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LÍNGUA PORTUGUESA
 

Os Incríveis Poderes de Odin
 

O maior dos deuses vikings ajudou a criar o mundo, era 

capaz de mudar de aparência e tinha uma lança que 

nunca errava o alvo. 

 
Por Da Redação 30 set 2006, 22h00 - Atualizado em 31 out 2016, 18h23 

 
Odin está para a mitologia nórdica assim como 

Zeus para o panteão grego – e, por que não, como Deus 
para o cristianismo moderno. Cultuado como entidade 
suprema por antigas tribos do norte da Germânia (atual 
Alemanha) e toda a população escandinava medieval 
(sobretudo onde hoje estão Noruega, Suécia e 
Dinamarca, incluindo também os povos que se 
estabeleceram na Islândia), possuía o dom da 
onisciência, tendo o conhecimento de tudo o que 
acontecia tanto no mundo dos vivos quanto dos mortos, 
além de dominar a arte das magias. 

 
Segundo a crença pré-cristã dos escandinavos, 

no início havia somente o mundo do gelo (Niflheim) e o 
mundo do fogo (Musphelhein). Entre eles, uma abertura 
completamente vazia, chamada Ginungagap, onde nada 
havia e nada vivia. E foi justamente ali, no vácuo, que, 
num belo dia, se encontraram o fogo e o gelo. O fogo 
lambeu o gelo até este tomar a forma de um gigante, 
batizado de Ymir, e de uma enorme vaca, Audumbla, 
cujo leite alimentava Ymir. A vaca também lambeu o 
gelo e criou o primeiro deus, Buri, que foi pai de Bor, 
que por sua vez gerou Odin e seus dois irmãos, Vili e 
Vé. 

Ymir era hermafrodita e procriou sozinho a raça 
dos gigantes. Mas foi morto por Odin e seus irmão
carne do gigante, o trio formou a terra. De seu sangue, o 
mar. Dos ossos, as montanhas. Dos cabelos, as árvores, e 
de seu crânio, a abóbada celeste. Fizeram, ainda, de dois 
troncos de árvores, o primeiro par de humanos: Ak e 
Embla. 

Fonte da sabedoria 

Além de criar o mundo, Odin era venerado como 
deus da sabedoria. O que nem sempre foi assim. Reza a 
lenda que ele, ávido por conhecer todas as coisas da 
vida, feriu-se com a própria lança e suspendeu
cabeça para baixo na árvore Igdrasil, um freixo g
que se eleva por cima dos nove mundos da mitologia 
nórdica, estendendo suas raízes por todos eles. Foi 
assim, oferecendo a si mesmo como sacrifício, que Odin 
recebeu a sabedoria das runas, símbolos mágicos do 
antigo alfabeto germânico, com os quais 
podem prever o futuro. Depois, quis beber da “fonte da 
sabedoria”, mas houve um novo preço a pagar: seu tio 
Mimir, guardião da fonte, exigiu que Odin atirasse um 
de seus olhos no poço para ter direito a um gole. Feito 
isso, ele obteve tanto conhecimento que trouxe Mimir de 
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Odin está para a mitologia nórdica assim como 
e, por que não, como Deus 

para o cristianismo moderno. Cultuado como entidade 
te da Germânia (atual 

Alemanha) e toda a população escandinava medieval 
(sobretudo onde hoje estão Noruega, Suécia e 
Dinamarca, incluindo também os povos que se 
estabeleceram na Islândia), possuía o dom da 
onisciência, tendo o conhecimento de tudo o que 

ontecia tanto no mundo dos vivos quanto dos mortos, 

cristã dos escandinavos, 
no início havia somente o mundo do gelo (Niflheim) e o 
mundo do fogo (Musphelhein). Entre eles, uma abertura 

vazia, chamada Ginungagap, onde nada 
havia e nada vivia. E foi justamente ali, no vácuo, que, 
num belo dia, se encontraram o fogo e o gelo. O fogo 
lambeu o gelo até este tomar a forma de um gigante, 
batizado de Ymir, e de uma enorme vaca, Audumbla, 

eite alimentava Ymir. A vaca também lambeu o 
gelo e criou o primeiro deus, Buri, que foi pai de Bor, 
que por sua vez gerou Odin e seus dois irmãos, Vili e 

Ymir era hermafrodita e procriou sozinho a raça 
dos gigantes. Mas foi morto por Odin e seus irmãos. Da 
carne do gigante, o trio formou a terra. De seu sangue, o 
mar. Dos ossos, as montanhas. Dos cabelos, as árvores, e 
de seu crânio, a abóbada celeste. Fizeram, ainda, de dois 
troncos de árvores, o primeiro par de humanos: Ak e 

Além de criar o mundo, Odin era venerado como 
deus da sabedoria. O que nem sempre foi assim. Reza a 
lenda que ele, ávido por conhecer todas as coisas da 

se com a própria lança e suspendeu-se de 
cabeça para baixo na árvore Igdrasil, um freixo gigante 
que se eleva por cima dos nove mundos da mitologia 
nórdica, estendendo suas raízes por todos eles. Foi 
assim, oferecendo a si mesmo como sacrifício, que Odin 
recebeu a sabedoria das runas, símbolos mágicos do 
antigo alfabeto germânico, com os quais os homens 
podem prever o futuro. Depois, quis beber da “fonte da 
sabedoria”, mas houve um novo preço a pagar: seu tio 
Mimir, guardião da fonte, exigiu que Odin atirasse um 
de seus olhos no poço para ter direito a um gole. Feito 

cimento que trouxe Mimir de 

volta à vida, após este ser morto na guerra entre os Aesir 
e os Vanir, duas famílias rivais dentro do panteão 
nórdico. Mas somente a cabeça de Mimir foi revivida. 
Embalsamada, ela continuou na fonte do conhecimento, 
sendo capaz de responder a qualquer pergunta que lhe 
fizessem. 

 
Odin mantinha

acontecimentos graças aos dois corvos que levava nos 
ombros, Hugin (pensamento) e Munin
viajavam por toda a parte e lhe sussurravam o que se 
passava no mundo. Tornou
roubado o hidromel, bebida favorita dos deuses, feito de 
mel e do sangue do sábio Kvasir. Seu cavalo de pêlo 
cinza, Sleipnir, tem oito 
pelos infernos. 

 
Dependendo do dialeto, Odin pode aparecer com 

diferentes nomes, sendo o principal deles Wotan. Sua 
esposa, a deusa Friga, algumas vezes é confundida com 
Freia, deusa guerreira, a primeira das Valquírias 
significa, nas primitivas línguas germânicas, as que 
escolhem os mortos. Na mitologia, eram virgens 
armadas e formosas. Seu número habitual era três. 
Escolhiam os mortos em combate e levavam suas almas 
ao épico paraíso de Odin, chamado Valhala, cujo 
de ouro e iluminado não por lâmpadas, mas espadas. Sob 
a crescente influência do cristianismo, o nome Valquíria 
degenerou. Um juiz na Inglaterra medieval mandou 
queimar uma pobre mulher acusada de ser uma 
Valquíria; ou seja, uma bruxa.

 
Embora possuísse a lança Gungnir, que jamais 

errava o alvo e em cujo cabo havia runas que ditavam a 
preservação da lei, a figura de Odin não era exatamente 
a de um guerreiro, mas inspirava combatentes a se 
lançarem freneticamente na batalha, sem nenhum 
sentimento ou temor. Nos últimos séculos pagãos, os 
vikings, povos nórdicos dados a luta e guerras, foram os 
derradeiros a combater invocando o nome de Odin. Os 
abatidos nesses confrontos, chamados de einherjars 
(mortos gloriosos), eram reunidos no salão da Valhala, a 
grande fortaleza do deus. Os rituais de enforcamento 
também faziam parte da veneração a Odin, sendo que o 
suicídio por essa prática era considerado um atalho para 
Valhala. Loucura? Não se fizermos um paralelo com a 
atual Jihad islâmica e seus homens

Disponível em http://super.abril.com.br/historia/os

1.  Segundo o texto, por que Odin, presente na 
mitologia nórdica, é equiparado a Zeus e a Deus?

 
A. Era filho de outro deus onisciente.
B. Era o deus mais venerado da mitologia nórdica, 

criador do mundo e conhecedor de todas as coisas.
C. Sua maior característica era amar os seres humanos.
D. Tinha o poder de prever o futur
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volta à vida, após este ser morto na guerra entre os Aesir 
e os Vanir, duas famílias rivais dentro do panteão 
nórdico. Mas somente a cabeça de Mimir foi revivida. 
Embalsamada, ela continuou na fonte do conhecimento, 

de responder a qualquer pergunta que lhe 

Odin mantinha-se informado dos 
acontecimentos graças aos dois corvos que levava nos 
ombros, Hugin (pensamento) e Munin (memória), que 
viajavam por toda a parte e lhe sussurravam o que se 
passava no mundo. Tornou-se deus da poesia, após ter 
roubado o hidromel, bebida favorita dos deuses, feito de 
mel e do sangue do sábio Kvasir. Seu cavalo de pêlo 

 patas e anda pela terra, pelo ar e 

Dependendo do dialeto, Odin pode aparecer com 
diferentes nomes, sendo o principal deles Wotan. Sua 
esposa, a deusa Friga, algumas vezes é confundida com 
Freia, deusa guerreira, a primeira das Valquírias – que 
significa, nas primitivas línguas germânicas, as que 
escolhem os mortos. Na mitologia, eram virgens 
armadas e formosas. Seu número habitual era três. 
Escolhiam os mortos em combate e levavam suas almas 
ao épico paraíso de Odin, chamado Valhala, cujo teto era 
de ouro e iluminado não por lâmpadas, mas espadas. Sob 
a crescente influência do cristianismo, o nome Valquíria 
degenerou. Um juiz na Inglaterra medieval mandou 
queimar uma pobre mulher acusada de ser uma 
Valquíria; ou seja, uma bruxa. 

suísse a lança Gungnir, que jamais 
errava o alvo e em cujo cabo havia runas que ditavam a 
preservação da lei, a figura de Odin não era exatamente 
a de um guerreiro, mas inspirava combatentes a se 
lançarem freneticamente na batalha, sem nenhum 

temor. Nos últimos séculos pagãos, os 
, povos nórdicos dados a luta e guerras, foram os 

derradeiros a combater invocando o nome de Odin. Os 
abatidos nesses confrontos, chamados de einherjars 
(mortos gloriosos), eram reunidos no salão da Valhala, a 
grande fortaleza do deus. Os rituais de enforcamento 
também faziam parte da veneração a Odin, sendo que o 
suicídio por essa prática era considerado um atalho para 
Valhala. Loucura? Não se fizermos um paralelo com a 
atual Jihad islâmica e seus homens-bomba… 

http://super.abril.com.br/historia/os-incriveis-poderes-de-odin/. Texto 
adaptado para uso nesta avaliação. 

