássico. 

 

(A) F – F – F – V – V 

(B) V – F – V – F – V 

(C) V – F – F – V – V  

(D) F – V – F – F – V 

(E) V – F – V – V – V  

 

 

    FINAL DA PROVA 
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31. Sobre o bem-estar dos equinos durante o transporte rodoviário, um estudo 

comparando os efeitos do transporte rodoviário e a distância percorrida 

demonstrou que uma viagem por mais de 100 km resulta na redução da 

concentração de: 

 

(A) aspartato aminotransferase. 

(B) alanina aminotransferase. 

(C) fator depressor do miocárdio. 

(D) lactato desidrogenase. 

(E) creatinina. 

 

 

32. Dezesseis casos de cinomose foram diagnosticados em um canil entre os dias 15 e 

30 do mês de maio. Sabendo-se que o período de incubação da doença varia de 

uma a três semanas, qual (is) a (s) data (s) provável (is) da exposição destes cães 

ao vírus? 

 

(A) 1º de maio. 

(B) No 7º dia do mês. 

(C) Entre 8 e 9 do mês. 

(D) Entre 1º e 15 do mês. 

     (E) A data não pode ser determinada por falta de registro de outros indicadores 

epidemiológicos. 

 

 

 

 

 

33. Em relação à classificação de dopagem, referindo-se ao controle de medicamentos 

e substancias proibidas em cavalos, associe a segunda coluna de acordo com a 

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

 

 

1. Doping positivo (    ) Uso de rações industrializadas contendo 

teobromina. 

 

2. Doping negativo (    ) Uso de anfetamínicos e hipnoanalgésicos-opióides, 

medicamentos de rápida ação estimulante. 

3. Doping acidental (    ) Uso de depressores do sistema nervoso central 

administrados em doses muito pequenas. 

 (    ) Uso de sedativo, tranquilizante e depressores do 

sistema nervoso central em doses relativamente 

altas. 

 

(A) 3-1-2-1 

(B) 3-1-1-2 

(C) 3-2-1-1 

(D) 1-2-3-1 

(E) 1-1-3-2 

 

34. Entre os bovinos abatidos, a cada ano, de certo município, foram encontrados os 

seguintes resultados de sorologia positiva para brucelose: 2000 (15%); 2001 

(13%); 2002 (11%); 2003 (10%); 2004 (8%) e 2005 (5%). Qual a medida de 

frequência da doença e a conclusão que pode ser associada a estes resultados? 

 

(A) Incidência e a diminuição do número de casos a cada ano no município. 

(B) Incidência e a dinâmica da melhoria do controle da doença no município. 

(C) Coeficiente de incidência acumulativa e a diminuição do número de casos a 

cada ano. 

(D) Frequência de risco atribuível e diminuição da exposição ao fator de risco. 

(E) Prevalência, com diminuição do número de casos a cada ano no município. 

 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
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35. Analise as afirmativas sobre as espécies da fauna sinantrópica nociva, passíveis 

de controle por órgãos de governo da Saúde, da Agricultura e do Meio Ambiente, 

sem a necessidade de autorização por parte do IBAMA (Instrução Normativa 

IBAMA Nº 141/2006), 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. 

 

(   ) Insetos hematófagos (hemípteros e dípteros), ácaros, helmintos e moluscos 

de interesse epidemiológico, artrópodes peçonhentos e invertebrados 

classificados como pragas agrícolas pelo Ministério da Agricultura. 

(   ) Abelhas, cupins, formigas, pulgas, piolhos, mosquitos, moscas e demais 

espécies nocivas comuns ao ambiente antrópico, que impliquem transtornos 

sociais, ambientais e econômicos significativos. 

(   ) Quirópteros em áreas urbanas e periurbanas e quirópteros hematófagos da 

espécie Desmodus rotundus em regiões endêmicas para a raiva e em 

regiões consideradas de risco de ocorrência para a raiva. 

