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CONHECIMENTOS BÁSICOS
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A história da imunização é antiga. Começa em
1796, com uma história bem conhecida: o médico britânico
Edward Jenner percebeu que vacas infectadas com a versão
bovina da varíola tinham pústulas nas tetas que infectavam
os fazendeiros com a doença. Mas era uma versão branda
da varíola: a versão do vírus especialista em gado não
pegava com força total em humanos. Causava apenas
algumas feridas nas mãos e tinha um efeito colateral
inesperado: gerar memória imunológica contra a varíola
humana, que mata para valer. Nascia assim a primeira
vacina – do latim vaccinus, “que vem da vaca”. 

Ao longo do século XX, uma mistura de imunização,
saneamento básico, tratamento de esgoto, antibióticos e
outras benesses sanitárias — todas decorrentes de uma
compreensão inédita do mundo microscópico — fez a
expectativa de vida crescer no mesmo ritmo em que a
mortalidade infantil caiu. 

Ao avaliar o impacto da imunização na história
humana, é importante considerar não só o número bruto de
mortes como também um conceito mais amplo, o burden of
disease – “fardo da doença”. Essa é uma métrica que
considera anos de vida saudável e produtiva perdidos
porque ficamos doentes. Um mundo assolado por doenças
não é só um mundo com menos gente para ter boas ideias.
É um mundo em que os adultos se preocupam mais em
sobreviver do que em inovar. 

Esse atraso também se aplica à esfera social. A
pressão para ter filhos é muito maior quando boa parte
deles não alcançará a maioridade, o que comprometeria os
direitos das mulheres e sua entrada no mercado de
trabalho. Se muitas famílias, hoje, têm 10 ou 15 tios-avôs, é
porque os pais dessas ninhadas fizeram planejamento
familiar com a mentalidade do mundo pré-vacina – mas os
bebês sobreviveram graças ao avanço da medicina no
século XX. 

Internet: <https://super.abril.com.br> (com adaptações).

QUESTÃO 1

A ideia principal do texto está contida no trecho 

(A) “A história da imunização é antiga” (linha 1).
(B) “o médico britânico Edward Jenner percebeu que vacas

infectadas com a versão bovina da varíola tinham
pústulas nas tetas que infectavam os fazendeiros com
a doença” (linhas de 2 a 5).

(C) “era uma versão branda da varíola” (linhas 5 e 6).
(D) “gerar memória imunológica contra a varíola humana”

(linhas 9 e 10).
(E) “Nascia assim a primeira vacina” (linhas 10 e 11).

QUESTÃO 2

De acordo com o primeiro parágrafo do texto, a varíola 
humana 

(A) “Causava apenas algumas feridas nas mãos” (linhas 7 e 8). 
(B) “tinha um efeito colateral inesperado” (linhas 8 e 9).
(C) “mata para valer” (linha 10).
(D) “era uma versão branda da varíola” (linhas 5 e 6).
(E) “não pegava com força total em humanos” (linhas 6 e 7).

QUESTÃO 3

O trecho “fez a expectativa de vida crescer no mesmo ritmo 
em que a mortalidade infantil caiu” (linhas de 15 a 17) 
apresenta uma 

(A) conclusão.
(B) oposição.
(C) concessão.
(D) explicação.
(E) proporção.

QUESTÃO 4

O acento indicativo de crase em “Esse atraso também se 
aplica à esfera social” (linha 27) é 

(A) obrigatório, pois o verbo aplicar é regido por artigo
feminino.

(B) obrigatório, devido à regência do verbo aplicar e à
presença do artigo feminino que determina o termo
“esfera”.

(C) facultativo, porque “esfera social” é um termo
feminino.

(D) facultativo, visto que a regência do verbo aplicar não
exige preposição.

(E) facultativo, devido à ausência de concordância entre
“Esse atraso” e “esfera social”.