Segundo o texto, por que Odin, presente na 
nórdica, é equiparado a Zeus e a Deus? 

Era filho de outro deus onisciente. 
Era o deus mais venerado da mitologia nórdica, 
criador do mundo e conhecedor de todas as coisas. 
Sua maior característica era amar os seres humanos. 
Tinha o poder de prever o futuro. 
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E. Desde sua criação, foi atribuído de grande sabedoria. 
 
2.   A principal intenção comunicativa do texto é:

 
A. Estabelecer uma polêmica ao comparar deuses da 

mitologia com o Deus cristão. 
B. Provocar o humor do leitor, ao relatar as aventuras 

que o deus Odin realizou na criação da Terra.
C. Defender as ações realizadas por Odin que 

ocasionaram sua veneração. 
D. Informar o leitor sobre aspectos mitológicos relativos 

ao deus Odin. 
E. Apenas comparar as guerras dos vikings

atitudes da Jihad islâmica. 

 
3.  “Escolhiam os mortos em combate e levavam suas 

almas ao épico paraíso de Odin, chamado Valhala, 
cujo teto era de ouro e iluminado não por lâmpadas, 
mas espadas”. 

 
A palavra cujo faz referência a outro termo ou 
expressão dentro do texto, identifique

 
A. Teto. 
B. Ouro e iluminado. 
C. Combate. 
D. Paraíso. 
E. Mitologia. 
 
4.  Leia as seguintes passagens do texto:

 
“(...) Odin recebeu a sabedoria das runas, símbolos 
mágicos do antigo alfabeto germânico, com os quais 
os homens podem prever o futuro. 
“(...) após ter roubado o hidromel, bebida favorita dos 
deuses, feito de mel e do sangue do sábio Kvasir”.

 
Sobre o uso da vírgula presentes nos trechos acima, 
pode-se afirmar que: 

 
A. Em ambos os casos, as vírgulas apresentam um 

aposto. 
B. Tanto no primeiro quanto no segundo caso, as 

vírgulas separam um vocativo. 
C. Na primeira passagem as vírgulas separam uma 

oração subordinada; na segunda passagem, uma 
oração coordenada. 

D. Nas duas passagens as vírgulas separam orações 
adverbiais sintaticamente deslocadas. 

E. As vírgulas foram empregadas de maneira 
inadequada. 

 
5. “Sua esposa, a deusa Friga, algumas vezes é 

confundida com Freia, deusa guerreira, a primeira das 
Valquírias – que significa, nas primitivas
germânicas, as que escolhem os mortos.”.
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Desde sua criação, foi atribuído de grande sabedoria.  

A principal intenção comunicativa do texto é: 

stabelecer uma polêmica ao comparar deuses da 

rovocar o humor do leitor, ao relatar as aventuras 
realizou na criação da Terra. 

efender as ações realizadas por Odin que 

nformar o leitor sobre aspectos mitológicos relativos 

vikings com as 

os mortos em combate e levavam suas 
almas ao épico paraíso de Odin, chamado Valhala, 

teto era de ouro e iluminado não por lâmpadas, 

A palavra cujo faz referência a outro termo ou 
expressão dentro do texto, identifique-o: 

Leia as seguintes passagens do texto: 

“(...) Odin recebeu a sabedoria das runas, símbolos 
mágicos do antigo alfabeto germânico, com os quais 

“(...) após ter roubado o hidromel, bebida favorita dos 
deuses, feito de mel e do sangue do sábio Kvasir”. 

Sobre o uso da vírgula presentes nos trechos acima, 

Em ambos os casos, as vírgulas apresentam um 

nto no segundo caso, as 

Na primeira passagem as vírgulas separam uma 
oração subordinada; na segunda passagem, uma 

Nas duas passagens as vírgulas separam orações 
 

las foram empregadas de maneira 

“Sua esposa, a deusa Friga, algumas vezes é 
confundida com Freia, deusa guerreira, a primeira das 

primitivas línguas 
germânicas, as que escolhem os mortos.”. 

A palavra primitivas
prejuízo de sentido para o contexto, pelo termo:

 
A. Incultas. 
B. Civilizadas. 
C. Antigas. 
D. Principais. 
E. Primordiais. 
 
6. Sobre o deus nórdico Odin, podemos afirmar que:
 

I. Sempre foi caracterizado como detentor de grande 
sabedoria. 

II. Criou a Terra, sozinho, a partir dos restos mortais 
de Ymir. 

III. Em todos os dialetos, o deus apresenta o mesmo 
nome. 

 
A. Todas as afirmativas estão corretas.
B. As afirmativas I e II estão corretas.
C. As afirmativas II e III estão correta
D. As afirmativas I e III est
E. Todas as afirmativas estão incorretas.
 
7. “Depois, quis beber da “fonte da sabedoria”, 

houve um novo preço a pagar (...)”.
 

Pode-se substituir o conectivo 
mesmo valor semântico, por:

 
A. Portanto. 
B. Mais. 
C. Conforme. 
D. E. 
E. Entretanto. 
 
8. “Depois, quis beber da “fonte da sabedoria”, mas 

houve um novo preço a pagar: seu tio Mimir, 
guardião da fonte, exigiu 
seus olhos no poço para ter direito a um gole.”.

 
O que em destaque apresenta a mesma função 
sintática na opção: 

 
A. O que nem sempre foi assim.
B. (...) tendo o conhecimento de tudo o que acontecia 

tanto no mundo dos vivos quanto dos mortos, além 
de dominar a arte das magias.

C. E foi justamente ali, no vácuo, que, num belo dia, se 
encontraram o fogo e o gelo.

D. Os rituais de enforcamento também faziam parte da 
veneração a Odin, sendo que o suicídio por essa 
prática era considerado um atalho para Valhala.

E. Nenhuma das alternativas anteriores.
 
9. No  trecho  abaixo, eles

 
“Reza a lenda que ele, ávido por conhecer todas as 
coisas da vida, feriu
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primitivas pode ser substituída, sem 
prejuízo de sentido para o contexto, pelo termo: 

Sobre o deus nórdico Odin, podemos afirmar que: 

Sempre foi caracterizado como detentor de grande 

Criou a Terra, sozinho, a partir dos restos mortais 

Em todos os dialetos, o deus apresenta o mesmo 

Todas as afirmativas estão corretas. 
As afirmativas I e II estão corretas. 
As afirmativas II e III estão corretas. 
As afirmativas I e III estão corretas. 
Todas as afirmativas estão incorretas. 

“Depois, quis beber da “fonte da sabedoria”, mas 
houve um novo preço a pagar (...)”. 

se substituir o conectivo mas, mantendo o 
mesmo valor semântico, por: 

“Depois, quis beber da “fonte da sabedoria”, mas 
houve um novo preço a pagar: seu tio Mimir, 
guardião da fonte, exigiu que Odin atirasse um de 
seus olhos no poço para ter direito a um gole.”. 

em destaque apresenta a mesma função 

O que nem sempre foi assim. 
(...) tendo o conhecimento de tudo o que acontecia 
tanto no mundo dos vivos quanto dos mortos, além 
de dominar a arte das magias. 
E foi justamente ali, no vácuo, que, num belo dia, se 
encontraram o fogo e o gelo. 
Os rituais de enforcamento também faziam parte da 
veneração a Odin, sendo que o suicídio por essa 
prática era considerado um atalho para Valhala. 
Nenhuma das alternativas anteriores. 

eles é  um  coesivo referencial de: 

“Reza a lenda que ele, ávido por conhecer todas as 
coisas da vida, feriu-se com a própria lança e 
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suspendeu-se de cabeça para baixo na árvore Igdrasil, 
um freixo gigante que se eleva por cima dos nove 
mundos da mitologia nórdica, estendendo suas raízes 
por todos eles. Foi assim, oferecendo a si mesmo 
como sacrifício, que Odin recebeu a sabedoria das 
runas, símbolos mágicos do antigo alfabeto 
germânico, com os quais os homens podem prever o 
futuro.”. 

 
A. Retomada da palavra mundos. 
B. Antecipação de um termo que aparece no parágrafo 

posterior. 
C. Retomada da expressão dos nove. 
D. Antecipação da palavra homens. 
E. Antecipação da palavra símbolos. 

 
10.  “Os rituais de enforcamento também faziam parte da 

veneração a Odin, sendo que o suicídio por essa 
prática era considerado um atalho para Valhala. 
Loucura? Não se fizermos um paralelo com a atual 
Jihad islâmica e seus homens-bomba…”.

 
Considerando as palavras do autor, indique a 
alternativa correta acerca das ideias presentes no 
texto: 
 

A. O autor tem o objetivo de refletir sobre o 
vida superficial dos povos que cometem suicídio para 
alcançar o paraíso. 

B. O autor compara os suicídios realizados nos últimos 
séculos pagãos com os realizados pelos homens
bomba, mostrando que atitudes suicidas que almejam 
o paraíso são comuns aos dois grupos.

C. O autor deseja esclarecer que os rituais de 
enforcamento são atitudes alienadas. 

D. O autor apresenta uma crítica ao estilo de vida dos 
vikings. 

E. O autor não deseja realizar um paralelo entre os 
rituais suicidas dos vikings com os rituais suicidas 
dos homens-bomba. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
11. João Pessoa, cidade do Nordeste além de abrigar 

muita história e tradições culturais é conhecida como 
uma das capitais de melhor qualidade de vida do 
Nordeste. 

