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! ǉǳŀƴǘƛŘŀŘŜ ŘŜ fake News ŜƳ ǎŀǵŘŜ Ş ǘńƻ ƎǊŀƴŘŜ ǉǳŜ ƻ aƛƴƛǎǘŞǊƛƻ Řŀ {ŀǵŘŜ ŎǊƛƻǳ ǳƳ ǎŜǊǾƛœƻ ǉǳŜ ǇƻŘŜ ǎŜǊ 
ŀŎŜǎǎŀŘƻ ǇƻǊ ǘŜƭŜŦƻƴŜ ŎŜƭǳƭŀǊ ǇŀǊŀ ǾŜǊƛŦƛŎŀǊ ŀ ǾŜǊŀŎƛŘŀŘŜ ŘŜ ǊǳƳƻǊŜǎ ŀŎŜǊŎŀ ŘŜ ǘŜƳŀǎ ǉǳŜ Ǿńƻ ŘŜǎŘŜ ŀ ǎŜƎǳǊŀƴœŀ Řŀǎ 
ǾŀŎƛƴŀǎ ŀǘŞ ŀ ŜȄƛǎǘşƴŎƛŀ ŘŜ ŜǎǘǳŘƻǎ ǉǳŜ ŎƻƳǇǊƻǾŀǊƛŀƳ ǇǊƻǇǊƛŜŘŀŘŜǎ ŎǳǊŀǘƛǾŀǎ ŘŜ ŦǊǳǘŀǎΦ 

! ǇŜǎǉǳƛǎŀ Wellcome Global Monitor нлмуΣ ŦŜƛǘŀ ǇŜƭƻ Lƴǎǘƛǘǳǘƻ DŀƭƭǳǇ Ŝ ŘƛǾǳƭƎŀŘŀ ƴƻ ǇǊƛƳŜƛǊƻ ǎŜƳŜǎǘǊŜ ŘŜ нлмфΣ 
ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀ ƻ ƳŀƛƻǊ ŜǎǘǳŘƻ ƳǳƴŘƛŀƭ ŀ ǊŜǎǇŜƛǘƻ Řŀ ŦƻǊƳŀ ŎƻƳƻ ŀǎ ǇŜǎǎƻŀǎ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀƳ ŀ ŎƛşƴŎƛŀ Ŝ ƻǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƛǎ ŘŜǎŀŦƛƻǎ Řŀ 
łǊŜŀ Řŀ ǎŀǵŘŜΦ hǎ ǇŜǎǉǳƛǎŀŘƻǊŜǎ ŜƴǘǊŜǾƛǎǘŀǊŀƳ мпл Ƴƛƭ ǇŜǎǎƻŀǎΣ ŜƴǘǊŜ ŀǎ ǉǳŀƛǎ Ƴƛƭ ōǊŀǎƛƭŜƛǊƻǎ ŎƻƳ Ƴŀƛǎ ŘŜ мр ŀƴƻǎ ŘŜ 
ƛŘŀŘŜΦ bƻ ranking Řƻǎ мпп ǇŀƝǎŜǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘŜǎΣ ƻ .Ǌŀǎƛƭ ƻŎǳǇŀ ŀǇŜƴŀǎ ŀ мммΦŀ Ǉƻǎƛœńƻ ŜƴǘǊŜ ƻǎ ǉǳŜ Ƴŀƛǎ ŎƻƴŦƛŀƳ ƴŀ ŎƛşƴŎƛŀΦ 
bŀ ƻǇƛƴƛńƻ ŘŜ ор҈ Řƻǎ ōǊŀǎƛƭŜƛǊƻǎ ŜƴǘǊŜǾƛǎǘŀŘƻǎΣ ŀ ŎƛşƴŎƛŀ ƴńƻ ƳŜǊŜŎŜ ŎƻƴŦƛŀƴœŀΣ Ŝ м ŜƳ ŎŀŘŀ п ǇŜǎǎƻŀǎ ŀŦƛǊƳŀ ǉǳŜ ŀ 
ǇǊƻŘǳœńƻ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀ ƴńƻ ŎƻƴǘǊƛōǳƛ ǇŀǊŀ ƻ tŀƝǎΦ 

