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Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a 
que cada um deles esteja vinculado, marque, no cartão-resposta, para cada item: o campo designado com o código C, caso 
julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.  
 

A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. 
Para as devidas marcações, use o cartão-resposta, único documento válido para a correção da sua prova objetiva. 
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Há coisas que estão além das palavras. Os cientistas, 

os filósofos e os professores são aqueles que se dedicam a 

ensinar as coisas que podem ser ensinadas. Coisas que são 

ensinadas são aquelas que podem ser ditas. Sobre a 

solidariedade muitas coisas podem ser ditas. Por exemplo:  

eu acho possível desenvolver uma psicologia da 

solidariedade. Acho também possível desenvolver uma 

sociologia da solidariedade. E, filosoficamente, uma ética da 

solidariedade… Mas os saberes científicos e filosóficos da 

solidariedade não ensinam a solidariedade, da mesma forma 

como a crítica da música e da pintura não ensina às pessoas 

a beleza da música e da pintura. A solidariedade, como a 

beleza, é inefável – está além das palavras. 

Palavras que ensinam são gaiolas para pássaros 

engaioláveis. Os saberes, todos eles, são pássaros 

engaiolados. Mas a solidariedade é um pássaro que não pode 

ser engaiolado. Ela não pode ser dita. A solidariedade 

pertence a uma classe de pássaros que só existe em voo. 

Engaiolados, esses pássaros morrem.  

O que pode ser ensinado são as coisas que moram no 

mundo de fora: astronomia, física, química, gramática, 

anatomia, números, letras, palavras. Mas há coisas que não 

estão do lado de fora. Coisas que moram dentro do corpo. 

Estão enterradas na carne, como se fossem sementes à 

espera… Uma dessas sementes é a solidariedade.  

A solidariedade não é uma entidade do mundo de 

fora, ao lado de estrelas, pedras, mercadorias, dinheiro, 

contratos. Se ela fosse uma entidade do mundo de fora, 

poderia ser ensinada e produzida. A solidariedade é uma 

entidade do mundo interior. Solidariedade nem se ensina, 

nem se ordena, nem se produz. A solidariedade tem de brotar 

e crescer como uma semente… 

A solidariedade é como um ipê: nasce e floresce. Mas 

não em decorrência de mandamentos éticos ou religiosos. 

Não se pode ordenar: “Seja solidário!”. A solidariedade 

acontece como um simples transbordamento. 

Já disse que solidariedade é um sentimento. É esse o 

sentimento que nos torna mais humanos. É um sentimento 

estranho, que perturba nossos próprios sentimentos. A 

solidariedade me faz sentir sentimentos que não são meus, 

que são de um outro. O que sinto não são meus sentimentos. 

Isso não acontece nem por decisão racional, nem por 

convicção religiosa, nem por mandamento ético. É o jeito 

natural de ser do meu próprio corpo, movido pela 

solidariedade. 

 
Rubem Alves. É assim que acontece a bondade. Internet: 

<www.portalraizes.com> (com adaptações). 

Julgue os itens que se seguem, em relação ao texto e a seus 

aspectos linguísticos. 

 

1 O texto consiste em uma narrativa a respeito do 

sentimento de solidariedade. 

2 De acordo com o texto, a solidariedade não é uma 

mercadoria que se possa produzir. 

3 Depreende-se da leitura do texto que a solidariedade se 

opõe às convicções religiosas. 

4 As palavras “possível”, “científicos” e “engaioláveis”  

são acentuadas graficamente de acordo com a mesma 

regra de acentuação gráfica. 

5 O conector “Mas” (linha 9) introduz oração com sentido 

explicativo. 

6 Na linha 11, o emprego do acento indicativo de crase em 

“às pessoas” justifica-se pela regência da forma verbal 

“ensina” e pela presença de artigo definindo o termo 

“pessoas”. 

7 A oração “que moram no mundo de fora” (linhas 20 e 

21) restringe o termo “coisas” (linha 20). 

8 A inserção de vírgula após o termo “sementes” (linha 25) 

não prejudicaria a correção gramatical do texto e serviria 

para destacar o sujeito da oração. 