 
Sobre o município de João Pessoa é CORRETO 
afirmar que: 

 
I. Conhecida como "Porta do Sol", devido ao fato de, 

no município, estar localizada a Ponta do Seixas
que é o ponto mais oriental das Américas

II. Durante a Conferência das Nações Unid
Meio Ambiente e o Desenvolvimento
recebeu o título de "segunda capital mais verde do 
mundo".  
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se de cabeça para baixo na árvore Igdrasil, 

um freixo gigante que se eleva por cima dos nove 
mundos da mitologia nórdica, estendendo suas raízes 

. Foi assim, oferecendo a si mesmo 
como sacrifício, que Odin recebeu a sabedoria das 
runas, símbolos mágicos do antigo alfabeto 
germânico, com os quais os homens podem prever o 

parece no parágrafo 

“Os rituais de enforcamento também faziam parte da 
veneração a Odin, sendo que o suicídio por essa 

talho para Valhala. 
Loucura? Não se fizermos um paralelo com a atual 

bomba…”. 

Considerando as palavras do autor, indique a 
alternativa correta acerca das ideias presentes no 

O autor tem o objetivo de refletir sobre o modo de 
vida superficial dos povos que cometem suicídio para 

O autor compara os suicídios realizados nos últimos 
séculos pagãos com os realizados pelos homens-
bomba, mostrando que atitudes suicidas que almejam 

ois grupos. 
O autor deseja esclarecer que os rituais de 

 
O autor apresenta uma crítica ao estilo de vida dos 

O autor não deseja realizar um paralelo entre os 
com os rituais suicidas 

CONHECIMENTOS GERAIS  

cidade do Nordeste além de abrigar 
muita história e tradições culturais é conhecida como 

ma das capitais de melhor qualidade de vida do 

Sobre o município de João Pessoa é CORRETO 

Conhecida como "Porta do Sol", devido ao fato de, 
Ponta do Seixas, 

Américas. 
Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento, João Pessoa 
recebeu o título de "segunda capital mais verde do 

III. De acordo com o IBGE a população estimada de 
João Pessoa em 2016 é de 801.718 habitantes.
 

Está(ão) CORRETA(S):
 
A. I e II apenas. 
B. I apenas. 
C. III apenas. 
D. I e III apenas. 
E. I, II e III. 
 
12. A capital da Paraíba 

nome em homenagem a um político brasileiro, 
nascido na cidade de Umbuzeiro, Estado da Paraíba 
em 21 de janeiro de 1878, e faleceu em Recife, 
Estado de Pernambuco em
acordo com sua biografia, o nome completo de João 
Pessoa é: 
 
Assinale a alternativa CORRETA:

A. João Pessoa Cavalcanti Macedo.
B. João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque.
C. João Pessoa Albuquerque de Medeiros.
D. João Pessoa de Sá Dantas.
E. João Pessoa Albuquerque de Paes Barreto.
 
13. O município de João Pessoa possui um tipo de clima 

caracterizado pela alta temperatura e o elevado teor 
de umidade. As temperaturas médias anuais giram 
em torno de 25°C e os índices pluviométricos entre 
1250 mm e 2.000mm.
tipo de clima: 

 
Assinale a alternativa CORRETA:

 
A. Clima Equatorial 
B. Clima Tropical de Altitude
C. Clima Tropical Úmido
D. Clima Semiárido 
E. Clima Subtropical 
 
14. Bacias Hidrográficas são regiões geográficas 

formadas por rios que deságuam
de água. Os rios possuem aproveitamento econômico 
diversificado, irrigando terras agrícolas, abastecendo 
reservatórios de água urbanos, fornecendo alimentos 
e produzindo energia elétrica.

 
Sobre as bacias hidrográficas brasileiras, é 
CORRETO afirmar que:

I. A Bacia do rio Parnaíba
nordeste, entre os estados do Ceará, Maranhão e 
Piauí. 

II. A Bacia do rio São
grande parte em território do Nordeste. Porém, o 
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De acordo com o IBGE a população estimada de 
João Pessoa em 2016 é de 801.718 habitantes. 

Está(ão) CORRETA(S): 

A capital da Paraíba – João Pessoa - recebeu esse 
nome em homenagem a um político brasileiro, 
nascido na cidade de Umbuzeiro, Estado da Paraíba 
em 21 de janeiro de 1878, e faleceu em Recife, 
Estado de Pernambuco em 26 de julho de 1930. De 
acordo com sua biografia, o nome completo de João 

Assinale a alternativa CORRETA: 

João Pessoa Cavalcanti Macedo. 
João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque. 
João Pessoa Albuquerque de Medeiros. 
João Pessoa de Sá Dantas. 

Pessoa Albuquerque de Paes Barreto. 

O município de João Pessoa possui um tipo de clima 
caracterizado pela alta temperatura e o elevado teor 
de umidade. As temperaturas médias anuais giram 
em torno de 25°C e os índices pluviométricos entre 

m. Essas são características do 

Assinale a alternativa CORRETA: 

Clima Tropical de Altitude 
Clima Tropical Úmido 

Bacias Hidrográficas são regiões geográficas 
formadas por rios que deságuam num curso principal 
de água. Os rios possuem aproveitamento econômico 
diversificado, irrigando terras agrícolas, abastecendo 
reservatórios de água urbanos, fornecendo alimentos 
e produzindo energia elétrica. 

Sobre as bacias hidrográficas brasileiras, é 
CORRETO afirmar que: 

Parnaíba está localiza-se na região 
nordeste, entre os estados do Ceará, Maranhão e 

São Francisco está localizada em 
grande parte em território do Nordeste. Porém, o 
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trecho inicial da bacia está localizado no norte de 
Minas Gerais. 

III. A Bacia do Araguaia-Tocantins
potencial hidrelétrico, sendo que nele está 
instalada a usina de Tucuruí. 

IV. Na Bacia do rio Paraná encontra
hidrelétricas de Itaipu (maior do Brasil) e Porto 
Primavera. 

 
Estão CORRETAS: 

 
A. I, II, III e IV. 
B. I e II apenas. 
C. III e IV apenas. 
D. I e IV apenas. 
E. I, II e III apenas. 
 
15. A Revolução de 1930 foi um movimento armado, 

liderado, três estados brasileiros que se encontravam 
insatisfeitos com o resultado das eleições 
presidenciais e que resultou em um golpe de Estado, 
o Golpe de 1930. O Golpe derrubou o então 
presidente da república Washington Luís em 24 de 
outubro de 1930, impediu a posse do presidente eleito 
Júlio Prestes e colocou fim à República Velha. 

     Os estados brasileiros que lideraram a Revolução de 
1930 foram: 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A. Paraíba, Rio Grande do Norte e Minas Gerais.
B. Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.
C. Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba.
D. São Paulo, Paraíba e Rio Grande do Sul.
E. Rio Grande do Sul, Paraná e Paraíba. 

 
16. "Diretas Já" foi um movimento político de cunho 

popular que teve como objetivo a
eleições diretas ao cargo de presidente da República 
no Brasil. O movimento começou em maio de 1983 e 
foi até 1984, tendo mobilizado milhões de pessoas 
em comícios e passeatas. 

     Em 25 de abril de 1984, a emenda constitucional das 
eleições diretas foi colocada em votação. Porém, para 
a desilusão do povo brasileiro, ela não foi aprovada e 
em 15 de janeiro de 1985, ocorreram eleições 
indiretas, sendo eleito o primeiro presidente civil 
após o regime de Ditadura Militar (1964
foi: 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A. Tancredo Neves. 
B. Fernando Collor de Melo. 
C. João Figueiredo. 
D. Fernando Henrique Cardoso 
E. Itamar Franco. 
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alizado no norte de 

Tocantins possui bom 
potencial hidrelétrico, sendo que nele está 

Na Bacia do rio Paraná encontra-se as usinas 
hidrelétricas de Itaipu (maior do Brasil) e Porto 

A Revolução de 1930 foi um movimento armado, 
liderado, três estados brasileiros que se encontravam 
insatisfeitos com o resultado das eleições 
presidenciais e que resultou em um golpe de Estado, 

de 1930. O Golpe derrubou o então 
presidente da república Washington Luís em 24 de 
outubro de 1930, impediu a posse do presidente eleito 
Júlio Prestes e colocou fim à República Velha.  

estados brasileiros que lideraram a Revolução de 

Paraíba, Rio Grande do Norte e Minas Gerais. 
Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. 
Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. 

do Sul. 
 

"Diretas Já" foi um movimento político de cunho 
popular que teve como objetivo a retomada das 

ao cargo de presidente da República 
no Brasil. O movimento começou em maio de 1983 e 

tendo mobilizado milhões de pessoas 

Em 25 de abril de 1984, a emenda constitucional das 
eleições diretas foi colocada em votação. Porém, para 
a desilusão do povo brasileiro, ela não foi aprovada e 

orreram eleições 
primeiro presidente civil 

após o regime de Ditadura Militar (1964-1985), que 

17. É uma forma de relevo plana ou pouco inclinada, 
pouco acidentada, predominando a acumulação de 
sedimentos. Podem ser costeira, quando resulta do 
levantamento da plataforma continental, aluviais, 
resultado da acumulação de sedimentos feitos pelos 
rios e de piemonte, quando é formada na parte baixa 
entre as montanhas. 
O conceito acima refere
denominado(a) de: 

 
Assinale a alternativa CORRETA:

 
A. Planalto. 
B. Planície. 
C. Depressão. 
D. Montanha. 
E. Chapada. 
 
18. Com grande extensão territorial e variação 

o Brasil abriga vários tipos de 
 

     Assinale CORRETAMENTE a alternativa que 
sequencia cada tipo de vegetação conceituado a 
seguir: 

 
I. Considerado o segundo maior bioma do Brasil, está 

presente em diferentes estados brasileiros, sendo 
predominante na Região Centro
características marcantes desse tipo de vegetação 
estão as árvores com caule tortuosos e o solo com 
poucos nutrientes.  

II. Encontrado em diferentes áreas litorâneas, onde 
deságuam os rios, esse bioma é caracterizado por 
ser uma área alagada de fundo lodoso e salobro.

III. Ocupando uma área de aproximadamente 800 mil 
quilômetros quadrados, é o único bioma 
exclusivamente br
semiáridas. 

 
A sequência CORRETA é:

 
A. Manguezal, Cerrado e Caatinga.
B. Caatinga, Manguezal e Cerrado.
C. Cerrado, Manguezal, Caatinga.
D. Cerrado, Campos e Caatinga.
E. Campos, Cerrado e Caatinga.