{ŜƎǳƴŘƻ ŀ ƳŀǘŜƳłǘƛŎŀΣ ŦƛƭƽǎƻŦŀ Ŝ ǇǊƻŦŜǎǎƻǊŀ ¢ŀǘƛŀƴŀ wƻǉǳŜΣ ŎƻƻǊŘŜƴŀŘƻǊŀ Řƻ CƽǊǳƳ ŘŜ /ƛşƴŎƛŀ Ŝ /ǳƭǘǳǊŀ Řŀ 
¦ƴƛǾŜǊǎƛŘŀŘŜ CŜŘŜǊŀƭ Řƻ wƛƻ ŘŜ WŀƴŜƛǊƻ ό¦CwWύΣ ŀǎ ǇŜǎǎƻŀǎ ƴńƻ ǾŜŜƳ ƻ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻ Řŀ ŎƻƴǘǊƛōǳƛœńƻ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀ ŜƳ ǎǳŀ ǾƛŘŀ 
ŎƻǘƛŘƛŀƴŀΣ Ƨł ǉǳŜ Ƴǳƛǘƻǎ ŎƛŜƴǘƛǎǘŀǎ ŎƻǎǘǳƳŀƳ ǎŜ ƛǎƻƭŀǊ Ŝ ǘşƳ ŘƛŦƛŎǳƭŘŀŘŜ ŘŜ ŎƻƳǳƴƛŎŀœńƻΦ ά¦ƭǘƛƳŀƳŜƴǘŜΣ Ƙł ǳƳ ƴƝǘƛŘƻ 
ŀǳƳŜƴǘƻ Řŀ ǇǊŜƻŎǳǇŀœńƻ Řƻǎ ŎƛŜƴǘƛǎǘŀǎ ŜƳ ǎŜ ŎƻƳǳƴƛŎŀǊ ƳŜƭƘƻǊ ŎƻƳ ŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘŜΣ Ƴŀǎ ŀƛƴŘŀ Ş ǳƳ ƳƻǾƛƳŜƴǘƻ ƛƴŎƛǇƛŜƴǘŜέΣ 
ŀŦƛǊƳŀ wƻǉǳŜΦ {ŜƳ ŎƻƴƘŜŎŜǊ ƻǎ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻǎ Řŀǎ ǇŜǎǉǳƛǎŀǎ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎŀǎ Ŝ ŎƻƳ ǇƻǳŎƻ ƻǳ ǉǳŀǎŜ ƴŜƴƘǳƳ Ŏƻƴǘŀǘƻ ŎƻƳ ǉǳŜƳ ŀǎ 
ǇǊƻŘǳȊΣ ŀ ǇƻǇǳƭŀœńƻ ƴńƻ ǾƛǎƭǳƳōǊŀ ǎŜǳǎ ōŜƴŜŦƝŎƛƻǎ Ŝ ǘŀƳǇƻǳŎƻ ŘŜǎŜƴǾƻƭǾŜ ǳƳŀ ǊŜƭŀœńƻ ŘŜ ŎƻƴŦƛŀƴœŀ ŎƻƳ ŀ ŎƛşƴŎƛŀΦ 

 tƻǊ ƻǳǘǊƻ ƭŀŘƻΣ ǇƻƭƝǘƛŎŀǎ ǇǵōƭƛŎŀǎ ŘŜ ǎŀǵŘŜ Ƴŀƛǎ ŀƳǇƭŀǎΣ ŎǳƧƻǎ ōŜƴŜŦƝŎƛƻǎ ŎƘŜƎŀƳ ŀ ǳƳ ƳŀƛƻǊ ƴǵƳŜǊƻ ŘŜ ǇŜǎǎƻŀǎΣ 
ŎƻǎǘǳƳŀƳ ŎƻƴǘŀǊ ŎƻƳ ƻ ŀǇƻƛƻ Ŝ ŀ ŀŘŜǎńƻ Řŀ ƳŀƛƻǊƛŀ Řŀ ǇƻǇǳƭŀœńƻΦ ¦Ƴ ŜȄŜƳǇƭƻ ŘŜ ǳƳŀ ǇƻƭƝǘƛŎŀ ōŜƳ ŦŜƛǘŀ Ŝ ǉǳŜ ǘǊŀȊ 
ǊŜǎǳƭǘŀŘƻǎ ǾƛǎƝǾŜƛǎ ǇŀǊŀ ƻǎ ōǊŀǎƛƭŜƛǊƻǎ Ş ŀ tƻƭƝǘƛŎŀ bŀŎƛƻƴŀƭ ŘŜ ±ŀŎƛƴŀœńƻΣ ǳƳŀ Řŀǎ ƳŜƭƘƻǊŜǎ Řƻ ƳǳƴŘƻΦ bńƻ Ł ǘƻŀΣ ŀǇŜǎŀǊ 
ŘŜ ƘŀǾŜǊ ǳƳ ƴƝǾŜƭ ŀƭǘƻ ŘŜ ŘŜǎŎǊŜƴœŀ ƴŀ ŎƛşƴŎƛŀΣ ул҈ Řŀǎ ǇŜǎǎƻŀǎ ŜƴǘǊŜǾƛǎǘŀŘŀǎ ǇŜƭŀ Wellcome Global Monitor ŎƻƴǎƛŘŜǊŀƳ 
ŀǎ ǾŀŎƛƴŀǎ ǎŜƎǳǊŀǎ Ŝ ŜŦƛŎŀȊŜǎΦ 

άbńƻ ǎŜƛ ŀƻ ŎŜǊǘƻΣ Ş ǳƳ ǇŀƭǇƛǘŜΣ Ƴŀǎ ŀŎƘƻ ǉǳŜ ŀ ŎƻƴŦƛŀƴœŀ ƴŀǎ ǾŀŎƛƴŀǎ Ŝǎǘł ŘŜǎŎƻƭŀŘŀ Řŀ ŎƻƴŦƛŀƴœŀ Ƴŀƛǎ ŀƳǇƭŀ ƴŀ 
ŎƛşƴŎƛŀΣ ƧǳǎǘŀƳŜƴǘŜ ǇƻǊǉǳŜΣ ƴƻ Ŏŀǎƻ Řŀǎ ǾŀŎƛƴŀǎΣ ǘƛǾŜƳƻǎ ǎǳŎŜǎǎƻ ŜƳ ƳƻǎǘǊŀǊ ƻ ǉǳŀƴǘƻ ǇƻŘŜƳ ǎŜǊǾƛǊ ŎƻƳƻ ǳƳ ŎǳƛŘŀŘƻ 
ǇǵōƭƛŎƻ ŜŦƛŎŀȊέΣ ŎƻƴŎƭǳƛ ŀ ŎƛŜƴǘƛǎǘŀΦ 

tƻǊǘŀƴǘƻΣ Ş ƴŜŎŜǎǎłǊƛƻ ǉǳŜ ŀǎ ǇŜǎǎƻŀǎ ǇŜǊŎŜōŀƳ ŀ ƛƳǇƻǊǘŃƴŎƛŀ Řŀ ŎƛşƴŎƛŀΣ ǉǳŜ ǎƛƴǘŀƳ ǎŜǳǎ ōŜƴŜŦƝŎƛƻǎ ƴƻ Řƛŀ ŀ ŘƛŀΣ 
ŀǇǊŜƴŘŀƳ ŀ ŘŜǎŜƴǾƻƭǾŜǊ ƻ ǇŜƴǎŀƳŜƴǘƻ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻ Ŝ ŀ ŎƻƴŦƛŀǊ ƴŜƭŜΦ 

