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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 

Star Wars e o legado que atravessa gerações 

Por Andre Lucas Mariano dos Santos 

 

“Bom, pessoal, a história se passa em uma 

galáxia fictícia habitada por várias criaturas 

orgânicas e androides robóticos. O governo 

está nas mãos do Império Galáctico. 

Neste cenário, existe a ‘Força’, uma energia 

onipresente cujo controle dá poderes 

sobrenaturais como premonição e controle 

mental. Os Jedis usam a ‘Força’ para o bem, 

enquanto os Siths, para o mal. 

A história, em ordem cronológica conta a 

trajetória da transformação do jovem Anakin 

em Darth Vader e depois as aventuras de seu 

filho, Luke Skywalker, contra o Império 

Galáctico”, explica. “Acho que seria isso, 

obrigado”. 

Provavelmente foi mais ou menos dessa forma 

que o então desconhecido diretor George 

Lucas apresentou seu ambicioso e estranho 

projeto para a Fox Studios. E imaginar o 

porquê de os executivos da empresa terem 

investido num enredo como esse, 

principalmente numa época em que a ficção 

científica estava em baixa, chega a ser bizarro. 

Pouco antes, George Lucas já havia oferecido 

essa mesma ideia para inúmeras produtoras e 

todas as haviam recusado, inclusive as gigantes 

Universal e Warner Bros. Dizem que, na 

verdade, a Fox também estava pronta para 

‘bater a porta’ na cara do diretor, mas o chefe 

de recursos criativos da empresa, Alan Ladd 

Jr., ficou encantado quando ouviu essa mesma 

história do início do texto, e convenceu a 

diretoria do estúdio a investir no filme. 

O INÍCIO 

A verba disponibilizada foi de 8 milhões de 

dólares, o que obrigou Lucas a escolher a parte 

do roteiro que exigisse o menor gasto possível. 

A produção esbarrou em todos os problemas 

possíveis: estúdio descontente com o elenco, 

tempestades de areia na Tunísia, atrasos nas 

filmagens, calor insuportável, cenários e 

figurinos que não funcionavam direito. Além 

disso, também não ajudava o fato de boa parte 

da equipe achar tudo aquilo que estava sendo 

rodado totalmente ridículo. 

Em 25 de maio de 1977, “Star Wars: Episódio 

IV” era lançado. Desde então, o mundo nunca 

mais foi o mesmo. O longa-metragem de quase 

três horas, com aquele roteiro sem ‘pé nem 

cabeça’, conquistou a maior bilheteria daquele 

ano: 775,3 milhões de dólares, sendo aclamado 

pela crítica e pelo público. Lucas então pôde 

produzir os demais episódios e tornou-se um 

dos mais respeitados empreendedores do 

cinema. 

LEGADO 

Star Wars é considerado um marco da sétima 

arte, pois gerou um impacto cultural sem 

precedentes. Após o lançamento dos primeiros 

episódios, os efeitos especiais e roteiros mais 

superficiais obtiveram notoriedade em 

Hollywood e várias outras obras de ficção 

científica ganharam destaque. 

Mas o maior legado com certeza é a legião de 

fãs construída. Pessoas do mundo inteiro se 

contagiaram com a trama e foi criada até uma 

data para celebrar a saga: o “Star Wars Day”, 

anualmente no dia 4 de maio. 

No Brasil não é diferente, milhares de pessoas 

amam a obra idealizada por George Lucas e 

alguns fazem questão de disseminar o 

conhecimento sobre a saga. Como é o caso do 

Conselho Jedi do Paraná, um grupo aberto para 

todo e qualquer fã da franquia. “Nosso objetivo 

é reunir todos que gostam da saga em eventos 

e atividades pelo estado a fora. Um dos 

exemplos é o JediCon, realizado anualmente”, 

explica um dos membros do grupo, Rodrigo 

Bordenousky. 