 
19. Energia Sustentável é aquela que é gerada

de modo a atender as necessidades atuais, porém sem 
comprometer a capacidade das futuras gerações de 
satisfazerem as suas necessidades. As principais 
fontes de energia sustentável são as renováveis e 
limpas, com nenhum ou muito pouco índice de
geração de CO2 (dióxido de carbono) e outros gases 
do efeito estufa. 

 
Assinale a alternativa que NÃO corresponde como 
energia sustentável, ou seja, energia limpa.
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É uma forma de relevo plana ou pouco inclinada, 
pouco acidentada, predominando a acumulação de 
sedimentos. Podem ser costeira, quando resulta do 
levantamento da plataforma continental, aluviais, 
resultado da acumulação de sedimentos feitos pelos 

piemonte, quando é formada na parte baixa 

O conceito acima refere-se a forma de relevo 

Assinale a alternativa CORRETA: 

Com grande extensão territorial e variação climática, 
abriga vários tipos de vegetação.  

Assinale CORRETAMENTE a alternativa que 
sequencia cada tipo de vegetação conceituado a 

Considerado o segundo maior bioma do Brasil, está 
presente em diferentes estados brasileiros, sendo 
predominante na Região Centro-Oeste. Entre as 
características marcantes desse tipo de vegetação 
estão as árvores com caule tortuosos e o solo com 

 
Encontrado em diferentes áreas litorâneas, onde 
deságuam os rios, esse bioma é caracterizado por 
ser uma área alagada de fundo lodoso e salobro. 
Ocupando uma área de aproximadamente 800 mil 
quilômetros quadrados, é o único bioma 
exclusivamente brasileiro, típica das regiões 

A sequência CORRETA é: 

Manguezal, Cerrado e Caatinga. 
Caatinga, Manguezal e Cerrado. 
Cerrado, Manguezal, Caatinga. 
Cerrado, Campos e Caatinga. 
Campos, Cerrado e Caatinga. 

Energia Sustentável é aquela que é gerada e fornecida 
de modo a atender as necessidades atuais, porém sem 
comprometer a capacidade das futuras gerações de 
satisfazerem as suas necessidades. As principais 
fontes de energia sustentável são as renováveis e 
limpas, com nenhum ou muito pouco índice de 
geração de CO2 (dióxido de carbono) e outros gases 

Assinale a alternativa que NÃO corresponde como 
energia sustentável, ou seja, energia limpa. 
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A. Biomassa. 
B. Energia Solar. 
C. Hidroeletricidade. 
D. Carvão Mineral. 
E. Energia das marés. 

 
20. É ser capaz de suprir as necessidades da geração 

atual, sem comprometer a capacidade de atender as 
necessidades das futuras gerações. Não esgota os 
recursos para o futuro. Essa definição surgiu na 
Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas para 
discutir e propor meios de harmonizar dois objetivos: 
o desenvolvimento econômico e a conservação 
ambiental. 
 
Tal definição refere-se a: 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A. Desenvolvimento Sustentável. 
B. Desenvolvimento Econômico. 
C. Desenvolvimento Financeiro. 
D. Sustentabilidade Econômica. 
E. Conservação Sustentável. 
 

INFORMÁTICA E LEGISLAÇÃO
 
21. As O correio eletrônico (e-mail) é o serviço básico de 

comunicação na rede. Ele é muito rápido, envia e 
recebe mensagens em questão de minutos. Enviar 
dados via correio eletrônico é muito fácil. Tudo o que 
você precisa é ter acesso a rede, dispor de um 
programa de correio eletrônico e conhecer o endereço 
da pessoa com quem deseja se comunicar.

 
Assinale a alternativa que CORRETA que define o 
que o que pode ser feito através do correio eletrônico:

 
I. Solicitar arquivos. 

II. Solicitar informações. 
III. Fazer pesquisas. 
IV. Enviar comandos a computadores remotos que 

realizam tarefas para você. 
V. Enviar mensagens. 

VI. Ler mensagens. 
VII. Imprimir mensagens. 

 
Estão CORRETAS: 

 
A. I, II e III apenas. 
B. II, III, IV e V apenas. 
C. IV, V, VI e VII apenas. 
D. III, IV e VII apenas. 
E. I, II, III, IV, V, VI e VII. 
 
22. Para envio de mensagens no correio eletrônico,  a 

função Cc significa: 
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de suprir as necessidades da geração 
atual, sem comprometer a capacidade de atender as 
necessidades das futuras gerações. Não esgota os 
recursos para o futuro. Essa definição surgiu na 
Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

ações Unidas para 
discutir e propor meios de harmonizar dois objetivos: 
o desenvolvimento econômico e a conservação 

INFORMÁTICA E LEGISLAÇÃO 

mail) é o serviço básico de 
comunicação na rede. Ele é muito rápido, envia e 
recebe mensagens em questão de minutos. Enviar 
dados via correio eletrônico é muito fácil. Tudo o que 
você precisa é ter acesso a rede, dispor de um 

ma de correio eletrônico e conhecer o endereço 
da pessoa com quem deseja se comunicar. 

Assinale a alternativa que CORRETA que define o 
que o que pode ser feito através do correio eletrônico: 

Enviar comandos a computadores remotos que 

Para envio de mensagens no correio eletrônico,  a 

Assinale a alternativa CORRETA:
 
A. Carbon Copy. 
B. Copy Connection. 
C. Copy Copy. 
D. Central Copy. 
E. Main Copy. 

 
23. Este comando serve para reinicializar o sistema 

fechando todos os programas 
notificar o usuário para que ele possa confirmar, ou 
não, os fechamentos previstos.
 
Assinale a alternativa CORRETA:

 
A. Alt+Tab 
B. Ctrl + Alt + Del 
C. Shift+Delete 
D. Alt+F4 
E. Ctrl+Esc 
 
24. O ícone em destaque na imagem representa:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinale a alternativa CORRETA:
 
A. Home Page. 
B. Opening Page. 
C. Default. 
D. Firefox. 
E. Last Page 

 
25. Aplicativos são programas que o usuário executa no 

seu dia-a-dia. Os computadores podem ter vários 
aplicativos que são executados simultaneamente. 
 

     Assinale a alternativa CORRETA que apresenta os 
programas especializados e que executam 
determinadas tarefas no computador:

 
I. Editores de texto

II. Planilhas Eletrônicas
III. Editores Gráficos e editoração eletrônica
IV. Gerenciadores de Banco de Dados
 
Estão CORRETAS: 
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Assinale a alternativa CORRETA: 

Este comando serve para reinicializar o sistema 
fechando todos os programas abertos, não sem antes 
notificar o usuário para que ele possa confirmar, ou 
não, os fechamentos previstos.  

Assinale a alternativa CORRETA: 

O ícone em destaque na imagem representa:  

Assinale a alternativa CORRETA: 

Aplicativos são programas que o usuário executa no 
dia. Os computadores podem ter vários 

aplicativos que são executados simultaneamente.  

alternativa CORRETA que apresenta os 
programas especializados e que executam 
determinadas tarefas no computador: 

Editores de texto. 
Planilhas Eletrônicas. 
Editores Gráficos e editoração eletrônica.  
Gerenciadores de Banco de Dados 
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A. I e II apenas. 
B. III e IV apenas. 
C. I e III apenas. 
D. I, II, III e IV. 
E. II e IV apenas. 
 
26. Assinale V para as afirmativas (verdadeiras) ou F 

para as afirmativas (falsas), em conformidade com a 
Resolução Ordinária de nº 9.593 de 13 de julho de 
2000 na qual preceitua que constituem infrações ao 
Código de Ética: 

 
(    ) Probidade profissional. 
(    ) Falso testemunho. 
(    ) Quebrar o sigilo profissional. 
(    ) Produzir falsificações. 
(   )Concorrer com seus conhecimentos científicos e/ou 

tecnológicos para a prática de crimes em atentado 
contra a pátria, a ordem social ou a saúde pública.

(    )Deixar de requerer, para o exercício da profissão, a 
revalidação e registro do diploma estrangeiro, no 
prazo legal, e/ou registro profissional no conselho 
regional de química de sua jurisdição.

 
A sequencia CORRETA é: 

 
A. V – V – V – V – V – V. 
B. F – V – V – V – V – V. 
C. V – V – V – V – F – V. 
D. F – V – V – F – V – F. 
E. V – V – F – V – V – F. 
 
27. Em conformidade com a Resolução Ordinária de nº 

9.593 de 13 de julho de 2000, no que diz respeito às
Diretrizes Relativas ao Processo de Infração ao 
Código de Ética, associe a COLUNA II 
com a COLUNA I: 

 
COLUNA I 

 
( 1  )Foro Administrativo para Julgamento das 

Infrações ao Código de Ética. 
( 2  )Das Sanções Aplicáveis. 
( 3  )Infrações ao Código de Ética. 
( 4  )Dos Processos de Infração ao Código de Ética 

nos CRQ'S. 
(  5 )Da Comissão de Ética do Conselho Federal de 

Química. 
 

COLUNA II 
 

 (   ) O Conselho Federal de Química quando se tratar 
de infrações praticadas por membros, ex
membrosdos clegiados do sisemas 
CFQ/CRQ's,ou por titular de Delegacias dos 
CRQ's 

(   ) Deixar de requerer, para o exercício da profissão, 
a revalidação e registro do diploma estrangeiro, 
no prazo legal, e/ou registro profissional no 
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Assinale V para as afirmativas (verdadeiras) ou F 
para as afirmativas (falsas), em conformidade com a 
Resolução Ordinária de nº 9.593 de 13 de julho de 

nstituem infrações ao 

(   )Concorrer com seus conhecimentos científicos e/ou 
crimes em atentado 

contra a pátria, a ordem social ou a saúde pública. 
(    )Deixar de requerer, para o exercício da profissão, a 

revalidação e registro do diploma estrangeiro, no 
prazo legal, e/ou registro profissional no conselho 

ua jurisdição. 

Em conformidade com a Resolução Ordinária de nº 
9.593 de 13 de julho de 2000, no que diz respeito às 

o de Infração ao 
COLUNA II de acordo 

)Foro Administrativo para Julgamento das 

)Dos Processos de Infração ao Código de Ética 

)Da Comissão de Ética do Conselho Federal de 

(   ) O Conselho Federal de Química quando se tratar 
de infrações praticadas por membros, ex-
membrosdos clegiados do sisemas 

CRQ's,ou por titular de Delegacias dos 

eixar de requerer, para o exercício da profissão, 
a revalidação e registro do diploma estrangeiro, 
no prazo legal, e/ou registro profissional no 

Conselho Regional de Química de sua 
jurisdição. 

