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"Precisamos de direitos humanos para os humanos direitos."

ATENÇÃO

#  DURAÇÃO DA PROVA: 4 horas.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

» Após identificado e instalado na sala, você não 
poderá consultar qualquer material, enquanto 
aguarda o horário de início da prova.

•  ESTE CADERNO CONTÉM 60 (SESSENTA) QUESTÕES 
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE 
RESPOSTA -  A, B, C, D e E -  CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO:

*  Siga, atentamente, a forma correta de 
preenchimento do Cartão de Respostas, 
conforme estabelecido no próprio.

G r u p o s D i s c i p l i n a s
N °  d e  

q u e s t õ e s

P e s o  d e  

c a d a  

q u e s t ã o

G r u p o  I

C o n h e c im e n t o s

B á s ic o s

L ín g u a  P o r t u g u e s a 1 5 2

G r u p o  II

C o n h e c im e n t o s

G e r a is

H is tó r ia  d e  M a t o  G r o s s o 3

1

G e o g r a f ia  d e  M a t o  

G r o s s o
3

F ís ic a 3

M a t e m á t ic a 3

Q u ím ic a 3

G r u p o  III

C o n h e c im e n t o s

E s p e c íf ic o s

R e la ç õ e s  In t e r p e s s o a is 6

2

P r in c íp io s  d a  É t ic a  e  

F ilo s o f ia
6

N o ç õ e s  d e  In fo r m á t ic a 6

N o ç õ e s  d e  G e s t ã o  

P ú b l ic a
6

L e g is la ç ã o  B á s ic a 6

•  VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM, CASO 
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

*  Não haverá substituição do Cartão de Respostas 
por erro do candidato.

Por motivo de segurança:

■ O candida to só poderá re tira r-se  
definitivamente da sala após 1 (uma) hora 
do início efetivo da prova;

■ Somente faltando 1 (uma) hora para o 
término da prova, o candidato poderá 
retirar-se levando o seu Caderno de 
Questões;

■ O candidato que optar por se retirar sem 
levar o seu Caderno de Questões, não 
poderá copiar suas respostas por qualquer 
meio.  O d e s c u m p r i m e n t o  dessa 
determinação será registrado em ata e 
acarretará a eliminação do candidato; e

■ Ao terminar a prova, o candidato deverá 
retirar-se imediatamente do local, não sendo 
possível nem mesmo a utilização dos 
banheiros e/ou bebedouros.

•  RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS 
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

-• Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade 
entregar ao fiscal o Cartão de Respostas 
assinado. Não se esqueça dos seus pertences.

BOA PROVA!
www.funcab.org

» Os três últimos candidatos deverão permanecer 
na sala até que o último candidato entregue o 
Cartão de Respostas.

» O fiscal de sala não está autorizado a alterar 
quaisquer destas instruções. Em caso de dúvida, 
solicite a presença do coordenador local.

http://www.funcab.org


GRUPO I
CONHECIMENTOS BÁSICOS

(  LÍNGUA PORTUGUESA )

Leia o texto abaixo e responda às questões 
propostas.

O nome da culpa

No Brasil, as tragédias anunciadas ou 
previsíveis ocasionadas por descaso e imprevidência 
recebem todas o mesmo nome: fatalidade. Assim são 
classificadas as chuvas e os desabamentos que 
matam centenas de pessoas a cada verão, assim 
também foi classificado o incêndio da boate de Santa 
Maria por seus donos.

Em nota, eles afirmaram “a bem da verdade” 
que a empresa estava em “situação regular”, com o 
“sistema de proteção e combate contra incêndio 
aprovado pelo Corpo de Bombeiros”. Se estava tudo 
bem, nada fora de ordem, se as normas de segurança 
eram rigorosamente cumpridas, é fácil atribuir a 
responsabilidade à “fatalidade”.

Portanto, a conclusão cínica é que ao destino 
deve ser debitado tudo o que contribuiu para a morte 
de 230 pessoas e ferimentos em mais 100: 
superlo tação, plano de prevenção vencido, 
inexistência de saída de emergência, artefatos 
pirotécnicos com fogos de artifício, uso de 
revestimento acústico altamente inflamável, falta de 
fiscalização. Em suma, como disse o delegado logo 
após as primeiras investigações, “a boate Kiss não 
podia estarfuncionando”.