Ele diz que nesses encontros são feitas 

palestras, explicações de vídeos do universo da 

saga, além de venda de itens. “Promovemos 

ações bastante variadas. Desde arrecadação 

para ajudar alguma entidade carente, até 

provas de conhecimento, batalhas com sabres 

de luz, enfim, quem é fã se diverte”, 

complementa. 

O Conselho Jedi do Paraná existe há 15 anos e 

é composto por centenas de fãs de todos os 

lugares do estado. 

DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO 

Apesar de estar completando quase 40 anos do 

lançamento do primeiro filme, Star Wars tem 

admiradores de todas as idades. Um bom 

exemplo disso é observado na família Klug de 

Cascavel. 
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Nataniel Klug cresceu sendo influenciado 

diretamente pelos primos mais velhos na 

década de 90. Hoje, repassa o conhecimento 

que adquiriu para o filho Murilo, de 10 anos. 

“Quando ele começou a entender as coisas, já 

coloquei os filmes para ele assistir”, brinca, 

dizendo que o que mais lhe chama a atenção é 

a história de honra e guerra explorada na saga. 

Já o pequeno Murilo diz que, apesar da pressão 

do pai, está aprendendo a gostar cada vez mais 

da obra. “Adoro as roupas, brinquedos, 

desenhos e principalmente os sabres”, comenta 

empolgado. “Igual meu pai, procuro incentivar 

meus amigos a gostarem também”, diz. 
fonte:  

http://arcoplex.com.br/star-wars-e-o-legado-que-atravessa-

geracoes/?lang=060 

 

 

QUESTÃO 01 

Sobre o artigo acima, é correto afirmar que: 

 

I - A incredibilidade da equipe por parte de 

George Lucas elencou uma série de problemas 

de orçamento e o direto escolheu preterir 

elementos centrais do roteiro em detrimento da 

conclusão do projeto. 

II - Em contraposição às pontas soltas na 

narrativa do primeiro longa-metragem da 

franquia, Star Wars preconizou uma guinada 

na cultura de consumo de entretenimento que 

apresenta resquícios até os dias atuais.  

III - Star Wars pode ser considerado um 

produto de origem marginalizada de filmes que 

acabaram por ser incorporados, com o tempo, 

ao segmento mais comercial; provavelmente 

em função do apreço do público, bem como 

consequência do faturamento que os filmes 

renderam ao diretor e aos estúdios.  

 

(A) I e II são verdadeiras, apenas. 

(B) I e III são verdadeiras, apenas. 

(C) I é a única verdadeira. 

(D) II é a única verdadeira. 

(E) I, II e III são verdadeiras. 

 

 

 

 

QUESTÃO 02 

“Star Wars é considerado um marco da sétima 

arte, pois gerou um impacto cultural sem 

precedentes.” 

A palavra em destaque foi empregada no 

excerto, com o intuito de: 

 

(A) Sentido figurado, ponto de referência. 

(B) Sentido figurado, acontecimento 

prolongado.  

(C) Sentido figurado, sinal de demarcação. 

(D) Sentido literal, metrologia. 

(E) Sentido literal, aferência. 

 

QUESTÃO 03 

Sobre o significado das palavras em destaque 

extraídas do texto, considere a alternativa 

correta: 

(A) “Bom, pessoal, a história se passa em uma 

galáxia fictícia habitada por várias criaturas 

orgânicas e androides robóticos. (lídimo) 

(B) George Lucas apresentou seu ambicioso e 

estranho projeto para a Fox Studios. (cobiçoso) 

(C) [...] até provas de conhecimento, batalhas 

com sabres de luz, enfim, quem é fã se 

diverte”, complementa. (revólver) 

(D) “Quando ele começou a entender as coisas, 

já coloquei os filmes para ele assistir”, brinca, 

dizendo que o que mais lhe chama a atenção é 

a história de honra e guerra explorada na saga. 

(embuste) 

(E) Ele diz que nesses encontros são feitas 

palestras, explicações de vídeos do universo da 

saga, além de venda de itens. (extravios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arcoplex.com.br/star-wars-e-o-legado-que-atravessa-geracoes/?lang=060
http://arcoplex.com.br/star-wars-e-o-legado-que-atravessa-geracoes/?lang=060
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QUESTÃO 04 

E imaginar o porquê de os executivos da 

empresa terem investido num enredo como 

esse [...] 