Lǎǎƻ ƴńƻ ƛƳǇƭƛŎŀΣ ƻōǾƛŀƳŜƴǘŜΣ ǊŜŦǳǘŀǊ ƻǳǘǊƻǎ ǎŀōŜǊŜǎ Ŝ ŦƻǊƳŀǎ ŘŜ ŎƻƴƘŜŎƛƳŜƴǘƻΣ ŀƻ ŎƻƴǘǊłǊƛƻΣ ƻ ŜȄŎŜǎǎƻ ŘŜ 
ŀǳǘƻŎƻƴŦƛŀƴœŀ ǇƻǊ ǇŀǊǘŜ ŘŀǉǳŜƭŜǎ ǉǳŜ ŜǎǘǳŘŀƳ Ŝ ŦŀȊŜƳ ŎƛşƴŎƛŀ ǇƻŘŜ ŀŦŀǎǘŀǊ ŀƛƴŘŀ Ƴŀƛǎ ŀǎ ǇŜǎǎƻŀǎ ǉǳŜ ƴńƻ ŘƻƳƛƴŀƳ ƻ 
ŎƻƴƘŜŎƛƳŜƴǘƻ ŎƛŜƴǘƝŦƛŎƻΦ 9Ƴ ǳƳ ƳƻƳŜƴǘƻ ŜƳ ǉǳŜ ƻǎ ōƻŀǘƻǎ ƎŀƴƘŀƳ ŀǎ ǊŜŘŜǎ ǎƻŎƛŀƛǎ Ŝ ŀ LƴǘŜǊƴŜǘ ŜƳ ǾŜƭƻŎƛŘŀŘŜ 
ƎŀƭƻǇŀƴǘŜΣ ŀ ŎƛşƴŎƛŀ ǇƻŘŜ Ŝ ŘŜǾŜ ǎŜǊ Ǿƛǎǘŀ ŎƻƳƻ ŀƭƛŀŘŀ ƴŀ ƭǳǘŀ ŎƻƴǘǊŀ ŀ ŘŜǎƛƴŦƻǊƳŀœńƻΦ 

LƴǘŜǊƴŜǘΥ ғǿǿǿΦŘǊŀǳȊƛƻǾŀǊŜƭƭŀΦǳƻƭΦŎƻƳΦōǊҔ όŎƻƳ ŀŘŀǇǘŀœƿŜǎύΦ 
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9Ƴ ǊŜƭŀœńƻ Łǎ ƛŘŜƛŀǎ Ŝ Ł ǘƛǇƻƭƻƎƛŀ Řƻ ǘŜȄǘƻΣ ƧǳƭƎǳŜ ƻǎ ƛǘŜƴǎ  

ŘŜ м ŀ пΦ 

м bƻ ǘŜȄǘƻΣ ŜǎǘǊǳǘǳǊŀŘƻ ŜƳ ŦƻǊƳŀ ŘƛǎǎŜǊǘŀǘƛǾŀΣ Ş 

ƳŜƴŎƛƻƴŀŘƻ ƻ ǎǳŎŜǎǎƻ Řŀ tƻƭƝǘƛŎŀ bŀŎƛƻƴŀƭ ŘŜ ±ŀŎƛƴŀœńƻ 

ƴƻ .ǊŀǎƛƭΦ 

н 5Ŝ ŀŎƻǊŘƻ ŎƻƳ ƻ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻ Řŀ ǇŜǎǉǳƛǎŀ ŎƛǘŀŘŀ ƴƻ ǘŜȄǘƻΣ 