 

(A) V – V – V 

(B) V – F – V 

(C) F – V – V 

(D) F – F – V 

(E) F – F – F 

 

36. Os anti-helmínticos à base de ivermectina são ativos para nematelmintos 

gastrintestinais de equinos por atuarem na: 

 

(A) neurotransmissão do ácido gama-aminobutírico bloqueando a estimulação 

entre neurônios motores excitatório. 

(B) fosforilação oxidativa, reduzindo a disponibilidade de trifosfato de adenosina. 

(C) inibição da colinesterase que resulta no acúmulo de acetilcolina levando a 

paralisia neuromuscular. 

(D) acetilcolina, simulando sua ação e causando paralisia espática. 

(E) ativação da monoaminoxidase resultando em hiperexcitabilidade neuronal e 

morte. 

 

 

 

37. Em cães, o principal objetivo do controle do nematóide Toxocara canis é: 

 

(A) evitar a infecção de hospedeiros intermediários para que não ocorra 

disseminação da parasitose. 

(B) prevenir a transmissão transmamária e intrauterina da infecção com o 

tratamento anti-helmíntico.  

(C) prevenir a infecção mediante o consumo de carne bem cozida. 

(D) inibir os efeitos colaterais do tratamento com sulfonamidas. 

(E) evitar a contaminação do ambiente com proglotes do parasito que são 

eliminados nas fezes do cão. 

  

38. Correlacione os componentes da Avaliação de Risco Microbiológico relacionados 

à segurança alimentar na coluna da esquerda com o respectivo elemento do 

processo definido pelo Codex, na coluna da direita. A seguir, assinale a 

alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

 

1. Avaliação de Risco (    ) Política da avaliação de risco. 

2. Gerenciamento de Risco (    ) Caracterização do perigo. 

3. Comunicação de Risco (    ) Intercâmbio interativo de 

informações e opiniões. 

 (    ) Realização do perfil do risco. 

 (    ) Identificação do perigo 

 (    ) Caracterização do risco 

 

 

(A)  1 – 1 – 3 – 2 – 3 – 1  

(B)  2 – 1 – 3 – 2 – 3 – 2 

(C)  2 – 1 – 2 – 3 – 2 – 1 

(D)  1 – 2 – 3 – 2 – 1 – 1 

(E)  2 – 1 – 3 – 2 – 1 – 1 

 

 

 

 

 

 



Visto:  
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39. Em regiões endêmicas da equinococose/hidatidose, as principais ocorrências que 

se observam nos hospedeiros caninos e humanos são: 

 

(A) infecções assintomáticas, pois os estágios larvar e adulto são pouco 

patogênicos para ambos hospedeiros. 

(B) distúrbios locomotores no cão pela autoinfecção por proglotes que alcançam o 

sistema nervoso central e distúrbios intestinais no homem, pela localização de 

estágios adultos no intestino delgado. 

(C) sinais neurológicos em ambos hospedeiros, pela autoinfecção por proglotes 

que alcançam o sistema nervoso central. 

(D) infecções assintomáticas no cão e dificuldade respiratória e distensão 

abdominal no homem. 

(E) distúrbios gástricos no cão e no homem pela penetração das oncosferas nas 

células parietais. 

 

 

40. A sanidade do rebanho leiteiro deve ser atestada por médico veterinário, sempre 

que requisitado pelas Autoridades Sanitárias conforme estabelece a Instrução 

Normativa nº 62/2011 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

Analise as afirmativas, quanto às atribuições do médico veterinário responsável 

por uma granja leiteira. A seguir, assinale a alternativa correta. 

 

I. Controle sistemático de parasitoses. 

II. Controle zootécnico dos animais. 

III. Controle sistemático de mastites, por meio de contagem de células 

somáticas, com pelo menos 01 (uma) análise a cada 03 (três) meses. 

IV. Controle de brucelose (Brucella abortus) e tuberculose (Mycobacterium 

bovis). 

V. Controle de pesquisa de resíduos de antibióticos com pelo menos 01 

(uma) análise a cada 03 (três) meses. 

 

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

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

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

(D)  Somente III, IV e V estão corretas. 