O emprego do porquê, como apontada no 

texto, está corretamente empregado em: 

 

(A) O Programa Mais Educação entende que a 

escola deve compartilhar sua responsabilidade 

pela educação, sem perder seu papel de 

protagonista, porquê sua ação é necessária e 

insubstituível, mas não é suficiente para dar 

conta da tarefa da formação integral. 

(B) O curioso é que elas entraram na escola 

cheias de esperança, porquê iriam aprender a 

ler e a escrever, iriam penetrar os insondáveis 

mistérios daqueles risquinhos que as pessoas 

transformam em histórias, notícias, rezas, 

cantorias e tantas outras coisas. 

(C) Uma ideia inteira muda, porquê uma 

palavra mudou de lugar ou porque outra se 

sentou como uma rainha dentro de uma frase 

que não a esperava e que lhe obedeceu. 

(D) Isso porquê a Atenção Básica possui 

responsabilidade direta sobre ações de saúde 

em determinado território, considerando suas 

singularidades. 

(E) No caso da alfabetização isso se agrava, o 

porquê dessa situação se justifica, pois trata-se 

de uma responsabilidade básica da educação a 

de que as crianças, que frequentam a escola, 

aprendam, pelo menos, a ler e a escrever, além, 

é claro, da construção de outros conhecimentos 

ligados aos diferentes campos do saber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 05 

Quanto ao sentido na oração, está incorreta a 

palavra destacada em: 

 

(A) Os Territórios são destinados para 

dinamizar a ação em saúde pública. 

(B) É o conjunto de serviços executados pela 

equipe de saúde que atendam às necessidades 

da população adscrita. 

(C) Possibilitar o acesso universal e contínuo a 

serviços de saúde de qualidade e resolutivos. 

(D) Evitar exclusão social de grupos que 

possam vir a sofrer estigmatização ou 

descriminação. 

(E) O cuidado é construído com as pessoas, de 

acordo com suas necessidades e 

potencialidades na busca de uma vida 

independente e plena.  

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 

LÓGICO 

QUESTÃO 06 

As vendas da mercearia de Michele 

melhoraram após ela contratar um novo 

funcionário. As mesmas aumentaram em 34% 

de um mês para o outro. Sabendo que no mês 

anterior de contratar esse funcionário, as 

vendas eram de R$ 22 613,50. Então, com o 

aumento, as vendas passaram a ser de: 

(A) R$ 28 746,20. 

(B) R$ 29 009,63. 

(C) R$ 30 302,09. 

(D) R$ 31 045,80. 

(E) R$ 35 300,10. 

QUESTÃO 07 

A qual taxa um capital de R$ 953,00 deverá ser 

aplicado no regime de juros simples, durante 

quatro anos e meio, a fim de render juro de R$ 

1 029,24? 

(A) 3%. 

(B) 2,5% 

(C) 2%. 

(D) 1,5%. 

(E) 0,5%. 
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QUESTÃO 08 

As notas de todas as atividades de Educação 

Física de Priscila estão expostas abaixo. Sendo 

assim, sua média é de, aproximadamente: 

6,9  /  7,1  /  5,4  /  10,0  /  8,4  /  7,0  /  9,2  /  

8,5  /  6,8  /  9,5  /  10,0  /  7,4  /  7,2  /  6,3 

(A) 8,3. 

(B) 8,2. 

(C) 7,9. 

(D) 7,8. 

(E) 6,5. 

 

QUESTÃO 09 

Uma quadra poliesportiva foi construída em 

uma cidade. A mesma é de forma retangular e 

possui as seguintes dimensões: 5 600 m por 6,8 

Km. Considerando essas medidas e o formato 

da quadra, é correto afirmar que sua área e seu 

perímetro são, respectivamente: 

(A) 24,8 𝐾𝑚2 e 38,08 𝐾𝑚. 