9 A oração “Se ela fosse uma entidade do mundo de fora” 

(linha 28) expressa, em relação à oração que a sucede, 

circunstância de condição. 

10 O vocábulo “Isso” (linha 42) está empregado em 

referência ao fato de alguém sentir sentimentos que não 

são seus, mas do outro. 

 ____________________________________________________  

Considerando a correção gramatical e a coerência das 

substituições propostas para vocábulos e trechos destacados 

do texto, julgue os itens a seguir. 

 

11 “Há” (linha 1) por Existem 

12 “são aqueles que se dedicam” (linha 2) por dedicam-se 

13 “que podem ser ditas” (linha 4) por que se podem dizer 

14 “eu acho possível” (linha 6) por creio ser possível 

15 “como” (linha 12) por conforme 
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Julgue os próximos itens, no que se refere à correção 

gramatical e à coerência da proposta de reescrita para cada 

um dos trechos extraídos do texto. 

 

16 “Mas a solidariedade é um pássaro que não pode ser 

engaiolado.” (linhas 16 e 17): Embora a solidariedade 

seja um pássaro que não se possa engaiolar. 

17 “Engaiolados, esses pássaros morrem.” (linha 19): Caso 

sejam engaiolados, esses pássaros morreram. 

18 “É esse o sentimento que nos torna mais humanos.” 

(linhas 37 e 38): Esse é o sentimento onde nos tornamos 

mais humanos. 

 ____________________________________________________  

Julgue os itens seguintes, considerando a correção gramatical 

dos trechos apresentados e a adequação da linguagem à 

correspondência oficial. 

 

19 Encaminho-o o documento anexo para seu 

conhecimento e devidas providências que julgar 

necessário. 

20 Requer-se que as informações ora solicitadas sejam 

prestadas a esta Comissão de Ética até 22 de junho de 

2018, impreterivelmente. 

 ____________________________________________________  

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional 

(FMI), Christine Lagarde, reafirmou a aceleração do 

crescimento econômico mundial para 2018, mas alertou para 

três riscos de curto prazo na sessão final do Fórum Econômico 

Mundial, em Davos, na Suíça. 

 

Internet: <www.valor.com.br> (com adaptações). 

 

Tendo o texto acima apenas como referência inicial, julgue os 

itens de 21 a 26. 

 

21 O Fórum Econômico Mundial nasceu como uma 

modesta reunião de executivos, tornando-se 

atualmente um encontro de líderes mundiais em 

diversas áreas. 

22 Os riscos apontados por Lagarde são a vulnerabilidade 

financeira, a desigualdade e a falta de cooperação entre 

os países.  

23 Apesar das preocupações de Christine Lagarde,  

percebe-se que a desigualdade mundial diminuiu, 

situação comprovada pela redução do número de 

bilionários no mundo. 

24 No encontro, Lagarde criticou a posição comercial 

protecionista do governo Trump. 

25 Embora as economias emergentes tenham crescido a 

taxas elevadas em 2017, especialistas têm previsto um 

crescimento, nesses países, muito inferior ao dos países 

mais ricos do mundo. 

26 O aumento dos custos trabalhistas e a consequente 

elevação dos salários têm contribuído para impedir 

alterações na distribuição da renda mundial. 

 ____________________________________________________  

A respeito de diversos tópicos aplicados da matemática, 

julgue os itens de 27 a 32. 

 

27 Suponha-se que os números inteiros positivos A, B e C 

sejam tais que A + B = 37, A × C = 420 e B × C = 875. Nesse 

caso, 
B C

B = 30.
A


  

28 Considere-se que um servidor administrativo tenha 

recebido menos de 300 processos do órgão onde 

trabalha para agrupar em quantidades menores. Se ele 

agrupar de 2 em 2, sobra um processo. Se ele agrupar de 

3 em 3, sobram 2 processos. Se ele agrupar de 5 em 5, 

sobram 4 processos. Se ele agrupar de 7 em 7, sobram  

6 processos. Nesse caso, a quantidade de processos que 

ele recebeu para agrupar é superior a 230 e inferior  

a 300. 