QUESTÃO 5

A expressão “o que” (linha 29) poderia ser corretamente 
substituída, sem alterações sintáticas ou semânticas, por 

(A) mas.
(B) quando.
(C) tanto que.
(D) fato que.
(E) então.
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QUESTÃO 6

No trecho “Um mundo assolado por doenças não é só um 
mundo com menos gente para ter boas ideias” (linhas 23 e 24), 
a palavra “assolado” poderia ser substituída por 

(A) devastado.
(B) protagonizado.
(C) construído.
(D) transformado.
(E) contaminado.

QUESTÃO 7

Assinale a alternativa que apresenta a correta reescrita do 
trecho “É um mundo em que os adultos se preocupam mais 
em sobreviver do que em inovar” (linhas 25 e 26). 

(A) É um mundo onde os adultos pensam mais em
sobreviver, do que inovar.

(B) É um mundo, em que os adultos preocupam-se mais
em sobreviver em vez de inovar.

(C) Um mundo em que os adultos se preocupam, mas em
sobreviver do que inovar.

(D) Os adultos se preocupam, mais em sobreviver do que
inovar no mundo.

(E) É um mundo no qual os adultos preocupam-se mais
em sobreviver que em inovar.

QUESTÃO 8

O núcleo do sujeito da forma verbal “fez” (linha 15) é

(A) “século XX” (linha 12).
(B) “mistura” (linha 12).
(C) “imunização” (linha 12).
(D) “saneamento” (linha 13).
(E) “tratamento” (linha 13).

QUESTÃO 9

No trecho “Se muitas famílias, hoje, têm 10 ou 15 tios-avôs” 
(linha 31), a partícula “se” exerce função de 

(A) pronome apassivador.
(B) conjunção integrante.
(C) conjunção condicional.
(D) índice de indeterminação do sujeito.
(E) partícula expletiva.

QUESTÃO 10

De acordo com o Manual de Redação da Presidência da 
República, o pronome de tratamento a ser utilizado no corpo 
do texto de uma comunicação oficial endereçada a uma 
ministra de Estado é 

(A) Senhor Ministro.
(B) Vossa Excelência.
(C) Sua Excelência a Senhora Ministra.
(D) Senhora Ministra.
(E) Excelentíssima Senhora.

Nas questões que avaliem conhecimentos de informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considere que: todos os programas mencionados estejam em 
configuração-padrão, em português; o mouse esteja 
configurado para pessoas destras; expressões como clicar, 
clique simples e clique duplo refiram-se a cliques com o 
botão esquerdo do mouse; e teclar corresponda à operação 
de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la,  
acionando-a apenas uma vez. Considere também que não 
haja restrições de proteção, de funcionamento e de uso em 
relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e 
equipamentos mencionados. 

QUESTÃO 11

A respeito da utilização do pen drive como dispositivo de 
armazenamento, assinale a alternativa correta. 

(A) O pen drive é um dispositivo destinado a armazenar
apenas arquivos de texto puro, como, por exemplo, um 
documento do editor de texto Microsoft Word.

(B) Com um pen drive de 32 MB, é possível armazenar, sem
compactação, 16 arquivos de 1.024 TB cada.

(C) Com um pen drive de 32 GB, é possível armazenar 16
arquivos de 1.024 MB cada.

(D) Pen drives não podem ser formatados.
(E) Por ser uma tecnologia nova, os pen drives não são

infectados por vírus.

QUESTÃO 12

Quanto ao recurso Quebra de Página do programa Microsoft 
Word 2013, assinale a alternativa correta. 

(A) Quando uma quebra de página é inserida em um
documento do Word, todas as páginas,
obrigatoriamente, devem ser formatadas da mesma
forma, com o mesmo Estilo.

(B) No modo de layout de impressão, as quebras de
páginas podem ser exibidas.

(C) Em um documento com quebra de página, não podem
existir páginas com layouts diferentes, ou seja, uma
com a orientação em retrato e a outra, em paisagem.

(D) No modo de exibição normal, as quebras de páginas
não são exibidas.

(E) Não é permitido inserir uma quebra de página em uma
tabela.

QUESTÃO 13

Com relação à utilização de senhas no Windows 8.1, assinale 
a alternativa correta. 