(   ) Suspensão do exercício profissional, por períodos 
variáveis de um (01) mês a um (01) ano, de 
acordo com a extensão da falta, ressalvada a 
ação da Justiça Pública.

(   )O Presidente da CEP encaminhará o relatório 
final com parecer conclusivo, no prazo de 60
dias a partir do recebimento da defesa, 
prorrogável por mais 10, ao Presidente do 
Conselho Regional de Química.

(   )Receber e julgar os Recursos de Infração ao 
Código de Ética, oriundo dos Conselhos 
Regionais. 

 
A sequência CORRETA

 
A. 5 – 4 – 3 – 2 – 1 
B. 1 – 2 – 4 – 5 - 3 
C. 3 – 2 – 4 – 1 – 5 
D. 1 – 3 – 2 – 4 – 5 
E. 4 – 5 – 2 – 1 – 3  
 

28. Sobre a resolução Normativa 241 de 15 de dezembro 
de 2011, no que diz respeito aos termos do artigo 346 
da Consolidação das Leis do Trabalho, que autoriza a 
aplicação de sanções ao profissional da química que 
incorrer em falta de ética, no exercício de suas 
funções; atente para as afirmativas a seguir:

 
I. Considera-se iniciado o processo ético, na data 

em que o Presidente da Comissão de Ética do 
CRQ, receber a denúncia.

II. Cabe ao Setor de Protocolo, o encaminhamento 
ao Presidente do Conselho Regional de 
Química, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a 
partir da entrada do(s) documento(s) de 
denúncia no CRQ.

III. Recebida a denúncia, o Presidente da Comissão 
de Ética dará 
Recebimento, ao Profissional envolvido, 
anexando cópia de todo o conteúdo da denúncia, 
concedendo-lhe o prazo improrrogável, de 20 
(vinte) dias a partir do seu recebimento, para 
apresentação de defesa, acompanhada das 
provas que enten

IV. Da decisão do CRQ caberá recurso ao Conselho 
Federal de Química, por intermédio do CRQ, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a partir do 
recebimento da notificação, o que será feito 
com aviso de recebimento

 
Estão CORRETAS as afirmativas:
 

A. I, II e III apenas. 
B. I, III e IV apenas. 
C. I, II e IV apenas. 
D. II, III e IV apenas 
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Conselho Regional de Química de sua 

Suspensão do exercício profissional, por períodos 
variáveis de um (01) mês a um (01) ano, de 
acordo com a extensão da falta, ressalvada a 
ação da Justiça Pública. 

(   )O Presidente da CEP encaminhará o relatório 
final com parecer conclusivo, no prazo de 60 
dias a partir do recebimento da defesa, 
prorrogável por mais 10, ao Presidente do 
Conselho Regional de Química. 

(   )Receber e julgar os Recursos de Infração ao 
Código de Ética, oriundo dos Conselhos 

ETA é: 

Sobre a resolução Normativa 241 de 15 de dezembro 
no que diz respeito aos termos do artigo 346 

da Consolidação das Leis do Trabalho, que autoriza a 
plicação de sanções ao profissional da química que 

incorrer em falta de ética, no exercício de suas 
atente para as afirmativas a seguir: 

se iniciado o processo ético, na data 
em que o Presidente da Comissão de Ética do 

denúncia. 
Cabe ao Setor de Protocolo, o encaminhamento 
ao Presidente do Conselho Regional de 
Química, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a 
partir da entrada do(s) documento(s) de 
denúncia no CRQ. 
Recebida a denúncia, o Presidente da Comissão 
de Ética dará ciência, com Aviso de 

, ao Profissional envolvido, 
anexando cópia de todo o conteúdo da denúncia, 

lhe o prazo improrrogável, de 20 
(vinte) dias a partir do seu recebimento, para 
apresentação de defesa, acompanhada das 
provas que entender necessárias. 
Da decisão do CRQ caberá recurso ao Conselho 
Federal de Química, por intermédio do CRQ, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a partir do 
recebimento da notificação, o que será feito 

aviso de recebimento. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 
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E. I, II, III e IV. 
 

29. No que diz respeito ao Decreto nº 85.877 de 07 de 
abril de 1981, são privativos do Químico o exercício 
das atividades abaixo discriminadas, quando 
exercidas em firmas ou entidades públicas e privadas:

 
I. Análises químicas e físico-químicas.

II. Padronização e controle de qualidade, tratamento 
prévio de matéria prima, fabricação e tratamento 
de produtos industriais. 

III. Tratamento químico, para fins de conservação, 
melhoria ou acabamento de produtos naturais ou 
industriais. 

IV. Mistura, ou adição recíproca, acondicionamento, 
embalagem e reembalagem de produtos químicos 
e seus derivados, cujo manipulação requeira 
conhecimentos de química. 

V. Comercialização e estocagem de pr
corrosivos, inflamáveis ou explosivos, ressalvados 
os casos de venda a varejo. 

VI. Assessoramento técnico na industrialização, 
comercialização e emprego de matérias primas e 
de produtos de indústria química. 

VII. Pesquisa, estudo, planejamento, perí
consultoria e apresentação de pareceres técnicos 
na área de química. 

 
Estão CORRETAS as afirmativas: 

 
A. I, II, IV e VII apenas. 
B. III, V, VI e VII apenas. 
C. II, III, IV e V apenas. 
D. I, II, III, IV, V, VI e VII. 
E. IV, V, VI e VII apenas. 
 

30. De acordo com a resolução Normativa de Nº 222 de 
20 de novembro de 2009, que dispõe sobre a Carteira 
Profissional do Químico, manifesta a pretensão de 
exercer funções de profissional da Química, quem:

 
Analise os argumentos a seguir e assinale a 
alternativa INCORRETA: 

 
A. Mediante anúncios, placas, cartões comerciais ou outros 

meios capazes de serem identificados, se propuser ao 
exercício de atividades de profissional da Química, 
estabelecidas nos diplomas legais e intra
no parágrafo precedente. 

B. Através de requerimento, em formulário de modelo 
aprovado pelo Conselho Regional de Química, com 
diploma devidamente registrado e certidão de seu 
histórico escolar, que contenha as cargas horárias 
teóricas e práticas devidamente comprovadas.

C. Firmar contrato, com ou sem vínculo empregatício, para 
a execução de serviços com atividades de profissional da 
Química. 

D. Especificar sua profissão em contrato social de firma 
comercial, industrial ou de serviços, ou em estudos, 
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No que diz respeito ao Decreto nº 85.877 de 07 de 
abril de 1981, são privativos do Químico o exercício 
das atividades abaixo discriminadas, quando 

em firmas ou entidades públicas e privadas: 

químicas. 
Padronização e controle de qualidade, tratamento 
prévio de matéria prima, fabricação e tratamento 

Tratamento químico, para fins de conservação, 
melhoria ou acabamento de produtos naturais ou 

Mistura, ou adição recíproca, acondicionamento, 
embalagem e reembalagem de produtos químicos 
e seus derivados, cujo manipulação requeira 

Comercialização e estocagem de produtos tóxicos, 
corrosivos, inflamáveis ou explosivos, ressalvados 

Assessoramento técnico na industrialização, 
comercialização e emprego de matérias primas e 

 
Pesquisa, estudo, planejamento, perícia, 
consultoria e apresentação de pareceres técnicos 

ção Normativa de Nº 222 de 
que dispõe sobre a Carteira 
manifesta a pretensão de 

exercer funções de profissional da Química, quem: 

Analise os argumentos a seguir e assinale a 

Mediante anúncios, placas, cartões comerciais ou outros 
meios capazes de serem identificados, se propuser ao 
exercício de atividades de profissional da Química, 
estabelecidas nos diplomas legais e intra-legais referidos 

requerimento, em formulário de modelo 
aprovado pelo Conselho Regional de Química, com 
diploma devidamente registrado e certidão de seu 
histórico escolar, que contenha as cargas horárias 
teóricas e práticas devidamente comprovadas. 

em vínculo empregatício, para 
a execução de serviços com atividades de profissional da 

Especificar sua profissão em contrato social de firma 
comercial, industrial ou de serviços, ou em estudos, 

projetos, análises, pareceres, atestados, laudos e pe
e demais documentos profissionais ou pessoais, como 
sendo uma das que constem no art. 325 do Decreto
n.º 5.452, de 01.05.1943, ou na Lei n.º 2.800, de 
18.06.1956, ou nas Resoluções Normativas do CFQ.

E. Inscrever-se em concurso ou prova de seleção 
entidade de direito público ou privado, para 
preenchimento de cargo ou função, com atividade de 
profissional da Química, referidas no parágrafo 1º deste 
artigo. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. De acordo com a Constituição Federal, em seu 
37, a administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte, 
EXCETO: 

A. Os cargos, empregos e funções públicas são 
acessíveis aos brasileiros que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos 
estrangeiros, na forma da lei.

B. A investidura em cargo ou emprego público depende 
de aprovação prévia em concurso público de prov
ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma 
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo 
em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração.  

C. O prazo de validade do concurso público se
três anos, prorrogável uma vez, por igual período.

D. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de 
convocação, aquele aprovado em concurso público de 
provas ou de provas e títulos será convocado com 
prioridade sobre novos concursados para ass
cargo ou emprego, na carreira.

E. As funções de confiança, exercidas exclusivamente 
por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos 
em comissão, a serem preenchidos por servidores de 
carreira nos casos, condições e percentuais mínimos 
previstos em lei, destinam
direção, chefia e assessoramento.

32. FGTS é a sigla de Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço. É um depósito mensal, referente a um 
percentual de 8% do salário do empregado, que o 
empregador fica obrigado a depositar
bancária no nome do empregado que deve ser aberta 
na Caixa Econômica Federal.