ƻ .Ǌŀǎƛƭ ǎŜ ŘŜǎǘŀŎŀ ŎƻƳƻ ǳƳ Řƻǎ ǇŀƝǎŜǎ ŎǳƧŀ ǇƻǇǳƭŀœńƻ

Ƴŀƛǎ ŎƻƴŦƛŀ ƴŀ ŎƛşƴŎƛŀΦ 

о 9ƴǘŜƴŘŜπǎŜ Řŀ ƭŜƛǘǳǊŀ Řƻ ǘŜȄǘƻ ǉǳŜ ŀǎ ƴƻǘƝŎƛŀǎ Ŧŀƭǎŀǎ ŜƳ 

ǎŀǵŘŜ ǇƿŜƳ ŜƳ ǊƛǎŎƻ ŀ ǎŜƎǳǊŀƴœŀ Řŀǎ ǾŀŎƛƴŀǎ ƴƻ .ǊŀǎƛƭΣ 

ǇƻǊ ƛǎǎƻ ƻ aƛƴƛǎǘŞǊƛƻ Řŀ {ŀǵŘŜ ŎǊƛƻǳ ǳƳ ƳŜŎŀƴƛǎƳƻ ŘŜ 

ŎƘŜŎŀƎŜƳ Řŀ ǾŜǊŀŎƛŘŀŘŜ ŘŜ ōƻŀǘƻǎ ǉǳŜ ŎƛǊŎǳƭŀƳ ƴŀǎ 

ǊŜŘŜǎ ǎƻŎƛŀƛǎΦ 

п ! ǇǊƻŦŜǎǎƻǊŀ ŎƛǘŀŘŀ ƴƻ ǘŜȄǘƻ ƳŜƴŎƛƻƴŀ ǳƳŀ Ŏŀǳǎŀ 

ǇƻǎǎƝǾŜƭ Řŀ ŘŜǎŎƻƴŦƛŀƴœŀ Řŀǎ ǇŜǎǎƻŀǎ ŜƳ ǊŜƭŀœńƻ Ł 

ŎƛşƴŎƛŀΦ 

/ŀŘŀ ǳƳ Řƻǎ ƛǘŜƴǎ Řŀ ǇǊƻǾŀ ƻōƧŜǘƛǾŀ Ŝǎǘł ǾƛƴŎǳƭŀŘƻ ŀƻ ŎƻƳŀƴŘƻ ǉǳŜ ƛƳŜŘƛŀǘŀƳŜƴǘŜ ƻ ŀƴǘŜŎŜŘŜΦ 5Ŝ ŀŎƻǊŘƻ ŎƻƳ ƻ ŎƻƳŀƴŘƻ ŀ 
ǉǳŜ ŎŀŘŀ ǳƳ ŘŜƭŜǎ ŜǎǘŜƧŀ ǾƛƴŎǳƭŀŘƻΣ ƳŀǊǉǳŜΣ ƴƻ ŎŀǊǘńƻπǊŜǎǇƻǎǘŀΣ ǇŀǊŀ ŎŀŘŀ ƛǘŜƳΥ ƻ ŎŀƳǇƻ ŘŜǎƛƎƴŀŘƻ ŎƻƳ ƻ código CΣ Ŏŀǎƻ ƧǳƭƎǳŜ 
ƻ ƛǘŜƳ CERTOΤ ƻǳ ƻ ŎŀƳǇƻ ŘŜǎƛƎƴŀŘƻ ŎƻƳ ƻ código EΣ Ŏŀǎƻ ƧǳƭƎǳŜ ƻ ƛǘŜƳ ERRADOΦ
A marcação de acordo com o gabarito valerá + 1,00 (um ponto positivo). A marcação em desacordo com o gabarito valerá
- 1,00 (um ponto negativo).  A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos receberão pontuação 0,00. Para as 
devidas marcações, use o cartão-resposta, único documento válido para a correção da sua prova objetiva.
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A respeito de aspectos linguísticos do texto, julgue os itens 

de 5 a 12. 

5 A substituição da forma verbal “comprovariam” (linha 3) 

por comprovam não prejudicaria a correção gramatical, 

mas alteraria o sentido original do texto. 

6 As palavras “saúde”, “países” e “País” são acentuadas 

graficamente de acordo com a mesma regra de 

acentuação gráfica. 

7 Dadas as relações de coesão do texto, conclui-se que, no 

segmento “quem as produz” (linhas 14 e 15), o vocábulo 

“as” está empregado em referência a “pesquisas 

científicas” (linha 14). 

8 O emprego da preposição “com”, em “com quem as 

produz” (linhas 14 e 15), justifica-se pela regência do 

verbo produzir, flexionado na terceira pessoa do 

singular do presente do indicativo – “produz”. 

9 Estaria mantida a correção gramatical do texto caso a 

forma verbal “consideram” (linha 19) estivesse 

flexionada na terceira pessoa do singular. 

10 Em “o quanto podem servir como um cuidado público 

eficaz” (linhas 22 e 23), a flexão verbal na terceira pessoa 

do plural indica que é indeterminado o sujeito da oração. 

11 Na linha 27, a inserção de vírgula imediatamente depois 

do termo “pessoas”  ̶ pode afastar ainda mais as 

pessoas, que não dominam o conhecimento científico  ̶ 

não prejudicaria a correção gramatical do texto, mas 

tornaria implausível o conteúdo do segmento. 

12 Estaria mantida a correção gramatical do texto caso 

se destacasse, entre vírgulas, o segmento “pode e 

deve” (linha 29). 

 _____________________________________________________  

Considerando a correção gramatical e a coerência textual, 

julgue os itens de 13 a 17, quanto às substituições propostas 

para vocábulos e trechos destacados do texto. 

13 “incipiente” (linha 13) por imprudente 

14 “e tampouco” (linha 15) por nem 

15 “cujos benefícios” (linha 16) por que seus benefícios 

16 “Portanto” (linha 24) por Consequentemente 

17 “refutar” (linha 26) por negar 

 _____________________________________________________  

No que se refere à correção gramatical e à coerência da 

proposta de reescrita para o trecho destacado do texto, 

julgue o item 18. 

18 “apesar de haver um nível alto de descrença na 

ciência” (linhas 18 e 19): a despeito do alto nível de 

descrença na ciência 

Julgue os itens 19 e 20, considerando a correção gramatical 

dos trechos apresentados e a adequação da linguagem à 

correspondência oficial. 

19 Encaminhamos a consideração desta Comissão Especial, 

proposta de aditamento ao contrato que vai ser firmado 

com o Instituto ABC de Apoio Técnico conforme decisão 

tomada pelo grupo de trabalho em reunião com a 

Presidência do Conselho. 