(A) Senhas de conta de usuários com imagens são
permitidas.

(B) O Windows 8.1 somente aceita que a senha da
conta do usuário seja definida com caracteres
numéricos (no máximo, 8 dígitos).

(C) O PIN, uma espécie de senha de 4 dígitos, não é aceito
pelo Windows 8.1 como forma de autenticação.

(D) Uma vez definida a senha, ela não poderá mais ser
alterada.

(E) Caso o usuário esqueça sua senha, ele poderá ter
acesso ao sistema operacional a partir da tela de login.
Para isso, ele deverá pressionar as teclas  + .
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QUESTÃO 14

Assinale a alternativa que apresenta o termo que mais bem 
representa os computadores de uso pessoal que fazem parte 
de uma rede local. 

(A) PDAs (personal digital assistants)
(B) tablets
(C) mainframes
(D) estações de trabalho
(E) switches

QUESTÃO 15

No Google Chrome, programa para navegação na Internet, 
em sua versão mais recente, ao acessar a página de download 
por meio da url chrome://downloads/, caso o usuário clique, 

com o mouse, sobre o ícone Mais ações  (        ), localizado 
no canto superior direito da página, ele poderá escolher 
a seguinte opção: 

(A) Imprimir todos os arquivos.
(B) Compactar todos os arquivos.
(C) Reiniciar downloads.
(D) Realizar upload de arquivos.
(E) Abrir pasta de downloads.

QUESTÃO 16

No que se refere ao programa de correio eletrônico Mozilla 
Thunderbird, em sua última versão, assinale a alternativa 
correta. 

(A) Em relação à segurança dos dados, a maior vantagem
do Thunderbird é realizar o bloqueio de domínios
específicos.

(B) O Thunderbird não utiliza o servidor de envio SMTP por
questões de incompatibilidade. Seu servidor-padrão é
o POP.

(C) A função Ignorar Tópico permite que o usuário deixe de
ler o restante de uma conversa que não o interessa.

(D) O Thunderbird agrupa mensagens somente por datas,
tendo em vista que é um padrão já adotado nas versões
anteriores.

(E) Uma das desvantagens do Thunderbird é a alta
complexidade quanto à criação de uma nova conta de
usuário, pois, além de informar alguns dados, como,
por exemplo, nome e senha, há a necessidade de se
configurar manualmente o provedor de e-mail,
informando IP, DNS e portas.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa que apresenta o texto que deve ser 
digitado na caixa de busca do Google para que sejam 
mostrados resultados que contenham o termo Conselho 
Regional de Farmácia do Maranhão. 

(A) Conselho Regional de Farmácia do Maranhão.
(B) “Conselho Regional de Farmácia do Maranhão”.
(C) (Conselho Regional de Farmácia do Maranhão).
(D) - Conselho Regional de Farmácia do Maranhão -.
(E) <Conselho Regional de Farmácia do Maranhão>.

QUESTÃO 18

No Explorador de Arquivos do Windows 10, um 
usuário copiou um arquivo por meio das teclas  +  e, em 
outra pasta, pressionou as teclas  +  para colá-lo. 
Posteriormente, ele fez uso das teclas  + . 

Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa 
que apresenta o resultado a ser obtido após o usuário 
pressionar as teclas  + . 

(A) A ação de colar será desfeita.
(B) A ação de colar será concluída com sucesso, pois essas

teclas somente funcionam em programas de editores
de texto.

(C) A ação de copiar será desfeita, pois essas teclas limpam
toda a área de transferência.

(D) O arquivo será enviado imediatamente à Lixeira.
(E) O arquivo será copiado para a pasta de destino e

renomeado, automaticamente, pelo sistema.

QUESTÃO 19

Uma medida de segurança que pode ser empregada nas 
organizações é 

(A) orientar os funcionários para que eles guardem as
senhas em locais de fácil acesso, como, por exemplo,
embaixo dos teclados.

(B) definir uma única senha de acesso aos sistemas para
todos os funcionários de um determinado setor.