Sobre o FGTS é CORRETO afirmar que:

I. O FGTS tem o objetivo de auxiliar o 
trabalhador, caso esse seja demitido, em 
qualquer hipótese de encerramento da relação de 
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projetos, análises, pareceres, atestados, laudos e perícias 
e demais documentos profissionais ou pessoais, como 
sendo uma das que constem no art. 325 do Decreto-Lei 
n.º 5.452, de 01.05.1943, ou na Lei n.º 2.800, de 
18.06.1956, ou nas Resoluções Normativas do CFQ. 

se em concurso ou prova de seleção em 
entidade de direito público ou privado, para 
preenchimento de cargo ou função, com atividade de 
profissional da Química, referidas no parágrafo 1º deste 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

De acordo com a Constituição Federal, em seu Art. 
administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte, 

os, empregos e funções públicas são 
acessíveis aos brasileiros que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos 
estrangeiros, na forma da lei. 
A investidura em cargo ou emprego público depende 
de aprovação prévia em concurso público de provas 
ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma 
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo 
em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

O prazo de validade do concurso público será de até 
três anos, prorrogável uma vez, por igual período. 
Durante o prazo improrrogável previsto no edital de 
convocação, aquele aprovado em concurso público de 
provas ou de provas e títulos será convocado com 
prioridade sobre novos concursados para assumir 
cargo ou emprego, na carreira. 
As funções de confiança, exercidas exclusivamente 
por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos 
em comissão, a serem preenchidos por servidores de 
carreira nos casos, condições e percentuais mínimos 

lei, destinam-se apenas às atribuições de 
direção, chefia e assessoramento. 

Fundo de Garantia por Tempo de 
É um depósito mensal, referente a um 

percentual de 8% do salário do empregado, que o 
empregador fica obrigado a depositar em uma conta 
bancária no nome do empregado que deve ser aberta 
na Caixa Econômica Federal. 

Sobre o FGTS é CORRETO afirmar que: 

FGTS tem o objetivo de auxiliar o 
trabalhador, caso esse seja demitido, em 
qualquer hipótese de encerramento da relação de 
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emprego, seja ela por motivo de doenças graves 
e até catástrofes naturais. 

II. O FGTS não é descontado do salário do 
empregado e sim uma obrigação do empregador.

III. O FGTS foi instituído em 1966 e é regulado por 
uma lei federal.  

IV. Quem tem direito ao FGTS são trabalh
urbanos e rurais, através do regime da CLT 
(Consolidação das Leis do Trabalho), 
trabalhadores avulsos, empregados domésticos.

Estão CORRETAS: 

A. I e II apenas. 
B. III e IV apenas. 
C. I e IV apenas. 
D. I, II e III apenas. 
E. I, II, III e IV. 

33. De acordo com o Decreto-lei n.º 5.452, de 1º de maio 
de 1943 que aprova a consolidação das leis do 
trabalho, responda as questões 3 e 4: 

Em seu artigo 11 diz que o direito de ação quanto a 
créditos resultantes das relações de trabalho 
prescreve: 

Assinale a alternativa CORRETA: 

I. Em cinco anos para o trabalhador urbano, até o 
limite de dois anos após a extinção do contrato.

II. Em dois anos, após a extinção do cont
trabalho, para o trabalhador rural. 

III. Em até 4 anos para o funcionário da rede privada, 
tendo o limite de um ano após a extinção do 
contrato. 

 
Está(ão) CORRETA(S): 

 
A. I apenas. 
B. II apenas. 
C. III apenas. 
D. I e II apenas. 
E. I e III apenas. 

 
34. O artigo 16 estabelece que a Carteira de Trabalho e 

Previdência Social  (CTPS), além do número, série, 
data de emissão e folhas destinadas às anotações 
pertinentes ao contrato de trabalho e as de interesse 
da Previdência Social, conterá:  

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
I. Fotografia, de frente, modelo 3 X 4.

II. Nome, filiação, data e lugar de nascimento e 
assinatura. 

III. Nome, idade e estado civil dos dependentes.
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rego, seja ela por motivo de doenças graves 

O FGTS não é descontado do salário do 
empregado e sim uma obrigação do empregador. 
O FGTS foi instituído em 1966 e é regulado por 

Quem tem direito ao FGTS são trabalhadores 
urbanos e rurais, através do regime da CLT 
(Consolidação das Leis do Trabalho), 
trabalhadores avulsos, empregados domésticos. 

lei n.º 5.452, de 1º de maio 
aprova a consolidação das leis do 

 

direito de ação quanto a 
créditos resultantes das relações de trabalho 

Em cinco anos para o trabalhador urbano, até o 
limite de dois anos após a extinção do contrato. 
Em dois anos, após a extinção do contrato de 

 
Em até 4 anos para o funcionário da rede privada, 
tendo o limite de um ano após a extinção do 

estabelece que a Carteira de Trabalho e 
(CTPS), além do número, série, 

data de emissão e folhas destinadas às anotações 
pertinentes ao contrato de trabalho e as de interesse 

Fotografia, de frente, modelo 3 X 4. 
Nome, filiação, data e lugar de nascimento e 

Nome, idade e estado civil dos dependentes. 

IV. Número do documento de naturalização ou data 
da chegada ao Brasil, e demais elementos 
constantes da identidade de
for o caso. 

 
Estão CORRETAS: 

 
A. I e II apenas. 
B. III e IV apenas. 
C. I, II e III apenas. 
D. II e IV apenas. 
E. I, II, III e IV. 

 
35. Março é o mês da contribuição sindical dos 

trabalhadores. Todos os empregados, sindicalizados 
ou não, são obrigados a 
a um dia de trabalho. O desconto é feito pela 
empresa  diretamente na folha de pagamento entregue 
em abril. A tributação é prevista nos artigos 578 e 
591 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Essa contribuição é destinada
 

Assinale a alternativa CORRETA:
 

I. Para transferência às instituições sindicais, que 
usam o dinheiro para manter suas atividades.

II. Uma pequena parte é destinada ao Ministério do 
Trabalho, que pode usar o recurso para atividades 
de relacionamento com os sindicatos ou depositar a 
quantia no Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(FAT), de onde saem os pagamentos de Seguro
Desemprego e Abono Salarial.

III. Destinado a complementação do pagamento do 
FGTS. 

 
Está(ão) CORRETA(S):

 
A. I e II apenas. 
B. I e III apenas. 
C. II e III apenas. 
D. I apenas. 
E. II apenas. 

 
36. Licitação é o procedimento administrativo formal em 

que a Administração Pública convoca, mediante 
condições estabelecidas em ato próprio (edital ou 
convite), empresas interessadas na apresentação de 
propostas para o oferecimento de bens e serviços.

     As modalidades de licitação definem o rito, ou seja, 
as fases pelas quais se processará o certame.

 
Assinale (V) para as alternativas verdadeiras e 
para as falsas, sobre as características de algum
modalidades de licitação:

 
(    ) Concorrência é a modalidade de licitação entre 

quaisquer interessados que, na fase inicial de 
habilitação preliminar, comprovem possuir os 
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Número do documento de naturalização ou data 
da chegada ao Brasil, e demais elementos 
constantes da identidade de estrangeiro, quando 

Março é o mês da contribuição sindical dos 
trabalhadores. Todos os empregados, sindicalizados 
ou não, são obrigados a contribuir com o equivalente 
a um dia de trabalho. O desconto é feito pela 

diretamente na folha de pagamento entregue 
em abril. A tributação é prevista nos artigos 578 e 
591 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

Essa contribuição é destinada as seguintes finalidades: 

Assinale a alternativa CORRETA: 

transferência às instituições sindicais, que 
usam o dinheiro para manter suas atividades. 
Uma pequena parte é destinada ao Ministério do 
Trabalho, que pode usar o recurso para atividades 

relacionamento com os sindicatos ou depositar a 
quantia no Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(FAT), de onde saem os pagamentos de Seguro-
Desemprego e Abono Salarial. 
Destinado a complementação do pagamento do 

Está(ão) CORRETA(S): 

Licitação é o procedimento administrativo formal em 
que a Administração Pública convoca, mediante 
condições estabelecidas em ato próprio (edital ou 
convite), empresas interessadas na apresentação de 
propostas para o oferecimento de bens e serviços. 
As modalidades de licitação definem o rito, ou seja, 
as fases pelas quais se processará o certame. 

para as alternativas verdadeiras e (F) 
para as falsas, sobre as características de algumas das 
modalidades de licitação: 

(    ) Concorrência é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados que, na fase inicial de 
habilitação preliminar, comprovem possuir os 
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requisitos mínimos de qualificação exigidos no 
edital para execução de seu objeto.

(   ) Tomada de preços é a modalidade de licitação 
entre interessados devidamente cadastrados ou 
que atenderem a todas as condições exigidas 
para cadastramento até o terceiro dia anterior à 
data do recebimento das propostas, observada a 
necessária qualificação. 

(  ) Convite: é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados para escolha de trabalho 
técnico, científico ou artístico, mediante a 
instituição de prêmios ou remuneração aos 
vencedores, conforme critérios constantes de 
edital publicado na imprensa oficial com 
antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) 
dias. 

(   ) Pregão é a modalidade de licitação para aquisição 
de bens e serviços comuns, onde a disputa pelo 
fornecimento se dá através de sessão pública, 
presencial ou eletrônica (via internet), por meio 
de propostas e lances, para a classificação e 
habilitação do licitante que ofertou o menor 
preço. 

(  )Concurso é a modalidade de licitação entre 
interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados 
número mínimo de 3 (três) pela unidade 
administrativa, a qual afixará, em local 
apropriado, cópia do instrumento convocatório e 
o estenderá aos demais cadastrados na 
correspondente especialidade que manifestarem 
seu interesse com antecedência de até 24 
quatro) horas da apresentação das propostas.

 
A sequência CORRETA é: 

 
A. F, V, F, V e F. 
B. F, F, V, V e V. 
C. V, V, F, V e F. 
D. V, F, V, F e F. 
E. V, V, F, F e V. 

 
37. O tipo de licitação não deve ser confundido com 

modalidade de licitação. Ele define o critério 
julgamento da licitação utilizado pela Administração 
para a seleção da proposta mais vantajosa, o qual 
deve estar previsto no edital. 
 