20 Reiteramos, por meio deste, pedido já realizado diversas 

vezes, de material indispensável ao serviço de 

reprografia do setor de atendimento ao público, como 

resma de papel A4 e o tonner da impressora que 

acabaram fazem dois meses. 

 _____________________________________________________  

Text for the items from 21 to 30. 

1 

4 

7 

10 

13 

16 

Flooding from the Jari river has affected 

thousands of people in communities in the state of 

Amapá in northern Brazil. 

Levels of the Jari river increased after heavy 

rainfall in the region over the last few weeks. The Amapá 

state government said the river reached 3.01 metres on 

26 April, the highest level of the year so far. 

According to officials, communities in the 

municipalities of Laranjal do Jari and Vitória do Jari have 

been affected by the flooding since mid-April. As of 26 

April, the state government reported 16,152 people 

affected in Laranjal do Jari and 8,340 in Vitória do Jari. 

Federal government sources said over 220 families have 

been displaced. 

State and federal government agencies are 

providing aid and relief supplies to communities in 

affected areas. 

Internet: <https://floodlist.com>. 

Judge the items from 21 to 30. 

21 More than twenty thousand people were affected in 

Laranjal do Jari since the beginning of the year. 

22 Laranjal do Jari and Vitória do Jari are both located in the 

northern region of Brazil. 

23 The communities affected by the flooding are not 

receiving any assistance from the local authorities. 

24 Heavy rains caused the rise of the Jari river levels. This 

year it reached the highest level in the history. 

25 Hundreds of families have to leave their homes due to 

the Jari river’s natural disaster. 

26 In both occurrences of the word “flooding” (lines 1 and 

10) it works as the subject of the sentence.
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27 The cardinal number in line 12 can be rewritten as eighty 

thousand and three hundred and forty. 

28 The word “highest” (line 7) is an example of superlative 

adjective. 

29 “families” (line 13) is the plural form of family. It follows 

the same spelling rule as the words: “communities” (line 

8), “agencies” (line 15) and “supplies” (line 16). 

30 In the period “Flooding from the Jari river has affected 

thousands of people” (lines 1 and 2) “has affected” is in 

the present simple tense and expresses a fact. 

 _____________________________________________________  

Uma loja de doces decidiu fazer uma grande 

liquidação e, para isso, estabeleceu que seria possível 

comprar duas jujubas pelo preço de uma e 3 pirulitos pelo 

preço de 1, mas o chiclete não entraria na promoção. O preço 

original de cada doce era de R$ 1,00 e Léo foi para a loja com 

R$ 5,00. Sabe-se que a chance de ele escolher cada um dos 

doces é igual, que doces iguais são indistinguíveis e que ele 

saiu com pelo menos 1 doce. 

 

Com base nesse caso hipotético, julgue os itens de 31 a 35. 

 

31 Há 21 modos de Léo comprar 5 doces. 

32 Se Léo gastar qualquer quantidade de dinheiro é 

equiprovável, então a probabilidade de ele ter saído só 

com 4 chicletes é de 
1

15
. 

33 Se Léo tiver levado para casa 1 chiclete, duas jujubas e 3 

pirulitos, então existem 60 ordens diferentes para ele 

comer seus doces. 

34 Se Léo tiver levado para casa 1 chiclete, duas jujubas e 3 

pirulitos, então a probabilidade de ele retirar 

aleatoriamente uma jujuba de sua mochila é de 
1

3
. 

35 A soma dos preços, por unidade, de uma jujuba, 1 

pirulito e 1 chiclete na promoção, em reais, não é um 

número racional. 

 _____________________________________________________  

Julgue os itens de 36 a 40. 

 

36 É correto afirmar que toda caixa de 0,5 m3 cabe dentro 

de um recipiente com volume de 4 m3. 

37 A negação de “Se amanhã for domingo, então vai ter 

churrasco” é “Amanhã será domingo e não haverá 

churrasco”. 

38 A proposição composta “Se Gael é travesso e Magali é 

gulosa, então Gael é travesso ou Magali é gulosa” é um 

exemplo de contradição. 

39 A negação de “Todo cubo é um prisma” é “Nenhum cubo 

é um prisma”. 

40 A frase “Diga não às drogas!” não é um exemplo de 

proposição. 
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES 
 

Com relação à ética no setor público, julgue os itens  

de 41 a 43. 

 

41 A probidade constitui um dever dos servidores públicos. 

42 É facultado ao servidor público comunicar 

imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou 

fato contrário ao interesse público. 

43 O servidor público pode deixar de utilizar os avanços 

técnicos e científicos ao seu alcance para atendimento 

do seu mister, tendo em vista que se trata de 

incumbência exclusiva da Administração Pública. 

 _____________________________________________________  

De acordo com a Lei n.o 8.429/1992, julgue os itens  

de 44 a 47. 

 

44 Descumprir as normas relativas à celebração, à 

fiscalização e à aprovação de contas de parcerias 

firmadas pela Administração Pública com entidades 

privadas constitui ato de improbidade administrativa 

que atenta contra os princípios da Administração 

Pública. 

45 O responsável pelo ato de improbidade estará sujeito 

apenas à responsabilização administrativa. 

46 As sanções aplicadas a pessoas jurídicas, com base na Lei 

de Improbidade Administrativa, deverão observar o 

princípio constitucional do non bis in idem. 

47 Na ação de improbidade administrativa, o requerido 

poderá ser condenado por tipo diverso daquele definido 

na petição inicial, uma vez que o objeto da ação é o 

interesse público. 