(E)  Somente II, III e IV estão corretas. 

 

41. Entre os cuidados na alimentação de equinos destaca-se a vigilância da ingestão 

de plantas tóxicas, a exemplo dos gêneros Crotalaria e Senecio que podem 

comprometer a função hepática e ocasionar a morte dos animais após exposição 

crônica, pela presença de compostos   

 

(A) ácido monoflúoracético. 

(B) tricotecenos macrocíclicos. 

(C) alcalóides pirrolizidínicos. 

(D) alcalóides indolizidínicos. 

(E) alcalóides nortopânicos. 

 

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

 

Na resposta imune contra bactérias intracelulares, como Corynebacterium 

pseudotuberculosis e Brucella abortus, os macrófagos ativados produzem 

intermediários reativos do nitrogênio cujo principal representante é  

__________________ e citocinas, a exemplo de, ___________________.  

 

(A) histamina - interleucina-4   

(B) óxido nítrico - fator alfa de necrose tumoral 

(C) eotaxina - gama-interferon 

(D) eotaxina - interleucina-5 

(E) óxido nítrico - interleucina-5 

 

43. Na dermatite por picada de pulga ocorre, nos cães, uma reação de 

hipersensibilidade do tipo IV decorrente da  

 

(A) infiltração de mastócitos ligados a porção Fc de anticorpos IgE, por meio de 

receptores de baixa afinidade. 

(B) presença de moléculas de baixo peso molecular na saliva da pulga, que agem 

como haptenos por se conjugarem com o colágeno dérmico no cão e assim 

desencadeia uma resposta celular. 

(C) infiltração de macrófagos que ligados a anticorpos IgE liberam histamina. 

(D) participação de componentes alergênicos nas fezes da pulga que estimula os 

linfócitos Th1 produzirem anticorpos IgE. 

(E) presença de moléculas de alto peso molecular na saliva da pulga, que 

estimulam a resposta humoral, por linfócitos citotóxicos. 



Visto:  
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44. Em relação à pelagem adotada, por raças, na identificação do cão militar (Portaria 

nº 18 COLOG/2010 - Normas para Controle de Caninos no Exército Brasileiro), 

associe a segunda coluna de acordo com a primeira e, a seguir, assinale a 

alternativa com a sequência correta. 

 

 

 

(A) 5 – 3 – 4 – 1 – 2 

(B) 2 – 3 – 5 – 1 – 4 

(C) 5 – 4 – 3 – 1 – 2 

(D) 4 – 3 – 1 – 5 – 2 

(E) 4 – 3 – 5 – 1 – 2 

 

 

45. Para provisão dos animais cavalares para as Organizações Militares, no ato da 

compra, deverá ser exigido o resultado negativo do exame de 

 

(A) encefalomielite por Herpesvirus. 

(B) mielopatia cervical estenótica. 

(C) mieloencefalite protozoária equina. 

(D) anemia infecciosa equina. 

(E) doença do neurônio motor. 

 

 

 

 

 

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

 

O leite pasteurizado quando destinado ao consumo humano direto, na forma 

fluida, deve ser submetido a tratamento térmico na faixa de temperatura de 

_________ durante o período de ___________, em equipamento de pasteurização 

a placas, seguindo-se resfriamento imediato até temperatura igual ou inferior a 

___________. 

 

 

(A) 85 a 90ºC – 15 a 20 minutos – 20ºC 

(B) 72 a 75ºC – 15 a 20 segundos – 4ºC 

(C) 85 a 90ºC – 15 a 20 segundos – 20ºC 

(D) 72 a 75ºC – 15 a 20 minutos – 4ºC 

(E) 72 a 75ºC – 15 a 20 segundos – 20ºC 

 

47. A demodicose generalizada canina é uma dermatose primária causada pela 

excessiva proliferação do Demodex canis, associada à desordem imunológica 

caracterizada por  

 

(A) imunodeficiência mediada por células, relacionada aos linfócitos B. 

(B) resposta imune humoral deficiente, pois não há produção de anticorpos IgE. 