A bem da verdade mesmo, o nome para a 
culpa por esse e outros episódios trágicos não é 
fatalidade, mas impunidade, uma espécie de mãe de 
todos os vícios nacionais, não apenas da corrupção. 
Aqui se faz e aqui em geral não se paga.

Pode-se alegar que incêndios em boates 
acontecem em toda parte -  no Japão, na China, na 
Europa, na Argentina. De fato. Mas a diferença é que 
em Buenos Aires, por exemplo, tragédia semelhante 
ocorrida em 2004, com 194 mortos, levou o dono à 
prisão por anos e provocou mudanças drásticas no 
sistema de segurança das casas noturnas.

Aqui, há 52 anos houve o incêndio do circo de 
Niterói, o maior da história. A comoção geral, a 
repercussão internacional, a mobilização das 
autoridades (o então presidente Jango visitou as 
vítimas, o Papa enviou mensagem de solidariedade, 
houve jogo com Pelé e Garrincha), a indignação e o 
clamor popular foram parecidos com a reação 
de agora.

Acreditava-se que a morte de mais de 
500 pessoas iria pelo menos servir de lição, pois as 
autoridades prometeram logo “rigorosa apuração da 
culpa” e medidas enérgicas de segurança.

Mais ou menos como naquela época, as 
inúmeras promessas de providências estão 
disputando espaço no noticiário com o relato de dor 
dos que ficaram.

G ove rnado res  e p re fe ito s  anunciam  
varreduras e em algumas cidades estabelecimentos 
já foram interditados porfalta de segurança.

Porque só agora?
De qualquer maneira, vamos esquecer que as 

providências já deveriam ter sido tomadas muito 
antes, pois mais do que legislação o que falta é 
aplicação da lei e fiscalização, e vamos torcer para 
que dessa vez a tragédia sirva realmente de lição.

Zuenir Ventura. O Globo. 30/01/2013.

(Questão 01 ) ----------------------------------------------------------------

De acordo com a leitura do texto:
A)

parágrafo, demonstra que o autor não dá 
credibilidade à afirmação de que a boate se 
encontrava em situação regular.

B)
Santa Maria se deve à falta de legislação que 
proteja a população contra incêndios em casas 
noturnas.

C)
como a de Santa Maria acontecessem em cidades 
como Buenos Aires.

D)
incêndio na boate de Santa Maria se dever a uma 
fatalidade.

E)
serviu como alerta para evitar que outras 
tragédias como aquela acontecessem no país.

(Questão 02 ) ----------------------------------------------------------------

No trecho: “Em nota, ELES afirmaram ‘a bem da 
verdade’ que a empresa estava em ‘situação regular’, 
com o ‘sistema de proteção e combate contra 
incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros’ 
[...]."(parágrafo 2), o pronome pessoal destacado 
funciona como elemento de coesão e se refere:

A) aos jornalistas que noticiaram a tragédia

B) às vítimas do incêndio.

C) ao Corpo de Bombeiros.

D) aos responsáveis pela investigação.

E) aos donos da boate de Santa Maria.



O termo destacado em: “[...] é fácil atribuir a 
responsabilidade À ‘FATALIDADE’.” (parágrafo 2) 
exerce função sintática de:

A) adjunto adnominal

B) objeto direto

C) adjunto adverbial

D) complemento nominal

E) objeto indireto

(Questão 04 ) ----------------------------------------------------------------

Em: “[...] assim também foi classificado o incêndio da 
boate de Santa Maria por seus donos.” (parágrafo 1), 
a forma verbal encontra-se na voz passiva. Ao se 
passar a frase para a voz ativa, como seria flexionado 
o verbo?
A) classificou

B) classificam

C) classificarão

D) classificaram

E) classifica

(Questão 05 ) ----------------------------------------------------------------

No trecho: “Se estava tudo bem, nada fora de ordem, 
se as normas de segurança eram rigorosamente 
cumpridas, é fácil atribuir a responsabilidade à 
‘fatalidade’.” (parágrafo 2), nas duas ocorrências, a 
conjunção SE expressa:

(Questão 03 )------------------------------------------------------------

A) condição.