(C) revisar, de tempos em tempos e após determinadas
mudanças, como, por exemplo, demissões, os direitos
de acesso dos usuários aos sistemas.

(D) permitir o acesso, sem restrições, à Internet pelos
funcionários.

(E) não realizar, em hipótese alguma, atualizações de
softwares.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa que apresenta o tipo de ataque que tem 
como objetivo principal adquirir informações dos usuários de 
computador e(ou) instalar programas maliciosos em suas 
máquinas e que se caracteriza pelo envio de e-mails que 
falsificam o remetente, que geralmente é um banco, uma 
empresa muito famosa ou até mesmo um órgão 
governamental. 

(A) sniffer
(B) vírus de boot
(C) botnet
(D) deface
(E) hoax
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QUESTÃO 21 
 

Um farmacêutico decidiu estudar as reações leves 
que determinada substância pode provocar no organismo 
humano. Para isso, um grupo de voluntários foi submetido a 
um contato supervisionado com a substância. Nesse grupo, 
50 indivíduos apresentaram coceira, 42 tiveram coriza e 38 
apresentaram tosse. Além disso, 12 voluntários do grupo 
apresentaram coceira e coriza, 15 tiveram coceira e tosse e 8 
apresentaram apenas coriza e tosse. Apenas 10 indivíduos do 
grupo apresentaram os 3 sintomas e 2 deles não tiveram 
sintoma algum.  
 
Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que 
apresenta o número de voluntários que compõem o grupo. 
 
(A) 75 
(B) 77 
(C) 95 
(D) 97 
(E) 130 
 
QUESTÃO 22 
 

Um certo tipo de tubo de ensaio é produzido a partir 
de um cilindro e de uma semiesfera com o mesmo raio. Para 
obter o produto final, une-se uma das extremidades do 
cilindro à maior circunferência da semiesfera. O raio é igual a 
9 mm e a altura final do tubo de ensaio é de 109 mm. 
 
Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que a 
capacidade do tubo é de 
 
(A) 9,315π mL. 
(B) 9,072π mL. 
(C) 8,809π mL. 
(D) 8,586π mL. 
(E) 8,315π mL. 
 
QUESTÃO 23 
 

Para obter 1 kg de um creme de cabelo, um 
laboratório utiliza 60 g de queratina, 90 g de silicone e 120 g 
de óleos vegetais. Em determinado dia, o estoque do 
laboratório dispunha de apenas 50 g de queratina e 72 g de 
silicone.  
 
Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que,  
para produzir o máximo possível de creme nesse dia, 
mantendo-se a proporção indicada, a quantidade de óleos 
vegetais necessária é igual a 
 
(A) 84 g. 
(B) 90 g. 
(C) 94 g. 
(D) 96 g. 
(E) 100 g. 

QUESTÃO 24 
 
A palavra FARMACIA possui 
 
(A) 6.720 anagramas. 
(B) 10.080 anagramas. 
(C) 20.160 anagramas. 
(D) 40.320 anagramas. 
(E) 80.640 anagramas. 
 
QUESTÃO 25 
 

Bruno, Everton e Gabriel, 3 colegas farmacêuticos, 
estavam desenvolvendo uma pesquisa ultrassecreta quando 
seu supervisor, o prof. Renato, foi informado de que um deles 
estava sabotando o estudo. Ao serem questionados, 
 
Bruno disse: – “O Gabriel está sabotando a pesquisa”. 
Everton disse: – “O Gabriel está mentindo”. 
Gabriel disse: – “O Bruno está sabotando a pesquisa”. 
 
Sabendo, nessa situação hipotética, que o sabotador sempre 
mente e que os outros 2 pesquisadores sempre falam a 
verdade, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Bruno e Gabriel estão falando a verdade. 
(B) O prof. Renato não possui informação suficiente para 

determinar quem é o sabotador. 
(C) Bruno ou Everton estão mentindo. 
(D) Bruno e Everton estão mentindo. 
(E) Gabriel é o sabotador. 
 