 _____________________________________________________  

Segundo a Lei n.o 9.784/1999, julgue os itens  

de 48 a 50. 

 

48 Nos processos administrativos, serão considerados, 

entre outros, os critérios de observância das 

formalidades essenciais à garantia dos direitos dos 

administrados. 

49 É vedada à Administração a recusa imotivada de 

recebimento de documentos, devendo o servidor 

orientar o interessado quanto ao suprimento de 

eventuais falhas. 

50 Aqueles cujos direitos ou interesses forem 

indiretamente afetados pela decisão recorrida não 

figurarão como legitimados para interpor recurso 

administrativo. 

 _____________________________________________________  

Conforme a Lei n.o 12.527/2011 e o Decreto n.o 7.724/2012, 

julgue os itens de 51 a 53. 

 

51 Apenas os órgãos públicos integrantes da administração 

direta dos Poderes Executivo e Legislativo  

subordinam-se ao regime da Lei de Acesso à informação. 

52 O acesso a informações públicas será assegurado, entre 

outras formas, mediante a realização de audiências ou 

consultas públicas, o incentivo à participação popular ou 

outras formas de divulgação. 

53 O Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) será instalado, 

exclusivamente, em plataforma virtual. 

 _____________________________________________________  

À luz do Decreto n.o 9.830/2019, julgue os itens 54 e 55. 

 

54 Toda decisão será fundamentada, sendo vedada a 

motivação por declaração de concordância com o 

conteúdo de notas técnicas, pareceres, informações, 

decisões ou propostas que precederam a decisão. 

55 A responsabilização pela opinião técnica não se estende 

de forma automática ao decisor que a adotou como 

fundamento de decidir e somente configurar-se-á se 

estiverem presentes elementos suficientes para o 

decisor aferir o dolo ou o erro grosseiro da opinião 

técnica ou se houver conluio entre os agentes. 
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Manifestantes protestam contra a operação militar da Rússia na Ucrânia no 
Lafayette Park, em Washington – Foto: ANNA MONEYMAKER/GETTY 

IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP. 

 

Milhares de pessoas tomaram as ruas de Nova York, 

Madri, Berlim, Paris, Varsóvia, Haia e da própria Rússia nesta 

quinta-feira (24), para exigir que o presidente russo, Vladimir 

Putin, dê fim à “loucura” da guerra que desencadeou com a 

invasão à Ucrânia, que já deixa centenas de mortos e dezenas 

de milhares de deslocados. 

 

Internet: <https://www.folhape.com.br> (com adaptações). 

 

Acerca da guerra na Ucrânia, julgue os itens de 56 a 65. 

 

56 A guerra na Ucrânia gerou preocupação para alguns 

países europeus, por dependerem energeticamente do 

petróleo e do gás russos. 

57 A invasão unilateral da Rússia à Ucrânia foi rápida a 

ponto de as tropas russas tomarem o controle da capital 

em menos de uma semana. 

58 À medida que o conflito se estendia, as sanções 

econômicas aumentavam em relação à Rússia. 

59 A violência da guerra em território ucraniano só não foi 

maior devido ao respeito da Rússia aos países aliados da 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). 

60 O Conselho de Segurança da Organização das Nações 

Unidas (ONU) contribuiu para uma maior tensão 

geopolítica mundial, quando ameaçou uma guerra 

contra a Rússia caso o país não abortasse a missão de 

continuar a invasão de mais províncias ucranianas. 

61 Os ataques russos a cidades como Mariupol levaram a 

um colapso em serviços básicos, a exemplo do acesso da 

população civil ao gás, à eletricidade e à água. 

62 O pânico dos civis ucranianos aumentou na medida em 

que nenhum dos possíveis corredores humanitários, 

área neutra que causa uma pausa temporária no 

conflito, foi aberto para a população tentar sair das 

cidades sitiadas. 

63 Uma das grandes preocupações econômicas do Brasil 

quanto à guerra na Ucrânia está relacionada ao 

fornecimento de fertilizantes, já que o País é um 

importador significativo dos fertilizantes russos. 

64 Os Estados Unidos, ao ajudarem, com a inteligência, a 

afundar o principal navio da frota russa no mar Negro e 

a matar generais russos, se mostraram como um aliado 

de grande força estratégica para o governo ucraniano. 

65 A maior dificuldade da Ucrânia para sua resistência foi o 

fato de não fazer parte da Otan, pois, dessa forma, os 

países do ocidente não puderam enviar ajuda ao 

governo ucraniano. 

 _____________________________________________________  

Há cinco anos, mais de 150 empresas no mundo se 

reuniram com governos, povos indígenas e organizações da 

sociedade civil para assinar a Declaração de Nova York sobre 

Florestas (DNYF), prometendo eliminar o desmatamento de 

commodities como soja, gado e óleo de palma até 2020. Em 

setembro de 2019, a avaliação oficial da DNYF concluiu que 

alcançar esse objetivo agora é “provavelmente impossível” 

porque “os esforços até o momento foram inadequados para 

alcançar mudanças sistêmicas”. 

 

Internet: <https://www.greenpeace.org>. 

 

No que se refere à sustentabilidade ambiental no Brasil 

contemporâneo e aos eventos que a envolve, julgue os itens 

de 66 a 70. 

 

66 Além das fortes chuvas que alagaram ruas e causaram 

desmoronamentos em Petrópolis e da tragédia social 

das pessoas mortas e dos sobreviventes que perderam 

praticamente tudo, também nota-se uma tragédia 

ambiental localizada. 