 

RASCUNHO 
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29 Suponha-se que João e Pedro, servidores 

administrativos de determinado órgão público, devam 

conferir a quantidade de resmas de papel para 

impressora entregue por uma transportadora. Cada um 

fez sua contagem e, quando foram comparar os 

números, João havia encontrado o triplo das resmas 

encontradas por Pedro e Pedro havia encontrado 44 

resmas a menos que João. Se a contagem correta é a de 

João, então o órgão recebeu mais de 60 resmas de papel. 

30 Considere-se a seguinte proposição P: “Nos processos 

administrativos dos servidores Marcos, Saulo e Renato, 

os três foram absolvidos.”. Nesse caso, a negação da 

proposição P será corretamente redigida da seguinte 

forma: “Nos processos administrativos dos servidores 

Marcos, Saulo e Renato, os três foram condenados.”. 

31 Considere-se que o relógio de ponto do órgão onde 

Mário, Rubens e Tiago estão lotados tenha apresentado 

defeito e eles tenham ficado sem registrar suas horas 

extras durante vários dias. Assim, a chefia concederá  

235 horas a serem acrescidas ao banco de horas dos  

três, que serão divididas em quantidades inversamente 

proporcionais ao tempo de serviço que cada um tenha 

na casa. Mário tem 3 anos de casa, Rubens tem 4 e Tiago, 

5. Nesse caso, Rubens deverá acrescentar 75 horas ao 

seu banco de horas. 

32 Suponha-se que uma equipe de servidores 

administrativos do Conselho Regional de Medicina 

(CRM) de determinado estado da Federação deva fazer 

ligação telefônica para todos os médicos inscritos nesse 

conselho, convidando-os para um evento profissional. 

No primeiro dia, eles fizeram 
1

3
 das ligações devidas, no 

segundo dia, ligaram para 40% dos restantes e, no 

terceiro dia, ligaram para 1.440, terminando a tarefa. 

Nessa situação, é correto concluir que esse conselho 

possui mais de 3.700 médicos inscritos. 

 ____________________________________________________  

Acerca do Microsoft Word 2013, do sistema operacional 

Windows 7 e de redes de computadores, julgue os itens  

de 33 a 36. 

 

33 O Microsoft Word 2013 permite realizar a conversão de 

texto em uma tabela, no entanto não é capaz de 

converter uma tabela em texto. 

34 A função Primeira Página Diferente do Microsoft Word 

2013, destinada a remover o número de página da 

primeira página, pode ser aplicada à primeira página do 

documento, mas não à primeira página de qualquer 

seção no documento.  

35 No Windows 7, é possível arrastar, com o mouse, pastas, 

arquivos e também programas para a área de trabalho 

no intuito de criar ícones de acesso a esses itens. 

36 A Ethernet é um padrão para a transmissão de pacotes 

de dados entre computadores conectados por meio de 

dispositivos, como, por exemplo, hubs e roteadores. 

 ____________________________________________________  

Julgue os itens seguintes quanto ao programa de navegação 

Mozilla Firefox, em sua versão mais atual, ao sítio de busca 

Google e à organização e ao gerenciamento de arquivos. 

 

37 Além de acessar páginas web, o Firefox também edita 

diversos tipos de arquivo, como, por exemplo, doc, xls, 

ppt, etc., contudo, devido ao tipo de codificação, 

arquivos PDF não podem ser visualizados por esse 

navegador. 

38 O Firefox permite capturar telas e salvá-las, como 

arquivo de imagem, no computador. 

39 Pesquisas de imagens com base em seus tamanhos não 

podem ser realizadas pelo Google. 

40 Os arquivos que possuem as extensões BMP, JPG, GIF e 

AVI são denominados de arquivos de multimídia. 