(C)hipersensibilidade do tipo I, que induz a liberação de mediadores 

inflamatórios pelos eosinófilos. 

(D) imunodeficiência mediada por células, relacionada aos linfócitos T. 

(E) anergia, pela ausência de linfócitos Treg. 

 

 

48. A febre maculosa é uma zoonose, na qual as espécies de carrapatos vetores, 

conhecidas no Brasil, e o agente etiológico são respectivamente: 

 

(A) Boophilus microplus/Rhipicephalus sanguineus e a Borrelia burgdorferi. 

(B) Amblyomma cajennense/Amblyomma cooperi (dubitatum) e a Rickettsia              

rickettsii. 

(C) Cheyletiella bakei/Amblyomma aureolatum e a Rickettsia rickettsii. 

(D) Ixodes ricinus/Hyalomma aegypticum e a Borrelia burgdorferi. 

(E) Amblyomma cajennense/Boophilus microplus e a Borrelia burgdorferi. 

 

Cor    Raça 

1. Preto 

2. Fulvo encarvoado 

3. Dourado 

4. Cinza 

5. Marrom 

(   ) Pastor Alemão. 

(   ) Labrador. 

 

(   ) Dobermann e Labrador. 

(   ) Pastor alemão, Dobermann, Rottweiler e 

Labrador. 

 

(   ) Pastor Belga Malinois. 



Visto:  
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49. Analise as proposições sobre os fatores que acarretam mudanças no padrão das 

populações de animais peçonhentos em um determinado meio, 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. 

 

(   ) Desequilíbrios ecológicos ocasionados por desmatamentos. 

(   ) Uso indiscriminado de agrotóxicos em lavouras. 

(   ) Alterações climáticas ocorridas ao longo de vários anos. 

(   ) A diversidade de hábitos alimentares dos animais peçonhentos. 

 

(A) V – V – V – V 

(B) V – V – F – F 

(C) V – F – V – F 

(D) V – V – V – F 

(E) F – V – V – F 

 

50. A dificuldade do controle dos carrapatos Rhipicephalus sanguineus e Amblyomma 

cajennense em regiões tropicais está associada: 

 

 

(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. 

 

 

 

 

 

 

51. A paralisia periódica hipercalcêmica (PPH) ocorre em equinos quarto-de-milha e 

seus mestiços. Analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa 

que apresenta a sequência correta. 

 

I. A PPH apresenta envolvimento familiar sendo herdada como 

característica autossômica recessiva. 

II. Na PPH há mutação pontual por substituição de alanina/taurina na 

subunidade alfa do canal de sódio do músculo esquelético.  

III. Os episódios clínicos podem ter início com breve período de miotonia e 

prolápso da 3ª pálpebra. 

IV. A fraqueza muscular durante os episódios é uma característica comum da 

PPH.  

V. Aumento das concentrações séricas de potássio, hiponatremia e 

hemoconcentração ocorrem durante os episódios de PPH.  

 

(A) Somente I e II estão corretas. 

(B) Somente I, III e IV estão corretas. 

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

(D) Somente III, IV e V estão corretas. 

(E) Somente IV e V estão corretas. 

52. Um equino com febre, letargia, anorexia, edema de membros, trombocitopenia e 

petéquias, apresentou no exame de sangue, neutrófilos e eosinófilos com 

corpúsculos de inclusão, com características pleomórficas, semelhante a “roda de 

bicicleta”, o que sugere ser o agente da 

 

(A) erliquiose granulocítica. 

(B) doença de Lyme. 

(C) hemobartolenose. 

(D) babesiose. 

(E) theileriose. 

 

 

 

 

 

I.  à ampla diversidade de hospedeiros. 

II.  ao número de hospedeiros, pois são carrapatos trioxenos e dioxenos, 

respectivamente. 