67 A maior parte do desmatamento executado na 

Amazônia tem resposta na atividade pecuária. 

68 O Brasil bate recordes na produção de soja, mas o estado 

que mais produz possui o grande problema de a maior 

parte do desmatamento estar na ilegalidade. 

69 Com as chuvas de verão mais intensas na região Sudeste 

do Brasil, a estimativa é a de que haja uma impactante 

redução na safra e, consequentemente, na produção de 

sacas de café. 

70 Os alertas de desmatamento no Brasil coincidem com 

uma menor fiscalização e isso tem chamado a atenção 

de especialistas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Com relação ao programa de navegação Google Chrome, em 

sua versão mais recente, e ao programa de correio eletrônico 

Microsoft Outlook 2019, julgue os itens de 71 a 75. 

71 A página Histórico (chrome://history) do Google Chrome 

funciona como um backup. Ela armazena páginas 

visitadas na navegação anônima e também as que já 

foram excluídas do histórico de navegação do usuário. 

72 Em uma página da web aberta com o Chrome, ao se 

selecionar uma palavra e clicar sobre ela com o botão 

direito do mouse, será possível pesquisá-la no Google. 

73 O Chrome é o navegador mais seguro e, nele, se o 

usuário definir um mecanismo-padrão de pesquisa para 

ser utilizado na barra de endereços (omnibox), ele não 

poderá ser substituído por outro mecanismo de 

pesquisa, mesmo sob a ação de algum malware. 

74 O Outlook 2019 permite alterar o fuso horário para que 

ele corresponda à localização geográfica atual do 

usuário. 

75 Por padrão, as mensagens não lidas do Outlook 2019 

aparecem em negrito na lista de mensagens. 

 _____________________________________________________  

Julgue os itens de 76 a 80, relativos aos protocolos e às 

ferramentas de acesso a distância a computadores. 

76 Um protocolo que utiliza a retransmissão seletiva é o 

go-back-n. Esse protocolo funciona bem quando há 

poucos erros, porém, se a linha estiver com muitos 

ruídos, ele desperdiçará muita largura de banda com os 

quadros retransmitidos. 

77 A principal característica do protocolo CSMA/CD é que 

ele especifica o procedimento a ser seguido logo após 

uma colisão. 

78 O ISL é um protocolo proprietário da Cisco, que serve 

para a interconexão de vários switches. 

79 Ao se digitar o comando telnet mail.coren-ap.com.br

25 em um terminal, seja em ambiente Windows ou em 

ambiente Linux, ocorrerá um erro de sintaxe, pois a 

ferramenta telnet não aceita o uso de nomes, apenas o 

uso do endereço IP do servidor. 

80 O OpenSSH é a ferramenta-padrão para a realização de 

acesso remoto a máquinas equipadas com um sistema 

GNU/Linux. 

 _____________________________________________________  

No que se refere aos conceitos de proteção e segurança da 

informação, julgue os itens de 81 a 85. 

81 Pelo fato de o certificado digital ser uma tecnologia 

recente, ele não faz uso de chave pública. 

82 A transposição é uma das técnicas de criptografia de 

dados mais utilizadas. O uso de códigos com base nessa 

técnica requer que somente uma das partes conheça a 

fórmula de transposição. 

83 A criação de uma regra de sistema de detecção de 

intrusão (IDS) recebe o nome de escuta de tempestade. 

84 O firewall é considerado como o recurso final para todas 

as necessidades de proteção da rede. 

85 Um exemplo de ferramenta de sequestro de sessão é o 

Hunt. 

 _____________________________________________________  

Acerca dos tipos de computadores e dos conceitos de 

hardware, julgue os itens de 86 a 90. 

86 Apesar de serem muito rápidos, os mainframes não são 

considerados computadores confiáveis, pois seu 

hardware não é projetado para detectar e corrigir erros. 

87 Os supercomputadores utilizam um cluster de 

computadores, ou seja, um conjunto de computadores 

individuais interconectados de modo especial, para que 

operem como um computador único e muito mais 

potente. 

88 A memória é o hardware mais importante do 

computador, pois é o componente que realmente 

executa as instruções apresentadas por um programa, 

motivo por que ela é chamada de cérebro do 

computador. 

89 O único modelo de barramento de expansão que não faz 

uso de slots é o AMR (Audio and Modem Riser). 

90 Uma das definições de computador é a que afirma que 

ele é um dispositivo que aceita informações e as 

manipula para obter algum resultado, com base em um 

programa ou em uma sequência de instruções de como 

os dados devem ser processados. 

 _____________________________________________________  

Quanto aos dispositivos para o armazenamento de dados e 

para a realização de backup, julgue os itens de 91 a 95. 

91 Uma rede SAN (Storage Area Network) é uma topologia 

de armazenamento de dados que somente deverá ser 

aplicada no caso de um cluster com poucos nodos. 

92 O armazenamento DAS (Direct-Attached Storage) 

externo aumenta os problemas da capacidade limitada 

de armazenamento interno. 

93 Pelo fato de o dispositivo de armazenamento 

NAS (Network-Attached Storage) não ser dedicado a 

aplicativos de file serving, ele fornece acesso a arquivos 

apenas para clientes homogêneos. 

94 A principal característica do dispositivo storage array é 

que, nele, o armazenamento de dados é realizado de 

forma instável. 

95 As fitas DAT são exemplos de mídias utilizadas para 

cópias de segurança (backup). 
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A respeito das informações acima apresentadas e do 
programa Microsoft Excel 2016, julgue os itens de 96 a 100. 