(B) 38,08 𝐾𝑚2 e 24,8 𝐾𝑚. 

(C) 6,2 𝐾𝑚2 e 8,9 𝐾𝑚. 

(D) 36,4 𝐾𝑚2 e 18,6 𝐾𝑚. 

(E) 18,6 𝐾𝑚2 e 36,4 𝐾𝑚. 

 

QUESTÃO 10 

Dado um triângulo retângulo, onde a 

hipotenusa mede 13 m e um dos catetos mede 

12 m, então, a medida do outro cateto é de: 

(A) 20 m. 

(B) 18 m. 

(C) 15 m. 

(D) 7 m. 

(E) 5 m. 

 

 

 

 

ATUALIDADES 

QUESTÃO 11 

O Papa Francisco nomeou como membro da 

Pontifícia Academia das Ciências Sociais do 

Vaticano o brasileiro Virgílio Viana. 

Presidente da Fundação Amazônia 

Sustentável, o brasileiro é formado em: 

(A) Engenharia de Produção. 

(B) Química. 

(C) Engenharia Florestal. 

(D) Nutrição. 

(E) Ciências Biológicas. 

QUESTÃO 12 

No dia 16 de dezembro de 2021, assumiu como 

Ministro do Supremo Tribunal Federal o 

segundo indicado do presidente Jair 

Bolsonaro, o ex-Advogado Geral da União: 

(A) Fábio Medina Osório. 

(B) José Bonifácio Borges de Andrada. 

(C) Luís Inácio Adams. 

(D) José Levi. 

(E) André Mendonça. 

QUESTÃO 13 

O Brasil, sendo o cabeça de chave do Grupo G 

da Copa do Mundo de 2022, que acontecerá no 

Catar, entre novembro e dezembro, terá como 

adversários, na primeira fase da competição, as 

seleções de: 

(A) Sérvia, Costa Rica e Camarões. 

(B) Suíça, Sérvia e Coréia do Sul. 

(C) Camarões, Estados Unidos e Dinamarca. 

(D) Suíça, Sérvia e Camarões. 

(E) Sérvia, Arábia Saudita e México. 

QUESTÃO 14 

No dia 05 de novembro de 2021, morria, 

vítima de acidente aéreo, a cantora e 

compositora Marília Mendonça. O acidente 

ocorreu na cidade mineira de: 

(A) Piedade de Caratinga. 

(B) Ipatinga. 

(C) Imbé de Minas. 

(D) Ubaporanga. 

(E) Inhapim 
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QUESTÃO 15 

A cerimônia de premiação do Oscar 2022, 

principal premiação do cinema, foi marcada 

pelo tapa que o ator Will Smith deu no 

comediante Chris Rock, que fez um 

comentário dirigido à esposa de Smith, Jada 

Pinkett Smith, que estava com os cabelos 

raspados por conta de Alopécia. Apesar disso, 

Will Smith sagrou-se vencedor como Melhor 

Ator, pelo filme:  

(A) Amor, Sublime Amor. 

(B) King Richard: criando campeãs. 

(C) No Ritmo do Coração. 

(D) Belfast. 

(E) Não Olhe Pra Cima. 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO 16 

O Windows 7 foi lançado em várias versões, 

sendo algumas delas as Starter e Home Basic. 

Das opções abaixo, destaque a única que não é 

uma versão do Windows 7. 

(A) Home Premium, 

(B) Profissional. 

(C) Enterprise. 

(D) Ultimate. 

(E) Home Pro. 

 

QUESTÃO 17 

Marque V para verdadeiro e F para falso. 

I. O Ms Excel já tem mais de 30 anos. 

II. É possível jogar Angy Birds no Excel. 

III. O Excel inicialmente foi desenvolvido para 

o Windows 3.11. 

IV. O Ms Excel nunca errou um cálculo. 

(A) V – F – F – V. 

(B) V – V – F – F. 

(C) F – F – V – F. 

(D) V – F – V – V. 

(E) F – F – F – V. 