III.  à ocorrência de duas ou mais gerações anuais. 



Visto:  
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53. Com relação à presença de Ehrlichia risticci em éguas, analise as proposições 

abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

I. A erliquiose é causa de colite em égua. 

II. A E. risticci pode ser considerada causa de aborto em égua. 

III. Os fetos abortados apresentam hepatite necrótica e hipoplasia de órgãos 

linfóides. 

IV. A reação em cadeia da polimerase pode identificar reduzida quantidade 

de riquétsia no tecido.  

V. As vacinas comerciais para esta riquétsia protegem o animal contra o 

aborto. 

 

(A) Somente I e II estão corretas. 

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

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

(D) Somente III, IV e V estão corretas. 

(E) Somente I e IV estão corretas. 

54. Analise as afirmativas sobre as formas neurológicas da mieloencefalopatia de 

equinos, doença do sistema nervoso, em relação ao tipo de herpesvirus (HVE). A 

seguir, assinale a alternativa que apresenta a resposta correta.  

 

I. Surgimento lento, ataxia e tetraparesia esporádica pelo HVE tipo 2. 

II. Além dos sinais neurológicos, ocorre também anorexia, secreção nasal e 

cólica pelo HVE tipo 3. 

III. Aparecimento rápido dos sinais neurológicos, em consequência da lesão à 

substância branca da medula espinhal pelo HVE tipo 1. 

IV. Midríase, hipópio, uveíte e neurite óptica pelo HVE tipo 4. 

 

(A) Somente I está correta. 

(B) Somente II está correta. 

(C) Somente III está correta. 

(D) Somente IV está correta. 

(E) Somente I e II estão corretas. 

55. Nos equinos adultos, a exposição a metais pesados, a exemplo do mercúrio, pode 

resultar em necrose tubular aguda e insuficiência renal aguda, sendo o achado 

laboratorial consistente com 

 

(A)  hipernatremia. 

(B)  hipocolesterolemia. 

(C)  hiperestenúria. 

(D)  hipocalcemia. 

(E)  hipercadmia. 

 

 

56. Analise as afirmativas sobre insuficiência renal aguda devido à necrose tubular 

em eqüinos. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta.  

 

I. Os potros neonatos são mais propensos a desenvolver hipercalcemia ou 

hipofosfatemia do que os adultos. 

II. A hematúria microscópica geralmente é encontrada nos potros. 

III. Os potros neonatos são mais propensos a desenvolver hipercalcemia ou 

hiperfosfatemia do que os adultos. 

IV. Os potros podem se tornar oligúricos ou anúricos nas primeiras 24 horas 

antes que ocorra azotemia. 

V. Como nos adultos, a depressão e o desenvolvimento de edema são sinais 

secundários em potros. 

 

(A) Somente I, II e IV estão corretas. 

(B) Somente II, III e IV estão corretas. 

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

(D) Somente I, IV e V estão corretas. 

(E) Somente III, IV e V estão corretas. 
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57. Em relação ao diagnóstico por imagem da desmite do ligamento suspensor (LS) 

em equinos se pode afirmar que a 

 
I. radiografia é o principal instrumento para o diagnóstico, pois avalia o aumento 

no tamanho do ligamento. 

II. ultrassonografia com imagens longitudinais e transversais avalia o carpo e 

ramos do LS. 

III.  ultrassonografia com imagens longitudinais e transversais indica a origem do 

LS no 3º metacarpiano palmar proximal. 

IV. fratura de ossos sesamoides e dos metacarpianos menores pode ser observada 

na ultrassonografia. 

V. cintilografia pode ser usada para confirmar o diagnóstico, porém não serve para 

monitorar a cicatrização da fratura. 

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

(B) Somente I, III e IV estão corretas. 

(C) Somente II, IV e V estão corretas. 

(D) Somente I, III e V estão corretas. 

(E) Somente II, III e IV estão corretas. 

 
 

58. São consideradas causas gastrintestinais de cólica em equinos, com exceção de  

(A) hipermotilidade e espasmos intestinais. 

(B) vôlvulo do intestino delgado e acúmulo de gases intestinal, cecal ou colônico. 

(C) ruptura da bexiga e peritonite. 