B) conformidade.

C) causa.
D) consequência

E) adversidade.

(Questão 06 ) ----------------------------------------------------------------

Assinale o significado do radical destacado em 
PIROtécnico.

A) volume

B) chuva

C) fogo

D) noturno

E) muitos

Qual das opções poderia substituir a palavra 
destacada em: “PORTANTO, a conclusão cínica é 
que ao destino deve ser debitado tudo o que 
contribuiu para a morte de 230 pessoas e ferimentos 
em mais 100: superlotação [...]” (parágrafo 3) 
mantendo a mesma relação semântica?

A) Entretanto

B) Contudo

C) Logo

D) Porquanto

E) No entanto

(Questão 07 )------------------------------------------------------------

(Questão 08 ) ----------------------------------------------------------------

No trecho a seguir, a vírgula foi corretamente 
empregada por separar:

“No Brasil, as tragédias anunciadas ou previsíveis 
ocasionadas por descaso e imprevidência recebem 
todas o mesmo nome [...]” (parágrafo 1)

A) orações coordenadas.

B) sujeito e predicado.

C) o adjunto adverbial antecipado.

D) ovocativo.

E) orações subordinadas.



(Questão 09 ) -

A) para

B) de

C) com
D) até

E) por

(Questão 10 ) -

Da leitura da imagem pode-se depreender que:

A) a propaganda foi veiculada em 1981.

B) as mulheres sempre foram aceitas na polícia.

C) existe muito preconceito na polícia.

D) policial feminino se aposenta aos 30 anos.

E) as mulheres integram a polícia desde 1981.

(Questão 11 ) ----------------------------------------------------------------

Assinale a opção em que a classe gramatical da 
palavra foi corretamente indicada entre parênteses.

A) feminino (artigo)

B) fortalecimento (advérbio)

C) olhar(verbo)

D) o (pronome)

E) cidadania (substantivo)

(Questão 12 ) ------------------------

Assinale a única frase em que a palavra destacada foi 
corretamente grafada.

A)
militares.

B)
chefe.

C) empregada nessa 
missão?

D)
todos.

E) Por essa PERPECTI VA, você está certo.

(Questão 13 ) -

Que opção completa correta e respectivamente as 
lacunas da frase abaixo?

Durante___madrugada, os policiais revistaram___
pessoas que se encontravam nas ruas e, só no meio 
da manhã retornaram___ delegacia.

A) à -a s -à

B) a -a s -à

C) à -à s -a

D) a - a s - a
E) a - à s - a

©



De acordo com a norma-padrão, apenas uma das 
frases abaixo está correta quanto à concordância 
verbal. Assinale-a.

(Questão 14

A)
a reunião.

B)
dia.

C)
situação.

D) Havia situações em que não podíamos titubear.

E) De repente surgiu dois carros no final da rua.

(Questão 15

Assinale a opção em que a palavra destacada foi 
corretamente empregada.

A)
departamento.

B)
situação.

C) Ele estava com medo, MAIS não demonstrava.

D)
procedimento?

E)
que falar em público.

GRUPO II '
CONHECIMENTOS GERAIS ,

(Questão 16 ) -

A administração lusitana na região tornou-se 
essencialmente uma administração militar, que 
deveria estar preparada para defender os domínios 
portugueses de ataques indígenas e espanhóis. A 
própria criação da capitania de Mato Grosso, em 
meados do século XVIII, tinha esse propósito.
(ALVES, Lourembergue. A Capitania de Mato Grosso. In: Revista 
do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, vol. 58, 
Cuiabá: IHGMT, 2000, p. 38 - Adaptado).

Entre os setores a seguir, o que possuiu a maior 
importância no período descrito, sendo o responsável 
pela ocupação da capitania de Mato Grosso é:

A) extrativismo do ouro.

B) agroindústria do milho.

C) pecuária leiteira.

D) comércio com o Peru.

E) produção de soja.