 

RASCUNHO 
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES 

CFM define regras para aborto de anencéfalo 

Após diagnóstico, feito a partir da 12.ª semana de gravidez, 

dois médicos devem assinar laudo e anexar fotos que 

comprovem a falta de cérebro 

MARIÂNGELA GALLUCCI / BRASÍLIA, O Estado de S. Paulo 

15 de maio de 2012 | 3h07 

 

Pouco mais de um mês após o Supremo Tribunal 

Federal (STF) ter concluído que a interrupção de gestações de 

anencéfalos não é crime, entrou em vigor uma resolução do 

Conselho Federal de Medicina (CFM) disciplinando o processo 

de diagnóstico da anomalia e definindo as regras dos 

procedimentos. 

Pela resolução, publicada no Diário Oficial da União, o 

diagnóstico da anencefalia deve ser feito a partir da 12.ª 

semana de gravidez por meio de um exame de ultrassom. 

Duas fotografias demonstrando a ausência da calota craniana 

devem ser anexadas ao laudo, que precisará ser assinado por 

dois médicos.  

A resolução não obriga a mulher a interromper a 

gestação. O médico também não é obrigado a fazer o 

procedimento. Há um dispositivo no Código de Ética da 

categoria que assegura ao médico o direito de exercer a 

profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar 

serviço que contrarie sua consciência. Nesses casos, outro 

profissional fará a antecipação do parto. 

 

Internet: <www.estadao.com.br> (com adaptações). 

 

Com base no texto, julgue os itens de 41 a 45 acerca de ética 

e moral. 

 

41 O aborto é considerado como crime no Brasil, muito 

provavelmente em razão de a maioria da população 

brasileira ser cristã. Dessa forma, pode-se dizer que, 

mesmo no caso do aborto do feto anencefálico, 

autorizado pelo STF, há uma violação ao princípio  

ético-cristão. 

42 A autorização da escusa do médico a fazer o aborto é um 

exemplo de respeito aos valores morais subjetivos de 

cada profissional, sem que isso importe em violação aos 

preceitos éticos da profissão.  

43 A ponderação de valores entre a vida e a saúde física e 

mental da mãe importa em uma discussão que 

ultrapassa o limite do jurídico (crime de aborto) e 

ingressa na discussão sobre os valores morais de cada 

um.  

44 Se a maioria da população fosse contra o aborto, mesmo 

no caso do feto anencefálico, seria possível afirmar que 

o STF violou, em sua interpretação da norma, o princípio 

da cidadania ou a vontade da maioria.  

45 O conceito de princípio ético pode ser exemplificado na 

seguinte passagem do texto: “assegura ao médico o 

direito de exercer a profissão com autonomia, não sendo 

obrigado a prestar serviço que contrarie sua 

consciência”.  

 ____________________________________________________  

Com relação à ética no serviço público e ao Decreto  

n.º 1.171/1994, julgue os itens de 46 a 50. 

 

46 É dever fundamental do servidor público, previsto no 

Decreto n.º 1.171/1994, ser probo, reto, leal e justo, 

demonstrando toda a integridade de seu caráter e 

escolhendo sempre, quando estiver diante de duas 

opções, a mais vantajosa para a Administração Pública.  

47 É vedado ao servidor público prejudicar a reputação  

de outro servidor, mesmo na hipótese de estar 

comunicando o superior hierárquico sobre falhas 

identificadas no serviço.  

48 A penalidade a ser aplicada pela Comissão de Ética 

quando houver violação ao Código de Ética é a de 

censura, a qual deverá ser fundamentada e assinada por 

todos os seus integrantes, sendo prescindível o 

contraditório e a ampla defesa.   
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49 O conselheiro de uma sociedade de economia mista que 

não receba remuneração não poderá ser considerado 

como servidor público, muito menos ter contra si o 

processo de apuração de infração ética de que trata o 

Decreto n.º 1.171/1994. 

50 Suponha-se que João, servidor público federal, tenha 

ciência de um fato que poderia justificar a concessão de 

um pleito de um usuário do serviço público. Nesse caso, 

não haverá infração ao Código de Ética se João esconder 

tal fato, desde que imbuído do propósito de defender os 

interesses econômicos da União. 

 ____________________________________________________  

Em relação à Lei Federal n.º 3.268/1957, julgue os itens a  

de 51 a 55. 