96 Para mostrar, na célula E1, a categoria que possui o 
maior número de profissionais ativos no COREN-AP, 
é suficiente inserir a seguinte fórmula: 
=PROCV(E1;A3:D7;3;0). 

97 Pelo fato de o Excel ser um programa automatizado, 
mesmo o endereço eletrônico COREN-AP não sendo um 
hyperlink, caso o usuário clique sobre ele com o botão 
esquerdo do mouse, será aberto, no navegador-padrão, 
o site do referido órgão.

98 Na célula E3, caso seja inserida a fórmula 
=SOMA(A3:D3), o total de profissionais ativos poderá ser 
apurado. 

99 Ao se selecionar as células compreendidas entre A3 e 
D3, inclusive estas duas, e se clicar o botão 

, será mostrado o total de 
profissionais ativos na célula mesclada. 

100 Ao se clicar em , toda a planilha será selecionada, e 
não somente as células preenchidas. 

 _____________________________________________________  
Com relação ao sistema operacional Linux, julgue os itens 
de 101 a 105. 

101 Caso haja algum arquivo de configuração do Linux com 
erros, o computador poderá ser impedido de funcionar, 
pois o momento da inicialização é considerado como um 
período de vulnerabilidade especial. 

102 Se um usuário comum executar o comando su, em um 

terminal Linux, sem fornecer qualquer parâmetro, 
o sistema entenderá que o usuário atual pretende se
tornar um superusuário.

103 No Linux, com o tune2fs, torna-se possível realizar a 
conversão de um sistema de arquivos ext2, existente em 
um sistema de arquivos ext3. 

104 Os sistemas Linux, versões Enterprise, não precisam ter 
uma partição swap em disco. 

105 Um dos programas de edição na tela do Linux é o vi. 
 _____________________________________________________  

Segundo a Lei n.o 5.905/1973, julgue os itens de 106 a 110. 

106 O Conselho Federal de Enfermagem e os Conselhos 
Regionais de Enfermagem são constituídos sob a forma 
de empresas públicas vinculadas ao Ministério do 
Trabalho e Previdência Social. 

107 O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de 
Enfermagem são órgãos disciplinadores do exercício da 
profissão de enfermeiro e das demais profissões 
compreendidas nos serviços de enfermagem. 

108 O Conselho Federal de Enfermagem terá nove membros 
efetivos e igual número de suplentes, de nacionalidade 
brasileira e portadores de diploma de curso de 
enfermagem de nível superior. 

109 É vedado ao Conselho Federal de Enfermagem anular 
atos dos Conselhos Regionais. 

110 Os membros dos Conselhos Regionais de Enfermagem e 
seus respectivos suplentes serão eleitos por voto 
pessoal, aberto e facultativo, em época determinada 
pelo Conselho Federal, em Assembleia Geral 
especialmente convocada para esse fim. 

 _____________________________________________________  
Acerca das disposições do Código de Ética dos Profissionais 
de Enfermagem, julgue os itens de 111 a 115. 

111 É direito dos profissionais de enfermagem exercer 
atividades em locais de trabalho livres de riscos, danos e 
violências, física e psicológica, à saúde do trabalhador. 

112 É dever dos profissionais de enfermagem colaborar com 
o processo de fiscalização do exercício profissional e
prestar informações fidedignas, permitindo o acesso a
documentos e à área física institucional.

113 É vedado aos profissionais de enfermagem orientar a 
pessoa e a família sobre preparo, benefícios, riscos e 
consequências de exames. 

114 Os profissionais de enfermagem são terminantemente 
proibidos de provocar aborto ou de cooperar em prática 
destinada a interromper a gestação. 

115 É dever do profissional de enfermagem respeitar o 
direito do exercício da autonomia da pessoa ou de seu 
representante legal na tomada de decisão, livre e 
esclarecida, sobre sua saúde, sua segurança, seu 
tratamento, seu conforto e seu bem-estar, realizando 
ações necessárias, de acordo com os princípios éticos e 
legais. 

 _____________________________________________________  
A respeito das disposições do Regimento Interno do Conselho 
Regional de Enfermagem do Amapá (COREN-AP), julgue os 
itens de 116 a 120. 

116 O COREN-AP tem jurisdição e competência territorial na 
unidade federativa do estado do Amapá, com foro e 
sede administrativa na cidade de Macapá, e é dotado de 
autonomia administrativa, financeira, orçamentária, 
patrimonial e política, sem vínculo funcional ou 
hierárquico com os órgãos da Administração Pública. 

117 O COREN-AP tem como finalidade a normatividade, a 
disciplina e a fiscalização do exercício profissional da 
enfermagem, em observância dos seus princípios éticos 
e respeitadas as normas profissionais vigentes e as 
diretrizes do COFEN. 

118 O Plenário é órgão de deliberação do COREN-AP, 
composto por quinze conselheiros, sendo dez titulares e 
cinco suplentes, denominados conselheiros regionais, 
todos profissionais de enfermagem, de nacionalidade 
brasileira. 

119 O membro que, no período de doze meses, faltar a três 
reuniões consecutivas ou intercaladas, sem justificativa 
aceita pelo Plenário ou sem licença prévia deste, perderá 
o mandato.

120 A Diretoria deverá reunir-se mensalmente e sempre que 
necessário, com presença mínima da maioria simples de 
seus membros, por convocação da presidência ou 
solicitação por escrito da maioria simples de seus 
componentes. 