Até meados do século XVIII, o atual Estado de Mato 
Grosso não fazia parte dos domínios territoriais de 
Portugal. Somente a partir de 1750, com um acordo 
entre Portugal e Espanha, é que a parte Oeste do 
território brasileiro passou a ser domínio português, 
legalmente. O tratado que selou o novo acordo 
territorial entre os países ibéricos em meados do 
séculoXVIII é denominado de:
A) Acordo Cuiabano.

B) Acordo de Portugal.

C) Acordo do Centro-Oeste.

D) Tratado de Madrid.

(Questão 17 )------------------------------------------------------------

E) TratadodeTordesilhas

(Questão 18 ) ----------------------------------------------------------------

O desmembramento entre os estados de Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul, ocorrido na década de 
70 do século XX, foi realizado pelo seguinte 
Presidente da República do Brasil:
A) GetúlioVargas.

B) Juscelino Kubitschek.

C) João Batista Figueiredo.

D) João Goulart.

E) Ernesto Geisel.

(  GEOGRAFIA DE MATO GROSSO )

(Questão 19 ) ----------------------------------------------------------------

O Estado de Mato Grosso possui divisas com seis 
estados brasileiros, bem como faz fronteira com um 
país sul-americano. Assinale a alternativa que possui 
o país fronteiriço e dois estados brasileiros limítrofes 
ao Mato Grosso.
A) Paraguai,Amazonas eAmapá

B) Bolívia, Tocantins e Rondônia

C) Bolívia, Goiás e Roraima

D) Paraguai, Pará e Mato Grosso do Sul

E) Peru, Mato Grosso do Sul e Roraima



(Questão 20 ) ■ (Questão 23 ) ■

Com grande extensão territorial, o Estado de Mato 
Grosso possui também variados aspectos naturais. O 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
divide o Brasil em cerca de 39 unidades de relevo. 
Entre as unidades a seguir, a(s) que ocupa(m) a 
maior extensão do território de Mato Grosso é:

São as formas de propagação de calor:

A) convecção, radiação e capilaridade

B) condução, contato e capilaridade.

C) condução, convecção e radiação.

A) Planalto e Chapada dos Parecis D) condução, capilaridade e radiação

B) Planaltos do Norte da Amazônia E) radiação, contato e convecção

C) Depressão do Norte da Amazônia.

D) Serras do Espinhaço e da Canastra.

E) Depressão Sertaneja do Meio Norte

(Questão 21 ) ----------------------------------------------------------------

Segundo a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o 
Estado de Mato Grosso possui cerca de cem 
Unidades de Conservação, divididas em UC federais, 
estaduais e municipais. Entre as Unidades de 
Conservação a seguir, a que se localiza em território 
mato-grossense é:

A) Parque Nacional Chapada dos Veadeiros.

B) Floresta Nacional Caxiuanã.

C) Reserva Biológica Santa Isabel.

D) Reserva Extrativista Quilombo do Flexal.

E) Estação Ecológica Serra das Araras

(  FÍSICA )

(Questão 22 ) ----------------------------------------------------------------

O dispositivo que integra o Sistema Hidráulico 
P re v e n tiv o  (S H P ) das e d if ic a ç õ e s  e s tá , 
normalmente, localizado no interior das caixas de 
incêndio ou abrigos, podendo ser utilizado pelo corpo 
de bombeiros, brigada de incêndio ou ocupantes da 
edificação que possuam treinamento específico para 
tal. Em uma situação em que um bombeiro precisa 
obter alcance máximo no esguicho do jato de água, 
na saída de sua mangueira, ele deverá inclinar a 
mangueira por um ângulo de, aproximadamente:

A) 65°

B) 0°

C) 45°

D) 90°

E) 30°

(Questão 24 ) ■

B) 4

C) 6

D) 8

E) 2

(  MATEMÁTICA )

(Questão 25 ) ----------------------------------------------------------------

Um consumidor comprou 3 caixas de leite em um 
supermercado e pagou o total de R$ 8,34. Determine 
quanto pagaria se comprasse 7 caixas do mesmo 
leite nesse supermercado.
A)

B) R$19,46

C) R$22,24

D) R$16,68

E) R$19,76



Determine a área do quadrado cuja diagonal mede
(1,2).V2.

A) 1,2u.a.

B) 1,44u.a.