RASCUNHO 
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0 

QUESTÃO 26 
 
É uma representação gráfica da sequência das etapas de um 
processo ou fluxo de trabalho, geralmente utilizando figuras 
geométricas e setas, o 
 
(A) organograma. 
(B) cronograma. 
(C) fluxograma. 
(D) projeto. 
(E) eneagrama. 
 
QUESTÃO 27 
 
A escola caracterizada pela ênfase nas estruturas 
organizacionais é chamada de escola 
 
(A) das relações humanas. 
(B) clássica. 
(C) de sistemas abertos. 
(D) científica. 
(E) contemporânea. 
 
QUESTÃO 28 
 
Assinale a alternativa que apresenta o tipo de estrutura 
organizacional que tem como princípio a inexistência de uma 
hierarquia formal. 
 
(A) em rede 
(B) matricial 
(C) funcional 
(D) divisional 
(E) pentagonal 
 
QUESTÃO 29 
 
Os documentos de arquivo passam por fases distintas de 
arquivamento para cumprirem seu ciclo de vida. Essas fases 
são estabelecidas de acordo com a vigência administrativa, a 
frequência de consulta e outros critérios determinados pela 
organização. Sendo assim, assinale a alternativa que 
apresenta todas as fases do ciclo de vida dos documentos. 
 
(A) inativa e ativa 
(B) frequente, restrito e memorando 
(C) ativa e semiativa 
(D) corrente, intermediária e permanente 
(E) corrente e permanente 

QUESTÃO 30 
 
Quanto às fases da gestão documental, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) A gestão documental não é dividida em fases. 
(B) Só existe uma fase de gestão documental, que é a 

destinação de documentos. 
(C) São duas as fases da gestão documental: utilização de 

documentos e destinação de documentos. 
(D) São duas as fases da gestão documental: destinação de 

documentos e produção de documentos. 
(E) São três as fases da gestão documental: produção de 

documentos; utilização de documentos; e destinação 
de documentos. 

 

QUESTÃO 31 
 
Assinale a alternativa que apresenta a expressão, cunhada, 
em 2004, em uma publicação do Pacto Global, em parceria 
com o Banco Mundial, chamada Who Cares Wins, que 
corresponde às práticas ambientais, sociais e de governança 
de uma organização. 
 
(A) ambiental, social e governança (ASG) 
(B) moral 
(C) ética 
(D) desenvolvimento sustentável 
(E) responsabilidade social 

 

QUESTÃO 32 
 
Não diz respeito à temática da responsabilidade 
socioambiental o(a) 
 
(A) desenvolvimento sustentável. 
(B) administração de materiais. 
(C) responsabilidade ambiental. 
(D) responsabilidade social. 
(E) ética. 

 

QUESTÃO 33 
 
Não se refere à função da administração de materiais o(a) 
 
(A) aquisição. 
(B) transporte. 
(C) arquivamento. 
(D) almoxarifado. 
(E) estoque. 

 

QUESTÃO 34 
 
O recebimento, a inspeção de qualidade, a movimentação, o 
transporte e a organização da área de armazenagem fazem 
parte da função de 
 
(A) aquisição. 
(B) estoque. 
(C) cadastramento. 
(D) armazenamento. 
(E) arquivamento. 
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QUESTÃO 35 
 
Assinale a alternativa que não apresenta uma modalidade de 
compras. 
 
(A) determinação 
(B) tomada de preço 
(C) convite 
(D) pregão 
(E) concorrência 
 
QUESTÃO 36 
 
A inteligência emocional é a habilidade de lidar eficazmente 
com relações interpessoais, de lidar com outras pessoas de 
forma adequada às necessidades de cada uma e às exigências 
da situação, sobretudo no ambiente de trabalho. No que se 
refere aos componentes da inteligência emocional, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A inteligência emocional é exclusivamente composta 

pela empatia. 
(B) A inteligência emocional é exclusivamente composta 

pela automotivação. 
(C) São dois os componentes da inteligência emocional: 

autoconhecimento e habilidade interpessoal. 
(D) São três os componentes da inteligência emocional: 

autoconhecimento; autocontrole; e automotivação. 
(E) São cinco os componentes da inteligência emocional: 

autoconhecimento; autocontrole; automotivação; 
empatia; e habilidade interpessoal. 