De acordo com o tipo, a licitação pode ser:
 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A. Melhor Preço, Melhor Técnica, Técnica e 
B. Melhor Equipe e Melhor serviço prestado.
C. Melhor qualidade de equipamentos e Melhor 

Técnica. 
D. Menor Preço e Melhor serviço prestado.
E. Melhor Técnica e Melhor equipe. 
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requisitos mínimos de qualificação exigidos no 

bjeto. 
(   ) Tomada de preços é a modalidade de licitação 

entre interessados devidamente cadastrados ou 
que atenderem a todas as condições exigidas 
para cadastramento até o terceiro dia anterior à 
data do recebimento das propostas, observada a 

(  ) Convite: é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados para escolha de trabalho 
técnico, científico ou artístico, mediante a 
instituição de prêmios ou remuneração aos 
vencedores, conforme critérios constantes de 

o na imprensa oficial com 
antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) 

(   ) Pregão é a modalidade de licitação para aquisição 
de bens e serviços comuns, onde a disputa pelo 
fornecimento se dá através de sessão pública, 

internet), por meio 
de propostas e lances, para a classificação e 
habilitação do licitante que ofertou o menor 

(  )Concurso é a modalidade de licitação entre 
interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em 
número mínimo de 3 (três) pela unidade 
administrativa, a qual afixará, em local 
apropriado, cópia do instrumento convocatório e 
o estenderá aos demais cadastrados na 
correspondente especialidade que manifestarem 
seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e 
quatro) horas da apresentação das propostas. 

O tipo de licitação não deve ser confundido com 
modalidade de licitação. Ele define o critério de 
julgamento da licitação utilizado pela Administração 
para a seleção da proposta mais vantajosa, o qual 

De acordo com o tipo, a licitação pode ser: 

Melhor Preço, Melhor Técnica, Técnica e Preço. 
Melhor Equipe e Melhor serviço prestado. 
Melhor qualidade de equipamentos e Melhor 

Menor Preço e Melhor serviço prestado. 

38. Constitui um tipo de comunicação eminentemente 
interna estabelecida entre as unidades
de um mesmo órgão, de níveis hierárquicos iguais ou 
distintos. 

 
Esse conceito refere-se a um tipo de correspondência 
oficial, assinale a alternativa CORRETA que 
corresponde a definição anterior:

 
A. Carta. 
B. Ofício. 
C. Memorando. 
D. Requerimento. 
E. E-mail. 

 
39. Correspondência Oficial é a comunicação entre os 

órgãos do serviço público ou autárquico, na troca de 
informações de interesse comum ou das partes. A 
linguagem da correspondência oficial difere da 
linguagem da correspondência empresarial ou 
comercial, não somente por seu conteúdo e 
finalidade, mas principalmente por obedecer aos 
princípios de impessoalidade, de uniformidade e de 
formalidade. 
 
Assinale a alternativa CORRETA que apresenta 
características da correspondência oficial:

 
I. Ausência de impre

comunica. 
II. Impessoalidade de quem recebe a comunicação.

III. Caráter impessoal do próprio assunto tratado.
IV. As comunicações oficiais nem sempre devem 

ser formais. 

Estão CORRETAS: 
 

A. I e II apenas. 
B. III e IV apenas. 
C. I e IV apenas. 
D. I, II e III apenas. 
E. II, III e IV apenas. 

 
40. Na situação atual do mercado, as empresas estão cada 

vez mais competitivas, induzindo a busca por 
ferramentas de gestão interna a fim de otimizar os 
processos, agregar mais valor a organizações e 
controlar os recursos e cu

     Na busca da melhoria na qualidade da gestão, 
destacamos alguns pontos como sendo primordiais.

 
Assinale a alternativa CORRETA:

 
I. Foco no cliente. 

II. Liderança Proativa.
III. Melhoria Contínua.
IV. Visão Sistêmica.
V. Gerenciamento por processos.
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Constitui um tipo de comunicação eminentemente 
interna estabelecida entre as unidades administrativas 
de um mesmo órgão, de níveis hierárquicos iguais ou 

se a um tipo de correspondência 
oficial, assinale a alternativa CORRETA que 
corresponde a definição anterior: 

Correspondência Oficial é a comunicação entre os 
órgãos do serviço público ou autárquico, na troca de 
informações de interesse comum ou das partes. A 
linguagem da correspondência oficial difere da 
linguagem da correspondência empresarial ou 

ial, não somente por seu conteúdo e 
finalidade, mas principalmente por obedecer aos 
princípios de impessoalidade, de uniformidade e de 

Assinale a alternativa CORRETA que apresenta 
características da correspondência oficial: 

Ausência de impressões individuais de quem 

Impessoalidade de quem recebe a comunicação. 
Caráter impessoal do próprio assunto tratado. 
As comunicações oficiais nem sempre devem 

 

Na situação atual do mercado, as empresas estão cada 
vez mais competitivas, induzindo a busca por 
ferramentas de gestão interna a fim de otimizar os 
processos, agregar mais valor a organizações e 
controlar os recursos e custos. 
Na busca da melhoria na qualidade da gestão, 
destacamos alguns pontos como sendo primordiais. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 
Liderança Proativa. 
Melhoria Contínua. 
Visão Sistêmica. 
Gerenciamento por processos. 
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Estão CORRETAS: 
 
A. I e II apenas. 
B. III, IV e V apenas. 
C. II e V apenas. 
D. I, II e IV apenas. 
E. I, II, III, IV e V. 
 
41. Em consonância com a Lei Nº 6.538, d

de 1978 que dispõe sobre os Serviços Postais em seu 
Art. 7º - Constitui serviço postal o recebimento, 
expedição, transporte e entrega de objetos de 
correspondência, valores e encomendas, conforme 
definido em regulamento. § 1º - São objetos de
correspondência: 

Assinale a alternativa CORRETA: 

I. Carta. 
II. Cartão-Postal. 

III. Impresso. 
IV. Cecograma. 
V. Pequena - Encomenda. 
 
Estão CORRETAS: 

 
A. I, II e III apenas. 
B. I, II, III, IV e V. 
C. I, II, III e V apenas. 
D. I, II e IV apenas. 
E. I, II e V apenas. 
 
42. De acordo com a Lei Nº 6.538, de 22 de Junho de 

1978 que dispõe sobre os Serviços Postais, em seu 
art. 10, não constitui violação de sigilo da 
correspondência postal a abertura de carta, EXCETO:

 
A. Endereçada a homônimo, no mesmo endereço.
B. Que apresente indícios de conter objeto sujeito a 

pagamento de tributos. 
C. Que apresente indícios de conter valor não declarado, 

objeto ou substância de expedição, uso ou 
proibidos. 

D. Que deva ser inutilizada, na forma prevista em 
regulamento, em virtude de impossibilidade de sua 
entrega e restituição. 

E. Quando a entrega tenha sido realizada no endereço 
errado. 
 

43. Cartório é o local no qual trabalha o notário ou 
tabelião, profissional responsável pelo registro, 
organização, e autenticidade de documentos. 
Segundo a lei dos cartórios, cabe ao notário/tabelião 
formalizar e legalizar acordos e negócios, além de 
autenticar fatos.  
De acordo com a responsabilidade e encargo, pod
existir diferentes tipos de tabeliões e 
consequentemente diferentes tipos de cartório:
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Lei Nº 6.538, de 22 de Junho 
que dispõe sobre os Serviços Postais em seu 

Constitui serviço postal o recebimento, 
expedição, transporte e entrega de objetos de 
correspondência, valores e encomendas, conforme 

São objetos de 

Lei Nº 6.538, de 22 de Junho de 
que dispõe sobre os Serviços Postais, em seu 

rt. 10, não constitui violação de sigilo da 
cia postal a abertura de carta, EXCETO: 

Endereçada a homônimo, no mesmo endereço. 
Que apresente indícios de conter objeto sujeito a 

Que apresente indícios de conter valor não declarado, 
objeto ou substância de expedição, uso ou entrega 

Que deva ser inutilizada, na forma prevista em 
regulamento, em virtude de impossibilidade de sua 

Quando a entrega tenha sido realizada no endereço 

Cartório é o local no qual trabalha o notário ou 
profissional responsável pelo registro, 

organização, e autenticidade de documentos. 
Segundo a lei dos cartórios, cabe ao notário/tabelião 
formalizar e legalizar acordos e negócios, além de 

De acordo com a responsabilidade e encargo, podem 
existir diferentes tipos de tabeliões e 
consequentemente diferentes tipos de cartório: 

 
Assinale a alternativa CORRETA:

 
I. Cartórios de Notas.

II. Cartórios de Protesto. 
III. Cartórios de Registro de Imóveis.
IV. Cartórios de Registro de Títulos e Documentos.
V. Cartórios de Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

VI. Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais e 
de Interdições e Tutelas.

VII. Oficiais de Registro de Distribuição.
 

Estão CORRETAS: 
 

A. I, II e III apenas. 
B. IV, V, VI e VII apenas.
C. I, II, III, IV, V, VI e VII.
D. II, III, IV e VII apenas.
E. III, IV, V e VI apenas.

 
44. É o cartório que lavra escrituras públicas, reconhece 

firmas e autentica cópia de documentos. Nele se 
lavram, por exemplo, divórcios, inventários e 
partilhas, escrituras de compra e venda, doação, 
união estável, hipoteca, etc. 

 
A descrição anterior refere

 
Assinale a alternativa CORRETA:

 
A. Cartórios de Notas. 
B. Cartórios de Protesto. 
C. Cartórios de Registro de Imóveis.
D. Cartórios de Registro de Títulos e Documentos.
E. Cartórios de Registro Civil das 

 

45. Os servidores públicos
um vínculo de trabalho profissional com órgãos e 
entidades do governo. Dentro do setor público, todas 
as atividades do governo afetam a vida de um país. 
Por isso, é necessário que os 
valores éticos para que os cidadãos possam acreditar 
na eficiência dos serviços públicos. São princípios 
gerais do Serviço Público:

 
Assinale a alternativa CORRETA:

 
I. Os servidores públicos devem ser leais as suas 

Constituições, leis 
interesses privados.

II. Os servidores não poderão ter interesses 
financeiros que causem conflitos ao desempenho 
de sua atividade. 

III. Os servidores deverão usar de sigilo, não 
utilizando informações governamentais para seu 
próprio interesse. Além disso não poderão fazer 
promessas não autorizadas que comprometam o 
governo. 
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Assinale a alternativa CORRETA: 

Cartórios de Notas. 
Cartórios de Protesto.  
Cartórios de Registro de Imóveis. 
Cartórios de Registro de Títulos e Documentos. 
Cartórios de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. 
Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais e 
de Interdições e Tutelas. 
Oficiais de Registro de Distribuição. 

IV, V, VI e VII apenas. 
I, II, III, IV, V, VI e VII. 
II, III, IV e VII apenas. 
III, IV, V e VI apenas. 