C) 2,88 u.a.

D) 1,47u.a.

E) 2u.a.

(Questão 26 )------------------------------------------------------------

(Questão 27 ) ----------------------------------------------------------------

Considere o triângulo retângulo ABC, reto em A, onde 
AB = 0,3 e AC = 0,4. Calcule a medida da projeção 
ortogonal do cateto AC sobre a hipotenusa BC.

A) 0,12

B) 0,15

C) 0,32

D) 0,2

E) 0,3

(  QUÍMICA )

(Questão 28 ) ----------------------------------------------------------------

Em 1985, químicos da Rice University (Texas, EUA)e 
da Sussex University (Brighton, Reino Unido), 
vaporizaram grafita e obtiveram uma molécula 
curiosa, com 60 átomos, dispostos em vinte 
hexágonos e doze pentágonos, como os gomos de 
uma bola de futebol. Em português recebeu o nome 
de fulereno e, juntamente com a grafita e o diamante, 
são formas alotrópicas do:
A) enxofre.

B) carbono.

C) flúor

D) oxigênio.

E) ferro.

A água mineral e os refrigerantes gaseificados 
contêm o gás carbônico, que reage com a água, 
produzindo um meio ácido. O gás carbônico é mais 
solúvel em água quando submetido a altas pressões. 
Por esse motivo, se for deixada uma garrafa de 
refrigerante aberta, parte do gás carbônico escapa, 
tornando o refrigerante “choco”, ou seja, menos 
ácido. Esse gás citado também é produzido, quando 
material rico em carbono entra em combustão. Qual 
alternativa descreve corretamente a fórmula química 
e o nome oficial dessa substância?
A) P20 3, trióxido de prata.

B) SO, monóxido de enxofre.

C) C 0 2, dióxido de carbono.

D) CO, dióxido de carbono.

(Questão 29 )------------------------------------------------------------

E) S 0 3, trióxido de sulfúrico

(Questão 30 ) ----------------------------------------------------------------

Uma das etapas do tratamento das águas para 
consumo residencial consiste na adição sulfato de 
alumínio e hidróxido de cálcio, essa etapa é 
conhecida como floculação, pois forma “flocos” 
gelatinosos insolúveis em água que vão “agarrando” 
as partículas que estão sendo arrastadas pela água.

Abaixo é mostrada a reação entre essas duas 
substâncias.

AI2(S 04)3 + 3 Ca(OH)2 -> 2AI(OH)3 + 3 CaS04

Como pode ser classificada essa reação?

A) adição

B) combustão

C) dupla-troca

D) análise

E) simples-troca

©
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GRUPO III

V CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS y

(  RELAÇÕES INTERPESSOAIS )

(Questão 31 ) ----------------------------------------------------------

Sobre as equipes de trabalho é correto afirmar que

Em uma situação adversa, com desafios externos 
impostos, pode-se dizer que o que permite prever 
a atitude de um dos membros da equipe de 
trabalho é a:
A) camaradagem.

B) arrogância.

(Questão 33 )------------------------------------------------------------

A)
dedica a realizar um determinado trabalho, 
compartilhando tarefas e decisões.

B)
trabalha na mesma área e desempenha as 
mesmas atividades.

C)
avaliar que habilidades são necessárias para a 
realização de determinada tarefa ou trabalho.

D)
participante alcance, prim eiram ente, seus 
objetivos individuais.

E)
avaliar a capacidade individual de seguir rotinas e 
rituais que serão determinados por um de seus 
integrantes.

C) confiança.

D) comunicação

E) diplomacia.

(Questão 34 ) ----------------------------------------------------------------

Sabe-se que os conflitos interpessoais representam 
uma dificuldade no ambiente de trabalho, assim 
como no exercício de profissões que lidam 
diretamente com situações de vulnerabilidade social. 
Diante dessa realidade:
A)

habilidades relacionados às ciências humanas 
para o manejo adequado de conflitos nas relações 
interpessoais.

(Questão 32 ) ----------------------------------------------------------------

Sobre o assédio moral no trabalho pode-se afirmar 
que:

A)
denunciadas, causam danos morais.