 
QUESTÃO 37 
 
O ciclo PDCA é um método muito utilizado nas organizações. 
Com relação a ele, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O ciclo PDCA significa ponderar, divergir, controlar e 

analisar. 
(B) O ciclo PDCA significa planejar, fazer, checar e agir. 
(C) O ciclo PDCA significa planejar, fazer, contabilizar e 

ajuizar. 
(D) O ciclo PDCA significa ponderar, determinar, 

compartilhar e avaliar. 
(E) O ciclo PDCA significa priorizar, divergir, contabilizar e 

autorizar. 
 
QUESTÃO 38 
 
Não faz parte das modalidades de remessa física de 
correspondência (serviço postal) o(a) 
 
(A) carta simples. 
(B) carta registrada com aviso de recebimento (AR). 
(C) carta registrada sem aviso de recebimento (AR). 
(D) pacote (PAC). 
(E) e-mail. 

QUESTÃO 39 
 

A sigla CHA descreve os seguintes critérios da competência: 
 
(A) conhecimento; honestidade; e atitude. 
(B) cuidado; honestidade; e agilidade. 
(C) capacidade; habilidade; e agilidade. 
(D) conhecimento; habilidade; e atitude. 
(E) criatividade; hospitalidade; e atitude. 

 

QUESTÃO 40 
 
O processo de planejamento pode utilizar algumas 
ferramentas, como, por exemplo, a matriz SWOT ou FOFA. 
Acerca dos quadrantes dessa matriz, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) A matriz SWOT é composta pelos seguintes 

quadrantes: fatores sociais; fatores tecnológicos; 
fatores econômicos; e fatores políticos. 

(B) A matriz SWOT é composta pelos seguintes 
quadrantes: sugestão; orientação; desenvolvimento; e 
questionamento. 

(C) A matriz SWOT é composta pelos seguintes 
quadrantes: pontos fortes; pontos fracos; ameaças; e 
oportunidades. 

(D) A matriz SWOT é composta pelos seguintes 
quadrantes: penetração de mercado; desenvolvimento 
de produtos; desenvolvimento de mercado; e 
diversificação. 

(E) A matriz SWOT é composta pelos seguintes 
quadrantes: faça agora; delegue; agende; e elimine. 

 

QUESTÃO 41 
 

De acordo com a jurista Maria Sylvia Zanella Di Pietro, existe, 
no direito administrativo, uma bipolaridade entre a liberdade 
do indivíduo e a necessidade de satisfação dos interesses 
coletivos. Desses aspectos decorrem os dois princípios 
fundamentais desse ramo do direito: a legalidade e a 
supremacia do interesse público sobre o particular. A respeito 
dos princípios da Administração Pública, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Todos os atos praticados pela Administração Pública, 

dos mais simples aos mais impactantes na sociedade, 
sem exceção, devem passar por ampla divulgação 
como requisito de eficácia, conforme preconiza o 
princípio da publicidade. 

(B) A divulgação de nomes ou imagens de autoridades ou 
servidores públicos em obras públicas fere o princípio 
da autotutela. 

(C) A possibilidade de um servidor público estável perder 
o cargo em virtude de procedimento de avaliação 
periódica de desempenho traduz-se na aplicação do 
princípio da eficiência. 

(D) O agente público, pautado pelo princípio da 
supremacia do interesse público, poderá praticar 
qualquer ato administrativo não proibido por lei, desde 
que tenha como objetivo final um resultado positivo 
para a coletividade. 