 

 

QUESTÃO 18 

Destaque da sequência abaixo o termo que o 

texto exemplifica. 

“Sequência de comandos de um aplicativo ou 

conjunto de instruções de uma linguagem de 

programação, passíveis de serem armazenados 

em dico ou na memória como entes 

independentes que, quando solicitados, 

executam os comandos ou as instruções na 

mesma sequência em que foram 

armazenados.” 

(A) Macro. 

(B) Função. 

(C) Célula. 

(D) Fórmula. 

(E) Grupos. 

QUESTÃO 19 

O tamanho permitido nos anexos de e-mails, 

em relação aos serviços mais populares, tem 

um padrão. Destaque nas opções abaixo o 

valor correto do tamanho permitido nos anexos 

dos e-mails mais populares como Gmail, 

Yahoo, MSN, Hotmail e Windows Live: 

(A) 45MB. 

(B) 50MB. 

(C) 25MB. 

(D) 30MB. 

(E) 10MB. 

QUESTÃO 20 

Assinale abaixo a única informação incorreta 

da sequência. 

(A) A internet tem o peso de um morango: isso 

mesmo, com aproximadamente 50 gramas. 

(B) Existem sete chaves que dominam a 

internet, literalmente guardadas a sete chaves.  

(C) Os famosos emoticons foram criados para 

evitar conflitos online. 

(D) A maior parte do tráfego online é feita por 

jovens entre 18 e 26 anos. 

(E) O primeiro site criado na história da 

internet ainda está disponível para acessar. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 21 

É considerada infração média pelo Código de 

Trânsito Brasileiro - CTB: 

(A) Disputar corrida. 

(B) Atirar do veículo ou abandonar, na via, 

objetos ou substâncias. 

(C) Deixar o condutor de prestar socorro à 

vítima de acidente de trânsito quando 

solicitado pela autoridade e seus agentes. 

(D) Parar o veículo afastado da guia da calçada 

(meio-fio) de cinquenta centímetros a um 

metro. 

(E) Retirar do local veículo legalmente retido 

para regularização, sem permissão da 

autoridade competente ou de seus agentes. 

QUESTÃO 22 

Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional 

de Habilitação, Permissão para Dirigir ou 

Autorização para Conduzir Ciclomotor é 

considerado, pelo CTB, infração: 

 

(A) Leve. 

(B) Média. 

(C) Moderada. 

(D) Grave. 

(E) Gravíssima. 

QUESTÃO 23 

Nas vias ou trechos de vias em obras deverá ser 

afixada sinalização específica e adequada. De 

acordo com o artigo 89 do CTB, qual a 

sinalização de maior prevalência? 

 

(A) as indicações dos sinais sobre as demais 

normas de trânsito. 

(B) as indicações do semáforo sobre os demais 

sinais. 

(C) as ordens do agente de trânsito sobre as 

normas de circulação e outros sinais. 

(D) as indicações das placas verticais sobre os 

demais sinais. 

(E) as indicações das placas horizontais sobre 

os demais sinais. 

 

QUESTÃO 24 

De acordo com o artigo 3º da Constituição da 

República Federativa do Brasil – CRFB, não se 

constitui objetivo fundamental da nação: 

 

(A) construir uma sociedade livre, justa e 

solidária. 

(B) garantir o desenvolvimento nacional. 

(C) promover igualdade entre os Estados. 

(D) erradicar a pobreza e a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais. 

(E) promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 

e quaisquer outras formas de discriminação. 

QUESTÃO 25 

O Parágrafo único do artigo 1º da CRFB relata 

que todo o poder emana do povo, que o exerce 

por meio de:  

 

(A) representantes eleitos ou diretamente, nos 

termos desta Constituição. 

(B) cooperação entre os povos para o progresso 

da humanidade. 

(C) autodeterminação dos povos. 

(D) prevalência dos direitos humanos. 

(E)  independência nacional. 