B)
relacionados a perdas de caráter material e moral, 
não havendo direito à indenização.

C)
trabalho entre assediador e assediado, nem 
mesmo que o fato repetitivo causador de 
constrangimento se dê no ambiente de trabalho.

D)
repetitiva, praticada por empregados e que atinge 
a saúde mental dos trabalhadores, causando 
danos irreversíveis.

E)
comportamentos, palavras, atos ou gestos 
repetidos de forma sistemática que possam trazer 
dano à personalidade, à dignidade ou à 
integridade de uma pessoa.

B)
nas periferias das cidades em detrimento do uso 
da força física, levando a uma grande diminuição 
da criminalidade.

C)
forma negativa e devem ser eliminados por 
interferência direta dos gestores que detêm o 
poderde decisão.

D)
os conflitos nas relações interpessoais no 
ambiente de trabalho.

E)
poder e arbitrariedade, quando se trata de 
conflitos entre os cidadãos oriundos das camadas 
populares.



(Questão 35 ) -

A adoção de uma conduta ética nas organizações é 
uma exigência incontornável das sociedades 
contemporâneas. As decisões no contexto de 
trabalho são orientadas por uma ética que:
A)

in d iv idua l, pois, as reações peran te  o 
desconhecido são manifestações humanas 
que dependem da experiência de vida de 
cada indivíduo.

B)
ou das políticas sintonizadas com a moral vigente.

C)
organização, mesmo que coloquem em dúvida os 
princípios morais da cultura em que se insere.

D)
conjunto de princípios morais, que estabelecem o 
que deve ou não deve serfeito em função do que é 
considerado certo ou errado por determinada 
comunidade.

E)
quais são os comportamentos eticamente 
corretos e qual a forma como devem ser 
abordados os assuntos moralmente qualificáveis.

(Questão 36 ) -

Os fatores que causam estresse no ambiente 
de trabalho podem ser de natureza física 
ou psicossocial. Pode(m) ser considerado(s) 
estressor(es) psicossocial(is):
A) fatores ergonômicos.

B) má-iluminação.

C) falta de ventilação adequada.

D) aspectos do relacionamento interpessoal.

E) excesso de barulho.

PRINCÍPIOS da etica e filosofia

(Questão 37 ) -

Juízo de fato e juízo de valor são atitudes que 
contrastam uma a outra. Em relação ao assunto é 
correto afirmar que:

A)
homens fazem das coisas ou de outros homens.

B)
normativos ou prescritivos.

C)
avaliações que apresentam relação com a cultura 
dos povos.

D)
das coisas.

E)
dos valores.

(Questão 38 ) -

O cristianismo introduziu novos valores e princípios 
éticos na vida dos povos. Uma das ideias 
fundamentais da ética cristã é a de que:

A)
moralmente, já que o dever moral se refere 
apenas às ações visíveis do homem.

B)
a tenacidade.

C)
capazes de fazer o bem ao próximo por vontade 
consciente.

D)
mandamentos ou ditames da razão.

E)
indivíduos de um mesmo país ou região.

(Questão 39 ) -

O século XVIII é conhecido como o Século das Luzes. 
É o tempo do lluminismo. Segundo a ética iluminista:

A)
estabelecidas pela razão.

B)
desejos naturais.

C) o ser moral e o ser religioso são inseparáveis.

D) os valores morais são relativos aos costumes dos 
povos.

E)
passividade o destino e o sofrimento.



(Questão 40 ) -

Ética e moral não são a mesma coisa -  suas origens 
etimológicas já dizem: ética vem do grego ethos e 
moral do latim mores. Sobre isso é correto 
afirmarque:

A)
moral sobre o plano da esfera privada.

B)
ou deixa de fazerem sociedade, e sim à ética.

C)
mesmo ou com pessoas mais próximas.

D)
conduta universalmente válidas.

E) a ética delim ita 
particulares.

(Questão 41

com portam entos socia is

Um dos grandes temas de estudo da Filosofia moral é 
o da relação entre ética e liberdade. Sobre esse 
assunto é correto afirmarque:

A)
aceitação da norma estabelecida.

B)
transgressão da norma.

C)
não põe em risco a norma estabelecida, já que 
esta se apoia na herança dos valores recebidos 
pela tradição.