(E) A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios 
não são obrigados a dar publicidade de seus dados 
contábeis, orçamentários e fiscais, em decorrência da 
sensibilidade dessas informações. 
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QUESTÃO 42 

 
O art. 476 do Código Civil traz o instituto da exceptio non 
adimpleti (exceção do contrato não cumprido), que impede 
que uma das partes contratantes exija da outra o 
cumprimento da obrigação, sem antes ter cumprido com a 
sua. Por outro lado, a Lei n.o 8.666/1993, que dispõe sobre 
licitações, determina, em seu art. 78, inciso XV, algumas 
limitações para que o particular invoque esse instituto contra 
a Administração Pública, quando se tratar de contrato que 
tenha por objeto a execução de serviço público. O 
fundamento de tais limitações é o princípio da 
 
(A) especialidade. 
(B) autotutela. 
(C) indisponibilidade. 
(D) segurança jurídica. 
(E) continuidade do serviço público. 
 
QUESTÃO 43 

 
Com relação à organização administrativa do Estado e à 
administração pública direta e indireta, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) A aptidão de um município para criar sua própria lei 

orgânica advém da desconcentração administrativa 
prevista na Constituição Federal, que limita a 
competência de cada ente federativo para legislar 
sobre sua organização política. 

(B) As autarquias podem ser entendidas como serviços 
autônomos dotados de personalidade jurídica de 
direito público ou privado e são criadas por lei, com 
patrimônio e receita próprios, para que realizem, de 
forma descentralizada e subordinada ao órgão criador, 
atividades típicas do Estado. 

(C) No momento em que um Estado, mediante lei, cria um 
ministério, está-se diante de uma descentralização 
administrativa. 

(D) As empresas públicas são criadas e extintas por meio 
de autorização por leis específicas, são dotadas de 
personalidade jurídica de direito privado e admitem 
seus trabalhadores no regime celetista. 

(E) As agências reguladoras são autarquias sob regime 
especial, com personalidade jurídica de direito público 
e dotadas de certa independência em relação ao 
governo. 

QUESTÃO 44 
 
No que se refere aos agentes públicos, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Em caso de necessidade temporária de excepcional 

interesse público, a Constituição permite a 
contratação, por prazo indeterminado, de agentes 
públicos. 

(B) A vedação à acumulação remunerada de cargos 
públicos estende-se aos empregados públicos.  

(C) O servidor público titular de cargo efetivo, readaptado 
por motivos de saúde, poderá exercer outro cargo 
mesmo que não possua a habilitação exigida para o 
cargo de destino, mas manterá a remuneração do 
cargo de origem. 

(D) Os empregados de empresas públicas, por estarem 
subordinados às normas impostas pela Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), não podem ser 
considerados como agentes públicos. 

(E) Para que um concurso público possa exigir exame 
psicotécnico de seus candidatos, basta que o exame 
esteja previsto no edital e seja compatível com as 
demandas do cargo em questão. 

 
QUESTÃO 45 
 

Durante uma fiscalização realizada por servidores da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a um 
restaurante local, constatou-se que as condições de 
preservação de alguns alimentos estavam aquém dos 
padrões de qualidade sanitária regulamentados pela Agência, 
colocando em risco a saúde dos consumidores locais. O 
restaurante, posteriormente, foi autuado e multado pela 
Anvisa.  
 
Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa 
correta com relação aos poderes administrativos. 
 
(A) A aplicação da multa ao restaurante por inobservância 

de medidas sanitárias é um exemplo de poder 
hierárquico do Poder Público sobre os particulares. 

(B) Trata-se de uso do poder de polícia da Agência, o qual, 
conforme a lei, lhe confere o poder de limitar ou 
disciplinar o direito de liberdade, propriedade ou 
interesse do particular em favor do interesse público. 

(C) A Agência fez uso do seu poder disciplinar em desfavor 
do restaurante, uma vez que a multa tem o objetivo de 
disciplinar os particulares a agirem conforme as 
normas determinadas pelo Poder Público. 

(D) A Agência, respaldada pelo poder discricionário, tem a 
prerrogativa de aplicar uma multa ao restaurante no 
valor que bem entender, mesmo que desproporcional 
à infração e ao porte econômico do empreendimento, 
dada a gravidade de se oferecer alimentos em 
condições potencialmente prejudiciais à população 
local. 