É o cartório que lavra escrituras públicas, reconhece 
firmas e autentica cópia de documentos. Nele se 
lavram, por exemplo, divórcios, inventários e 
partilhas, escrituras de compra e venda, doação, 

stável, hipoteca, etc.  

A descrição anterior refere-se à: 

Assinale a alternativa CORRETA: 

Cartórios de Protesto.  
Cartórios de Registro de Imóveis. 
Cartórios de Registro de Títulos e Documentos. 
Cartórios de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. 

servidores públicos são profissionais que possuem 
um vínculo de trabalho profissional com órgãos e 
entidades do governo. Dentro do setor público, todas 
as atividades do governo afetam a vida de um país. 
Por isso, é necessário que os servidores apliquem os 
valores éticos para que os cidadãos possam acreditar 
na eficiência dos serviços públicos. São princípios 
gerais do Serviço Público: 

Assinale a alternativa CORRETA: 

Os servidores públicos devem ser leais as suas 
Constituições, leis e princípios éticos acima dos 
interesses privados. 
Os servidores não poderão ter interesses 
financeiros que causem conflitos ao desempenho 

Os servidores deverão usar de sigilo, não 
utilizando informações governamentais para seu 

teresse. Além disso não poderão fazer 
promessas não autorizadas que comprometam o 
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IV. Os servidores deverão ser honestos no 
cumprimento de suas funções. 

V. Os servidores não poderão aceitar presente ou 
item de valor de qualquer pessoa ou instituição em 
busca de benefícios, nem realizar atividades não 
reguladas ou permitidas pelo órgão do servidor.

Estão CORRETAS: 

A. I e II apenas. 
B. I, II, III, IV e V. 
C. II, III e IV apenas. 
D. III, IV e V apenas. 
E. I, IV e V apenas. 

46. Almoxarifado é o local destinado à guarda e 
conservação de materiais, em recinto coberto ou não, 
adequado à sua natureza, tendo a função de destinar 
espaços onde permanecerá cada item aguardando a 
necessidade do seu uso, ficando sua localização, 
equipamentos e disposição interna acondicionados à 
política geral de estoques da empresa.
Para atendimento das diversas rotinas de trabalho 
seguintes documentos são utilizados no 
Almoxarifado: 

 
Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso:

(  ) Ficha de controle de estoque
destinado a controlar manualmente o estoque, 
por meio da anotação das quantidades de 
entradas e saídas, visando o seu ressuprimento.

(    ) Ficha de Localização documento utilizado para 
indicar as localizações, através de códigos, 
onde o material está guardado. 

(   ) Comunicação de Irregularidades
utilizado para informar a todos os funcionários 
da empresa os motivos pelos quais 
aconteceram determinadas irregularidade.

(  ) Relatório técnico de inspeção
utilizado para definir, sob o aspecto 
qualitativo, o aceite ou a recusa do material 
comprado do fornecedor. 

(   ) Requisição de material documento utilizado 
para a retirada de materiais do almoxarifado.

(   ) Devolução de material documento utilizado 
para devolver ao estoque do a
quantidades de material porventura 
requisitadas além do necessário.

 
A sequência CORRETA é: 

 
A. V, V, F, V, V e V. 
B. F, V, V, F, V e V. 
C. V, V, F, F, V e F. 
D. F, F, V, V, V e V. 
E. V, F, V, F, V e V. 

 
47. Administração pública representa o conjunto de 

ações que compõem a função administrativa, 
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Os servidores deverão ser honestos no 

Os servidores não poderão aceitar presente ou 
item de valor de qualquer pessoa ou instituição em 

usca de benefícios, nem realizar atividades não 
reguladas ou permitidas pelo órgão do servidor. 

Almoxarifado é o local destinado à guarda e 
vação de materiais, em recinto coberto ou não, 

adequado à sua natureza, tendo a função de destinar 
espaços onde permanecerá cada item aguardando a 
necessidade do seu uso, ficando sua localização, 
equipamentos e disposição interna acondicionados à 

geral de estoques da empresa. 
Para atendimento das diversas rotinas de trabalho 
seguintes documentos são utilizados no 

para falso: 

(  ) Ficha de controle de estoque documento 
destinado a controlar manualmente o estoque, 
por meio da anotação das quantidades de 
entradas e saídas, visando o seu ressuprimento. 

documento utilizado para 
indicar as localizações, através de códigos, 

 
(   ) Comunicação de Irregularidades documento 

utilizado para informar a todos os funcionários 
da empresa os motivos pelos quais 
aconteceram determinadas irregularidade. 

(  ) Relatório técnico de inspeção documento 
sob o aspecto 

qualitativo, o aceite ou a recusa do material 

documento utilizado 
para a retirada de materiais do almoxarifado. 

documento utilizado 
para devolver ao estoque do almoxarifado as 
quantidades de material porventura 
requisitadas além do necessário. 

Administração pública representa o conjunto de 
função administrativa, 

podendo ser direta ou indireta
pública tem como objetivo trabalhar a favor 
do interesse público, e dos direitos e interesses dos 
cidadãos que administra.
 

     A administração pública indireta é 
 

I. Autarquias. 
II. Fundações.  

III. Empresas públicas.
IV. Sociedades de economia mista.

 
Estão CORRETAS: 

 
A. I e II apenas. 
B. III e IV apenas. 
C. II e III apenas. 
D. I e IV apenas. 
E. I, II, III e IV. 

 
48. Rescisão de contrato significa

cancelamento do 
específico. A rescisão do contrato ocorre geralmente 
quando há uma lesão contratual, ou seja, quando há o 
descumprimento de alguma cláusula pelas
envolvidas. Além da rescisão de contrato, outras 
formas de terminar um contra

 
Assinale CORRETAMENTE a alternativa que 
sequencia o significado das seguintes ações:

 
I. Quando uma das partes recorre à justiça para 

requerer o fim no contrato;
II. Quando uma ou ambas as partes manifestam 

vontade de pôr fim no contrato por motivo de 
término do prazo, por despedimento sem justa 
causa ou por pedido de demissão;

III. A relação contratual acaba por causa da morte de 
uma das partes. 

 
A. Resolução do contrato, Resilição do contrato

Cessação do contrato.
B. Resilição do contrato, Cessação do contrato e 

Resolução do contrato.
C. Cessação do contrato, Resolução do contrato e 

Resilição do contrato.
D. Cancelamento de contrato, Resilição do contrato e 

Anulação de contrato.
E. Anulação de contrato, Cancelamento de contrato e 

Resilição do contrato.
 
49. Departamento Pessoal é o setor especializado na 

realização de todas as burocracias necessárias para 
garantir os diretos e deveres dos trabalhadores e da 
empresa. Por esse motivo a sua rotina é ligada a 
cálculos de diversos tipos de valore
prazo estipulado. Entre as principais tarefas do setor, 
estão: 
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podendo ser direta ou indireta. A administração 
pública tem como objetivo trabalhar a favor 

, e dos direitos e interesses dos 
cidadãos que administra. 

A administração pública indireta é constituída por: 

Empresas públicas. 
Sociedades de economia mista. 

Rescisão de contrato significa anulação ou 
cancelamento do contrato por algum motivo 
específico. A rescisão do contrato ocorre geralmente 
quando há uma lesão contratual, ou seja, quando há o 
descumprimento de alguma cláusula pelas partes 

Além da rescisão de contrato, outras 
formas de terminar um contrato são: 

Assinale CORRETAMENTE a alternativa que 
sequencia o significado das seguintes ações: 

Quando uma das partes recorre à justiça para 
requerer o fim no contrato; 
Quando uma ou ambas as partes manifestam 
vontade de pôr fim no contrato por motivo de 

rmino do prazo, por despedimento sem justa 
causa ou por pedido de demissão; 
A relação contratual acaba por causa da morte de 

Resolução do contrato, Resilição do contrato e 
Cessação do contrato. 

do contrato, Cessação do contrato e 
Resolução do contrato. 
Cessação do contrato, Resolução do contrato e 
Resilição do contrato. 
Cancelamento de contrato, Resilição do contrato e 
Anulação de contrato. 
Anulação de contrato, Cancelamento de contrato e 

ção do contrato. 

Departamento Pessoal é o setor especializado na 
realização de todas as burocracias necessárias para 
garantir os diretos e deveres dos trabalhadores e da 
empresa. Por esse motivo a sua rotina é ligada a 
cálculos de diversos tipos de valores e entregas no 
prazo estipulado. Entre as principais tarefas do setor, 
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Assinale a alternativa CORRETA: 

I. Procedimentos admissionais. 
II. Fiscaliza o ponto. 

III. PIS / FGTS. 
IV. Folha de pagamento. 
V. Procedimentos demissionais. 

VI. Fornecimento de dados do trabalhador 
governo. 

 
Estão CORRETAS: 
 

A. I e II apenas. 
B. III, IV e V apenas. 
C. IV, V e VI apenas. 
D. I, II, III, IV, V e VI. 
E. I, III e VI apenas. 

 
50. A qualidade no atendimento é um dos principais 

fatores para manter a satisfação do público, esta 
realidade é apontada como positiva em todos os 
níveis organizacionais.  
 

     Para manter um bom relacionamento no atendimento 
ao público é necessário, EXCETO: 

 
A. Só prometa o que puder cumprir e cumpra o que 

prometer. 
B. Respeite e cumpra os prazos e horários prometidos.
C. Tenha calma e paciência. A ansiedade é a maior 

inimiga do bom atendimento. 
D. Cuidado com a arrogância. Tenha um sentimento de 

servir. 
E. Nem sempre é necessário falar olhando nos olhos da 

pessoa que você está atendendo, essa atitude pode 
causar constrangimento a outra pessoa
  
_______________________________________
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Fornecimento de dados do trabalhador ao 

é um dos principais 
fatores para manter a satisfação do público, esta 

positiva em todos os 

Para manter um bom relacionamento no atendimento 

Só prometa o que puder cumprir e cumpra o que 

Respeite e cumpra os prazos e horários prometidos. 
paciência. A ansiedade é a maior 

Cuidado com a arrogância. Tenha um sentimento de 

Nem sempre é necessário falar olhando nos olhos da 
pessoa que você está atendendo, essa atitude pode 
causar constrangimento a outra pessoa. 

_______________________________________ 
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