D)
independe da educação moral dos indivíduos.

E)
pressupõe a capacidade do sujeito moral em 
controlar seus impulsos e paixões.

(Questão 42 ) -

O utilitarismo ético surgiu na Inglaterra do século XIX. 
Essa corrente está fortemente associada à ideia de 
que:

A)
sem levar em conta as motivações e os interesses 
de quem age.

B)
inconciliáveis.

C)
que se contrapõe ao prazer.

D)
do próprio agente.

E)
ser estendida ao maior número de pessoas.

(Questão 43 ) -

Na configuração padrão do Windows XP, é uma tarefa 
acessível diretamente do painel de controle:

A) adicionar hardware.

B) desligarefazer logoff.

C) caixa de diálogo executar.

D) pesquisar pastas e arquivos.

E) lista dos últimos documentos abertos.

(Questão 44

O gerenciador de arquivos e pastas do Windows XP é 
conhecido como:

A) painel de controle.

B) área de transferência.

C) desktop.

D) Windows explorer.

E) lixeira.

(Questão 45

No MS Word 2003, existe uma opção para 
formatação das margens de um documento que 
permite recuar as linhas do parágrafo, com exceção 
da primeira. Essa opção é conhecida como:
A) medianiz.

B) condensado.

C) padrão.

D) especial.

E) nenhum.



Analise as seguintes sentenças em relação ao MS
Excel 2003.

I. É possível limitar a quantidade de planilhas de 
uma nova pasta de trabalho.

II. A barra de ferramentas comporta, na configuração 
padrão, três tipos de estilos de formatação com 
seus respectivos ícones: normal, negrito e itálico.

III. Na qualidade rascunho é suprimida a impressão 
das linhas de grade e, com isso, a impressão fica 
mais rápida.

É(são) verdadeira(s) apenas:
A)

B) I

C) le l l

D) II

E) III

(Questão 46 )------------------------------------------------------------

(Questão 47

São exemplos de navegador e de aplicativo de 
c o m u n ic a ç ã o  in s ta n tâ n e a  (b a te -p a p o ) ,  
respectivamente:

A) Youtubee Facebook.

B) GoogleTalk e Microsoft Internet Explorer.

C) MSN MessengereSafari.

D) Mozilla Firefoxe Whatsapp.

E) Skypee Google Chrome.

(Questão 48 ) ■

Alguns conceitos relacionados à segurança da
informação estão disponibilizados na Coluna I. Faça
a correta correspondência com seus significados
dispostos na Coluna II.

Coluna I

1. Spyware
2. Adware
3. Engenharia Social
4. Backdoor
5. Phishing

Coluna II

( ) Técnica que visa enganar um usuário induzindo-o 
a clicar em um link que o levará a uma página 
clonada ou a um arquivo malicioso.

( ) Software que insere propagandas em outros 
programas.

( ) Brecha inserida pelo próprio programador de um 
sistema para uma invasão.

( ) Técnica utilizada para obter informações 
preciosas com base em uma relação de 
confiança.

( ) Programa espião.

Asequência correta é:

A) 3, 2,4, 5,1

B) 5, 2,4, 3,1

C) 5,1,4, 3, 2

D) 3,1,4, 5,2

E) 3,1,5, 2,4

(Questão 49 ) -

De acordo com a Constituição Federal de 1988, os 
servidores públicos nomeados para cargo de 
provimento efetivo em virtude de concurso público 
adquirem, em regra, após três anos de efetivo 
exercício:
A) inamovibilidade.

B) licença-prêmio.

C) licença capacitação.

D) vitaliciedade.

E) estabilidade.

(Ei



(Questão 50 ) -

São alguns dos princípios constitucionais explícitos 
da Administração Pública, previstos no caput do 
artigo 37 da Constituição Federal:

A) legalidade, pessoalidade e moralidade.

B) publicidade, motivação e pessoalidade.

C) segurança jurídica, motivação e publicidade.

D) moralidade, eficiência e publicidade.

E) eficiência, segurançajurídica e legalidade.