(D) úlceras gástricas em potros e impactação do mecônio nos recém-nascidos. 

(E) constipação e dilatação gástrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

59. Avalie as espécies de microrganismos aeróbios isolados de aspirados 

traqueobrônquicos e do líquido pleural de equinos adultos com pneumonia ou 

pleuropneumonia, 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.  

 

(     ) Streptococcus zooepidemicus  

(     ) Enterobacter intermedius  

(     ) Klebsiella pneumoniae 

(     ) Clostridium butyricum  

(     ) Escherichia coli 

 

(A) V – F – V – F – F 

(B) F – V – V – V – F 

(C) V – V – F – V – V  

(D) V – F – V – F – V   

(E) F – F – V – F – V  

 

60. Analise as opções sobre os sinais clínicos predominantes de mieloencefalite 

equina por protozoários, 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. 

  

(     ) Convulsões, cabeça inclinada e paralisia facial. 

(     ) Ambulação em círculos, nistagmo e cegueira. 

(     ) Ataxia, paresia e hiporreflexia. 

(     ) Agressão, bruxismo e pressão da cabeça. 

(     ) Decúbito, disfagia e coma. 

 

(A)  F – V – V – F – F 

(B)  F – F – F – V – F 

(C)  V – V – V – F – F  

(D)  V – F – V – F – V  

(E)  F – V – F – V – F  

 



Visto:  
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61. Assinale a alternativa que completa adequadamente a lacuna abaixo. 

 

A inclusão intracitoplasmática denominada ________________ é encontrada nos 

linfócitos e hemácias de cães com cinomose.  

 

(A) corpúsculo de Lentz. 

(B) corpúsculo de Heinz. 

(C) corpúsculo de Howell-Jolly. 

(D) corpúsculo de Negri. 

(E) corpúsculo de Malpighi. 

 

62. Nas fases subclínica e crônica da erliquiose, em cães, a plasmocitose da medula 

óssea pode estar presente. Esta desordem é associada a diversas doenças, porém o 

padrão eletroforético da erliquiose permite sua diferenciação de  

 

(A) mieloma múltiplo, principalmente em cães com gamopatias monoclonais. 

(B) plasmocitoma extramedular. 

(C) anaplasmose trombocitotrópica.  

(D) anaplasmose granulocitotrópica.  

(E) febre maculosa das montanhas rochosas. 

 

63. A alteração cardíaca de origem biventricular da aorta, defeito dos septos atrial e 

ventricular, hipertrofia do ventrículo direito, obstrução do fluxo arterial pulmonar 

e cianose em equinos, em exercício, estão associados a  

 

(A) tetralogia de Fallot. 

(B) ducto arterioso persistente. 

(C) defeito do septo ventricular. 

(D) pentalogia de Fallot. 

(E) doença valvular cardíaca. 

 

 

 

 

 

 

64. Sobre o diagnóstico post-mortem, por método imuno-histoquímico, da raiva em 

animais, analise as proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta.  

 

I. No líquido cefalorraquidiano os anticorpos policlonais se encontram em 

elevadas concentrações. 

II. A detecção de antígeno rábico ocorre nos tecidos do tálamo.  

III. O antígeno viral está presente em neurônios na medula espinhal. 

IV. A detecção de antígeno rábico ocorre nos tecidos da ponte cerebelar. 

  

 

(A) Somente I está correta.   

(B) Somente IV está correta. 

(C) Somente I e II estão corretas. 

(D) Somente I e IV estão corretas.  

(E) Somente II, III e IV estão corretas. 

 

65. Em um rebanho bovino foram observadas nos animais erosões bucais, saliva 

viscosa, diarréia, disenteria, ceratoconjuntivite grave, corrimento nasal 

mucopurulento, pele espessada, linfadenopatia, febre alta e hematúria frequente, 

sendo estes sinais clínicos associados a   

(A) febre aftosa. 

(B) estomatite vesicular. 

(C) febre catarral maligna. 

(D) doença da língua azul. 