 

51 O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de 

Medicina constituem, em seu conjunto, uma fundação 

sem fins lucrativos, dotada de personalidade jurídica de 

direito público e com autonomia administrativa e 

financeira. 

52 O CFM é composto de 28 conselheiros titulares, sendo 

um representante de cada estado e do Distrito Federal e 

um representante, com respectivo suplente, indicado 

pela Associação Médica Brasileira. Para a candidatura à 

vaga de conselheiro federal, o médico não necessita de 

ser conselheiro do CRM em que está inscrito. 

53 Os conselhos regionais serão compostos de cinco a  

21 membros, conforme a variação do número de 

médicos inscritos, sendo o mandato meramente 

honorífico e exigida, como requisito para a eleição, a 

qualidade de brasileiro nato ou naturalizado. 

54 As penas disciplinares aplicáveis pelos conselhos 

regionais a seus membros são advertência e censura 

públicas, suspensão do exercício profissional por até 

noventa dias e cassação.  

55 São atribuições dos conselhos regionais, entre outras, 

fixar e alterar o valor da anuidade, aprovar seu 

regimento interno, expedir carteira profissional e 

publicar relatórios anuais de seus trabalhos e a relação 

dos profissionais registrados. 

 ____________________________________________________  

Quanto à Resolução CFM n.º 1.931/2009, Código de Ética 

Médica, julgue os próximos itens. 

 

56 A responsabilidade médica é sempre pessoal e 

presumida. 

57 A medicina não pode, em nenhuma circunstância ou 

forma, ser exercida como comércio, não podendo o 

trabalho do médico ser explorado por terceiros com 

objetivos de lucro, finalidade política ou religiosa. 

58 É vedado ao médico exagerar a gravidade do diagnóstico 

ou do prognóstico, complicar a terapêutica ou  

exceder-se no número de visitas, consultas ou quaisquer 

outros procedimentos médicos. 

 ____________________________________________________  

Com base na Resolução CRM/DF n.º 387/2016, Regimento 

Interno do CRM-DF, julgue os itens que se seguem. 

 

59 A corregedoria tem por finalidade fiscalizar o exercício 

profissional do médico, dos estabelecimentos  

médico-assistenciais e dos intermediadores da 

assistência à saúde, na esfera pública e privada, em todo 

o Distrito Federal. 

60 A ouvidoria será eleita pelo plenário do CRM-DF, com 

mandato que coincide com o da diretoria, e tem por 

finalidade melhorar o atendimento das demandas éticas 

e técnicas de médicos e da sociedade em situações de 

conflito na relação médico-paciente. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Julgue os itens seguintes a respeito dos direitos e das 

garantias individuais na Constituição Federal de 1988 (CF). 

 

61 Os direitos fundamentais de terceira geração guardam 

relação com os chamados direitos difusos, de que são 

exemplo um meio ambiente saudável e a paz. 

62 Os direitos fundamentais cujo exercício demande 

regulamentação pela legislação infraconstitucional não 

possuem eficácia ou aplicação imediatas. 

63 A relatividade é uma característica dos direitos 

fundamentais, que, na medida em que podem colidir 

entre si, demandam necessária harmonização que 

viabilize sua convivência, sem que, contudo, se 

sacrifique qualquer deles. 

64 Enquanto os direitos fundamentais traduzem viés 

declaratório, as garantias possuem caráter instrumental, 

ou seja, constituem os meios segundo os quais se 

pretende assegurar os direitos. 

65 São destinatários da proteção conferida pelos direitos 

fundamentais as pessoas naturais e jurídicas, nacionais e 

estrangeiras. 

 ____________________________________________________  
Acerca da liberdade de expressão na CF, julgue os itens a 

seguir. 

 

66 A liberdade de expressão deve ser compreendida de 

forma ampla, contemplando a disseminação de 

informações, de opiniões e de críticas, ainda que por via 

não verbal ou escrita, como pintura, mímica e música. 

67 A exigência de prévia autorização do personagem de 

biografia escrita por outro indivíduo resguarda o direito 

à intimidade e, por isso, não importa vulneração 

constitucional à liberdade de expressão. 