(Questão 51

Ao autuar um condutor de automóvel por estacionar 
em local proibido, o agente público competente 
realiza ato administrativo que gera uma obrigação ao 
particular de pagar multa. A esse poder que possuem 
os atos administrativos de gerar obrigações 
unilaterais aos administrados, independentemente 
de sua concordância, dá-se o nome de:

A) imperatividade.

B) presunção de legitimidade.

C) proporcionalidade.

D) motivo determinante.

E) equidade.

(Questão 52 ) -

A razão de fato ou de direito que gera a vontade do 
agente quando pratica o ato administrativo é seu/sua:

A) anulação.

B) convalidação.

C) objeto.

D) forma.

E) motivo.

(Questão 53 ) -

De acordo com a Lei Federal n° 9.784/1999, a 
Administração Pública poderá anular os atos 
administrativos de que decorram efeitos favoráveis 
para os destinatários. Em regra, esse direito da 
Administração, salvo comprovada má-fé, decai no 
prazo de:

A) 3 anos.

B) 6 meses.

C) 1 ano.

D) 5 anos.

E) 9 meses.

(Questão 54

Sobre a instrução do processo administrativo, é 
correto afirmar:

A)
debater a matéria do processo, por força do 
princípio da economicidade.

B)
informações ou a apresentação de provas pelos 
interessados ou terceiros, serão expedidas 
intimações para esse fim.

C)
quaisquer tipos de provas, inclusive as obtidas por 
meios ilícitos.

D)
registrados em documentos existentes em outro 
órgão administrativo, o interessado será o único 
responsável portrazê-los ao processo.

E)
e comprovar os dados necessários à tomada de 
decisão realizam-se unicamente por provocação 
do particular interessado.

(Questão 55

De acordo com a Lei Federal n° 12.527/2011, o 
acesso a informações classificadas como secretas 
pode ser restrito, em regra, pelo prazo máximo de:

A) 15 anos.

B) 35 anos.

C) 5 anos.

D) 20 anos.

E) 25 anos.

(Questão 56 ) -

“Exigir, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida”, 
constitui crime descrito no caput do artigo 316 do 
Código Penal Brasileiro, conhecido como:

A) contrabando.

B) peculato.

C) concussão.

D) excesso de exação.

E) corrupção passiva.



Nos termos da Lei Federal n° 8.429/1992, “receber 
vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou 
indiretamente, para omitir ato de ofício, providência 
ou declaração a que esteja obrigado” constitui ato de 
improbidade sujeito, dentre outras, à seguinte pena:

A)
prazo máximo de 3 anos.

B)
valor do dano.

C) - 
do dano.

D) suspensão dos direitos políticos de três a cinco 
anos.

E) perda da função pública.

(Questão 57

(Questão 58 ) -

Sobre o direito à inviolabilidade de domicílio, previsto 
na Constituição Federal de 1988, é correto afirmar 
que:

A)
em qualquer domicílio, a qualquer hora do dia, 
desde que respaldada em mandado judicial.

B)
só poderá ingressar no domicílio caso o crime 
tenha sido cometido no interior deste.

C)
agen te  púb lico  in g re ssa r em d o m ic ílio  
independentemente de autorização.

D)
de hotel, porserespaço semipúblico.

E)
ao proprietário da casa.

(Questão 59 ) -

De acordo com o Código de Processo Penal, pode-se 
afirmar corretamente que:

A)
em flagrante delito enquanto não cessar a 
permanência.

B)
deverá proceder a inquérito, de ofício, assim que 
tiver conhecimento do fato.

C)
povo, deverão prender quem quer que seja 
encontrado em flagrante delito.

D)
delito, ainda que logo após haja perseguição 
contínua pelas autoridades policiais.

E)
de infração penal em que caiba ação pública é 
competência exclusiva das Polícias Militares.

(Questão 60 ) ■

De acordo com o Código Penal Militar, a lei posterior 
ao fato criminoso que, de qualquer outro modo, 
favorece o agente:

A)
processo criminal em curso.

B)
sobrevindo sentença condenatória irrecorrível.

C)
tenha sobrevindo sentença condenatória  
irrecorrível.

D)
sua publicação.

E) provoca a nulidade absoluta do processo criminal 
em curso.
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