(E) O empreendimento multado poderá recorrer da multa 
imposta, uma vez que qualquer ato punitivo da Agência 
deveria ser precedido de autorização judicial. 
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QUESTÃO 46 
 

João, recém-formado em farmácia, procurou o 
Conselho Regional de Farmácia de seu estado para protocolar 
o processo de inscrição definitiva. Ele apresentou todos os 
documentos exigidos pelo Conselho e preencheu 
corretamente todo o formulário de pedido de inscrição.  
 
Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que 
apresenta a classificação do ato administrativo que resultará 
na inscrição definitiva do solicitante no quadro de 
farmacêuticos do estado. 
 
(A) autorização 
(B) admissão 
(C) licença 
(D) aprovação 
(E) permissão 
 
QUESTÃO 47 
 
O art. 5.o da Carta Magna, em seu inciso LXXII, traz uma 
importante ferramenta de controle judicial ao cidadão: o 
habeas data. A respeito desse remédio constitucional, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) É possível o ajuizamento de habeas data contra 

entidades privadas, desde que as informações do 
interessado contidas em seus bancos de dados sejam 
destinadas ao conhecimento de terceiros. 

(B) O ajuizamento de habeas data será isento de custas 
processuais somente àqueles que forem 
hipossuficientes, nos moldes do inciso LXXIV do  
art. 5.o da Constituição Federal, que prevê a gratuidade 
de justiça. 

(C) O cidadão poderá impetrar ação de habeas data 
solicitando a retificação de seus dados pessoais assim 
que tiver conhecimento dos erros na base de dados do 
Poder Público. 

(D) O Supremo Tribunal Federal será competente para 
processar e julgar o pedido de habeas data quando se 
tratar de ato praticado por ministro de Estado. 

(E) A ação de habeas data é o remédio cabível contra a 
autoridade que se nega a divulgar informações de 
interesse coletivo. 

 
QUESTÃO 48 
 
Segundo José dos Santos Carvalho Filho, entre os requisitos 
do ato administrativo, encontra-se a situação de fato ou de 
direito que gera a vontade do agente quando pratica o ato 
administrativo. Essa descrição se refere ao(à) 
 
(A) objeto. 
(B) forma. 
(C) competência. 
(D) motivo. 
(E) finalidade. 

QUESTÃO 49 

 
Quanto à responsabilidade civil do Estado, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A conduta de agente público que causa dano ao bem 

particular, desde que amparada por excludente de 
ilicitude, isenta a Administração Pública de 
responsabilidade civil. 

(B) Para que se configure a responsabilidade objetiva do 
Estado, são necessários comprovação do nexo causal 
entre a conduta do agente público e o dano causado e 
a existência de dolo ou culpa. 

(C) O direito de regresso do Estado contra o agente público 
que, em serviço, causar dano a terceiro independe da 
comprovação de culpa ou dolo na conduta. 

(D) As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de 
serviços públicos responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.  

(E) De acordo com a teoria do risco administrativo, a 
responsabilidade civil do Estado é genérica e 
indiscriminada e não depende de demonstração do 
nexo causal entre a conduta do agente e o dano 
causado. 

 
QUESTÃO 50 

 
O agente público, no exercício de suas atribuições, sempre 
deverá observar os limites expressos e implícitos previstos no 
ordenamento jurídico e direcionar sua conduta à satisfação 
do interesse público. Quando atuar em desconformidade 
com esses preceitos, restará configurado o abuso de poder. 
Acerca dos poderes administrativos e do uso e do abuso de 
poder, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O desvio de poder, uma das espécies de abuso de 

poder, configura-se como um vício de finalidade do ato 
administrativo. 

(B) Somente decisão judicial poderá invalidar ato 
praticado por agente público com abuso de poder. 

(C) O desvio de poder caracteriza-se quando o agente 
público atua fora dos limites de sua competência. 

(D) A punição de um servidor público emanada pelo 
superior hierárquico competente, mas motivada por 
interesse pessoal, é um exemplo de excesso de poder. 

(E) A renúncia de poderes administrativos é um ato 
discricionário do agente público, desde que 
acompanhada de motivação. 

 