(E) leptospirose. 
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66. A doença conhecida como “Vaca Louca” é uma preocupação das autoridades 

sanitárias mundial. Analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a 

alternativa correta.  

 

I. Cientificamente é denominada de encefalopatia espongiforme bovina 

(EEB) e incluída entre as encefalopatias espongiforme transmissível 

(EET).  

II. Cientificamente é denominada de encefalomielite espongiforme bovina 

(EEB) e o principal sinal clínico é a hiperestesia. 

III. Ptialismo, aumento de fricção da cabeça, fasciculações musculares e 

vocalização excessiva são considerados sinais clínicos comuns. 

IV. As EET, um grupo de doenças neurodegenerativas, conhecidas como 

doenças do priônio, pelo acúmulo desta proteína no sistema nervoso 

periférico. 

V. É necessário o diagnóstico diferencial entre a doença da “vaca louca” e a 

pseudo-raiva, raiva, listeriose e encefalite pelo vírus da doença de Borna. 

 

(A) Somente I, IV e V estão corretas. 

(B) Somente II, IV e V estão corretas. 

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

(D) Somente IV e V estão corretas. 

(E) Somente II e IV estão corretas. 

 

67. Assinale a alternativa que completa adequadamente a lacuna abaixo. 

 

O bócio hiperplásico em neonatos é a principal disfunção da ______________ em 

eqüinos e pequenos ruminantes. Uma possível causa é a ingestão do excesso de 

_____________ ou de plantas __________________ pelo (a) ______________. 

Essa disfunção é conhecida como ________________. 

 

(A) tireóide – iodo – bociogênicas – mãe –  hipotiroidismo neonatal 

(B) paratireóide – fosfato – carcinogênicas – neonato – hiperparatiroidismo 

(C) tireóide – fosfato – tóxicas – potro – hipotiroidismo neonatal 

(D) paratireóide – iodo – carcinogênicas – potro – hiperparatiroidismo 

(E) tireóide – iodo – tóxicas – potro – hipotiroidismo neonatal 

 

68. Em um dos galpões do aviário, as galinhas apresentavam conjuntivite, dificuldade 

respiratória (mantendo o bico aberto), torcicolo, incoordenação e paralisia dos 

membros e edema da cabeça. Nos testes laboratoriais foi identificado o vírus da 

família Paramyxoviridae, gênero Avulavirus que é causador da 
 

(A) doença de Marek. 

(B) bronquite infecciosa. 

(C) encefalomielite aviária. 

(D) tuberculose. 

(E) doença de Newcastle. 
 

69. Quanto ao diagnóstico laboratorial da brucelose bovina, infecção ocasionada pela 

Brucella abortus e responsável por aborto em bovinos, analise as proposições 

abaixo e, em seguida assinale a alternativa correta.  
 

(A) Os testes sorológicos apresentam 100% de especificidade e sensibilidade e 

coeficiente kappa de 0,40. 

(B) O teste do 2 mercaptoetanol <25 UI/mL é sugestivo de brucelose.  

(C) Os microrganismos e o antígeno de Brucella podem ser detectados nos 

tecidos fetais por imunohistoquímica.  

(D) Os rebanhos leiteiros são acompanhados laboratorialmente com amostra de 

urina para pesquisar a presença de proteínas pelo teste de Rivalta. 

(E) Raramente ocorrem reações falso-negativas das vacas infectadas, antes ou 

depois do parto. 
 

70. Os agentes tocolíticos ѕãо substâncias responsáveis роr inibir аѕ contrações dа 

musculatura lisa uterina е compreendem os:  
 

(A) antagonistas beta-adrenérgicos e os anti-inflamatórios esteroidais. 

(B) antagonistas da ocitocina e agonistas beta-adrenérgicos. 

(C) bloqueadores dos canais de cálcio e antagonistas beta-adrenérgicos. 

(D) anti-inflamatórios esteroidais e antagonistas intra-celulares do cálcio. 

(E) bloqueadores adrenérgicos e agonistas da ocitocina. 

 
FINAL DA PROVA 