68 Por força da eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais, a liberdade de expressão é oponível 

mesmo a particulares, garantindo a um jornalista, por 

exemplo, o direito de contrariar opção editorial do 

veículo que integra para ver publicada opinião diversa. 

69 A imposição de que as emissoras de rádio e de televisão 

respeitem, em sua programação, os valores éticos e 

sociais da família é admitida constitucionalmente como 

limitação legítima à liberdade de expressão. 

70 É constitucionalmente admitido que o Estado 

condicione a redução da classificação etária de 

determinado filme ao corte de determinadas cenas que 

hajam sido reputadas como ofensivas para menores. 

 ____________________________________________________  
Com relação à liberdade de crença e de convicção na CF, 

julgue os itens de 71 a 75. 

 

71 A prestação alternativa ao serviço essencialmente 

militar é assegurada àqueles que a prefiram por 

convicção política ou religiosa tanto em tempo de paz 

quanto em guerra. 

72 O ensino religioso poderá ser ministrado como disciplina 

obrigatória na rede pública de ensino, desde que com 

pluralidade, contemplando diferentes credos e 

vertentes. 

73 Dada a laicidade do Estado brasileiro, não se admite 
como constitucionalmente possível a prestação de 
assistência religiosa pelo Estado a presidiários ou a 
militares. 

74 A proteção conferida à liberdade religiosa alcança rituais 
de cura espiritual quando esses não conflitarem com a 
ordem e a saúde públicas. 

75 A liberdade de crença abarca não somente as religiões 
institucionalizadas, mas também o ateísmo e o 
agnosticismo. 

 ____________________________________________________  
No que concerne ao direito à intimidade e à privacidade, 
julgue os itens subsequentes. 
 

76 Não viola a intimidade do indivíduo a captação de sua 
imagem, sem fins comerciais, em local público, 
inferindo-se um consentimento tácito de sua parte a 
respeito da veiculação de sua figura. 

77 A pessoa pública não abre mão de sua intimidade em 
razão do fato de ter escolhido atividade que implique 
exposição. Se é certo que sua privacidade pode ser em 
alguma medida devassada naquilo em que puder 
repercutir para o interesse público, é também verdade 
que certas informações, que não possuam relação nem 
sequer remota com seu ofício, devem ser preservadas. 

78 O direito ao esquecimento, corolário da intimidade, 
socorre o indivíduo que haja, no passado, cometido 
crime com grave clamor popular e que queira, tendo 
cumprido a pena, se reintegrar anonimamente à 
sociedade. 

79 O direito à intimidade protege os servidores públicos 
contra a divulgação de seus nomes de forma associada à 
remuneração que recebem em razão do serviço público 
que prestam. 

80 As comissões parlamentares de inquérito têm o poder 
de, válida e constitucionalmente, requerer a quebra de 
sigilo fiscal de quaisquer pessoas, independentemente 
de motivação. 

 ____________________________________________________  
Acerca dos direitos e das garantias fundamentais na CF, 
julgue os próximos itens. 
 

81 É brasileiro nato o nascido em território brasileiro, de 
pais suecos, ainda que estes estejam a serviço do Estado 
alemão. 

82 O nascido no estrangeiro, de pais brasileiros que não 
estejam a serviço do País, somente poderá adquirir a 
nacionalidade brasileira mediante processo de 
naturalização, que observará as exigências 
constitucionais e legais. 

83 A naturalização é meio derivado de aquisição de 
nacionalidade que se dá não por fato natural, mas por 
ato voluntário de estrangeiro ou de apátrida. 

84 Somente a CF estabelece as distinções possíveis entre 
brasileiros natos e naturalizados, vedada a discriminação 
pela lei. 

85 O brasileiro naturalizado perderá essa condição se, 
voluntariamente, naturalizar-se por Estado estrangeiro; 
o brasileiro nato, ao revés, jamais perderá sua 
nacionalidade, ostentando dupla nacionalidade se vier a 
naturalizar-se em outro país. 
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Quanto aos direitos políticos na CF, julgue os itens a seguir. 
 

86 No ordenamento jurídico brasileiro, o sufrágio se 
encerra com o direito, de todos os cidadãos, de votar em 
seus candidatos nas eleições gerais e regionais. 

87 A adoção do modelo proporcional para a eleição dos 
deputados integrantes da Câmara dos Deputados 
atentaria contra a previsão constitucional que impõe o 
voto direto, motivo por que se optou pelo modelo 
majoritário. 

88 A liberdade do voto é indissociável da possibilidade  
de conhecimento e de escolha, pelo eleitor, entre 
diferentes candidatos e partidos. 

89 Os analfabetos, por serem inalistáveis, são também 
inelegíveis. 

90 A incapacidade civil absoluta acarreta a perda dos 
direitos políticos do interditado. 

 ____________________________________________________  
No que se refere à ordem social na CF, julgue os itens 
seguintes. 
 

91 A assistência social, parte integrante do sistema de 
seguridade social, será mantida mediante contribuição 
dos assistidos, a exemplo do que ocorre com a 
previdência oficial. 

92 A educação é um dever não apenas do Estado,  
mas também da família, que deverá promovê-la e  
estimulá-la, com a colaboração de toda a sociedade. 

93 Ainda que haja uma segmentação na atuação, com 
enfoques específicos por parte de alguns entes 
federativos em determinadas fases do ensino, a União, 
os estados, o Distrito Federal e os municípios agirão em 
colaboração. 

94 A exigência de submissão prévia à Justiça Desportiva de 
ações relativas a competições e à disciplina importa 
flexibilização constitucional do direito fundamental de 
acesso à Justiça estatal. 

95 As pesquisas científicas e tecnológicas serão, ambas, 
igualmente estimuladas pelo Estado, sem distinções ou 
preferências. 

 ____________________________________________________  
Acerca do conceito e dos tipos de estrutura organizacional, 
julgue os itens de 96 a 102. 
 

96 A designação de responsabilidade para pessoas é a 
forma mais simples de estrutura organizacional. 

97 A estrutura organizacional do tipo territorial consiste em 
atribuir a cada uma das unidades de trabalho a 
responsabilidade por uma função organizacional. 

98 A estrutura organizacional deve ser construída de 
acordo com as estratégias e os objetivos estabelecidos 
pela organização. 

99 Quando uma organização trabalha com o agrupamento 
de certo número de pessoas não diferenciáveis que têm 
a obrigação de executar tarefas sob as ordens de um 
superior, está utilizando a estrutura organizacional por 
projetos. 

100 Uma das principais vantagens da estrutura 
organizacional por processos é a maior especialização de 
recursos alocados. 

101 A identificação de processos mal elaborados é um dos 
resultados quando a estrutura organizacional é 
estabelecida de forma adequada. 

102 A ordenação da empresa, do órgão ou da instituição é a 
disposição e a reunião de atividades e recursos, visando 
aos objetivos e resultados estabelecidos. 

 __________________________________________________________ 

Com relação a arquivamento, julgue os itens a seguir.  
 

103 O método de arquivamento é determinado pela 
natureza dos documentos a serem arquivados e pela 
estrutura da entidade. 

104 Quando, para se localizar um documento, é necessário 
consultar um índice ou código, utiliza-se o método de 
arquivamento do tipo direto. 

105 Quando o principal elemento a ser considerado no 
documento é a cidade ou o estado, o método de 
arquivamento é do tipo geográfico. 

106 No método de arquivamento, quando, além da ordem 
numérica, considera-se a data, utiliza-se o método 
alfanumérico. 

107 O único método de arquivamento que dispensa o uso da 
pasta miscelânea é o método numérico-cronológico. 

108 O método de arquivamento por assunto é de fácil 
aplicação, pois a identificação do assunto independe da 
interpretação do usuário. 

 __________________________________________________________ 

A respeito de relações humanas, desempenho profissional, 
desenvolvimento de equipes de trabalho e comunicação, 
julgue os próximos itens. 
 

109 A motivação é resultado de motivos internos e externos. 
Estes últimos são incentivos que o ambiente oferece. 

110 Os principais meios de comunicação são o oral, a escrita, 
as imagens e a linguagem corporal. As imagens são um 
canal primário de comunicação. 

111 Um elemento importante no processo de comunicação 
é o feedback, que envolve o emissor e independe da 
mensagem. 

112 Ambiente físico de trabalho agradável e ambiente 
humano amigável são fatores higiênicos presentes. 

 __________________________________________________________ 

No que se refere à redação oficial de documentos oficiais, 
julgue os itens subsequentes. 
 

113 O pronome de tratamento Vossa Excelência é utilizado 
para todas as autoridades e para particulares. 

114 A redação oficial caracteriza-se pela impessoalidade, 
pelo uso do padrão culto de linguagem, pela clareza, 
pela concisão, pela formalidade e pela uniformidade. 

115 O memorando é uma comunicação externa ao órgão 
público.  

116 Para o fecho de comunicações oficiais para autoridades 
de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior,  
utiliza-se “Atenciosamente,”. 

 __________________________________________________________ 

Quanto à administração geral e pública, julgue os itens que se 
seguem. 
 

117 A missão é o planejamento estratégico da organização.  
118 As organizações são grupos sociais deliberadamente 

orientados para a realização de objetivos.  
119 A responsabilidade ambiental é uma das principais 

funções organizacionais. 
120 As organizações podem ser classificadas, de acordo com 

o setor da economia em que estão inseridas, em três 
tipos: governo; empresas; e organizações do terceiro 
setor.  
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PROVA DE REDAÇÃO 

 Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, 
transcreva o texto para a folha de texto definitivo da prova de redação, no local apropriado, pois não serão avaliados 
fragmentos de texto escritos em locais indevidos. 

 Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de 30 linhas será desconsiderado. Também será 
desconsiderado o texto que não for escrito na folha de texto definitivo. 

 O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Em caso de rasura, passe um 
traço sobre o conteúdo a ser desconsiderado e prossiga o registro na sequência. Não será permitido o uso de corretivo. 

 O espaço destinado à transcrição de texto da folha de texto definitivo não poderá ser assinado, rubricado nem conter 
nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. Será admitida a assinatura apenas 
no campo apropriado. 

 A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova de redação. A folha para rascunho neste 
caderno é de preenchimento facultativo e não servirá para avaliação. 

 ______________________________________________________________________________________________________________  

Guy Debord, o criador do conceito de “sociedade do espetáculo”, definiu o espetáculo como o 

conjunto das relações sociais mediadas pelas imagens, deixando claro que é impossível a separação 

entre essas relações sociais e as relações de produção e consumo de mercadorias. O papel 

desempenhado pelo marketing, sua onipresença, ilustra perfeitamente bem o que Debord quis dizer: 

das relações interpessoais à política, tudo está mercantilizado e envolvido por imagens.  

 

Cláudio Novaes Pinto Coelho. Mídia e poder na sociedade do espetáculo.  

Internet: <www.revistacult.uol.com.br> (com adaptações). 

 

O centro da vida deles é a academia. Tanto que alguns até sacrificam as relações pessoais em 

nome de uma corrida interminável em busca de um músculo cada vez mais volumoso. E nunca se 

contentam com o que têm. Os mais afoitos recorrem ao mercado negro, acessível na Internet, para 

obter anabolizantes de origem incerta ou injeções de hormônio do crescimento. No final, o corpo 

reage ao castigo: músculos hipertrofiados até o limite, retorno da acne, ginecomastia (crescimento 

irregular das mamas), sudorese excessiva, alterações bruscas de temperamento e, nos casos mais 

graves, complicações hepáticas e disfunção erétil, entre outros males. 

 

Internet: <https://brasil.elpais.com> (com adaptações). 

 

 

Considerando que os fragmentos de texto acima bem como o texto da prova de língua portuguesa tenham caráter exclusivamente 

motivador, redija um texto dissertativo acerca do tema especificado a seguir. 

 

O culto ao corpo na era do espetáculo 

 

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 

 

a) o papel da mídia na construção do ideal do corpo perfeito; 

b) a busca desenfreada pelo ideal de perfeição; e 

c) consequências para a autoestima e para a aceitação do outro. 

  