QUESTÃO 26 

De acordo com a Lei 10826/2003, o presidente 

do tribunal ou o chefe do Ministério Público 

designará os servidores de seus quadros 

pessoais no exercício de funções de segurança 

que poderão portar arma de fogo, respeitado o 

limite máximo de _______ do número de 

servidores que exerçam funções de 

segurança.      

Assinale a alternativa que preenche, 

corretamente, a lacuna do texto: 

 

(A) 15%. 

(B) 19%. 

(C) 38%. 

(D) 50%. 

(E) 65%. 
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QUESTÃO 27 

O inciso XXXIV do artigo 5º da CRFB aponta 

que são a todos assegurados, 

independentemente do pagamento de taxas: 

I - o procedimento para desapropriação por 

necessidade ou utilidade pública, ou por 

interesse social. 

II - o direito de petição aos Poderes Públicos 

em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou 

abuso de poder. 

III - a obtenção de certidões em repartições 

públicas, para defesa de direitos e 

esclarecimento de situações de interesse 

pessoal. 

 

É correto o que se afirma em: 

 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I, apenas. 

(E) I, II e III. 

QUESTÃO 28 

O inciso X do artigo 37º da CRFB discorre que 

a remuneração dos servidores públicos e o 

subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente 

poderão ser fixados ou alterados por lei 

específica, observada a iniciativa privativa em 

cada caso, assegurada revisão geral anual, 

sempre:  

 

(A) para atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público. 

(B) na mesma data e sem distinção de índices. 

(C) nos termos e nos limites definidos em lei 

ou convenções específicas. 

(D) às atribuições de direção, chefia e 

assessoramento. 

(E) em concurso público de provas ou de 

provas e títulos. 

 

QUESTÃO 29 

O artigo 41 da CRFB discorre que são estáveis 

________ de efetivo exercício os servidores 

nomeados para cargo de provimento efetivo 

em virtude de concurso público.   

Assinale a alternativa que preenche, 

corretamente, a lacuna do texto: 

 

(A) por três anos. 

(B) por dez anos. 

(C) após seis meses. 

(D) após cinco anos. 

(E) após três anos. 

 

QUESTÃO 30 

De acordo com a Lei 10826/2003, para 

adquirir arma de fogo de uso permitido o 

interessado deverá, além de declarar a efetiva 

necessidade, atender, entre outros, o seguinte 

requisito: 

 

(A) comprovação de improbidade, com a 

apresentação de certidões negativas de 

antecedentes criminais fornecidas pela Justiça 

Federal, Estadual, Militar e Eleitoral. 

(B) estar respondendo a inquérito policial ou a 

processo criminal, que poderão ser fornecidas 

por meios eletrônicos. 

(C) comprovação de capacidade técnica e de 

aptidão física para o manuseio de arma de 

fogo, atestadas na forma disposta no 

regulamento desta Lei. 

(D) comprovação de aptidão psicológica para 

o manuseio de arma de fogo. 

(E) apresentação de documento comprobatório 

de ocupação ilícita e de residência certa. 
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QUESTÃO 31 

O artigo 3º do Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA discorre que a criança e o 

adolescente gozam de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 

prejuízo da proteção integral de que trata esta 

Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros 

meios, todas as oportunidades e facilidades, a 

fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social, em 

condições de:  

(A) políticas sociais públicas. 

(B)  proteção à infância e à juventude. 

(C) precedência de atendimento nos serviços 

públicos. 

(D) convivência familiar e comunitária. 

(E) liberdade e de dignidade. 

QUESTÃO 32 

O artigo 36 do ECA discorre que a tutela será 

deferida, nos termos da lei civil, a pessoa de: 

(A) até 25 (vinte e cinco) anos incompletos. 

(B) até 16 (dezesseis) anos completos.  

(C) até 16 (dezesseis) anos incompletos. 

(D) até 18 (dezoito) anos completos. 

(E) até 18 (dezoito) anos incompletos. 

QUESTÃO 33 

Em primeiros socorros, no atendimento inicial 

a qualquer indivíduo com dano à saúde, inicia-

se uma sequência de etapas de atendimento, 

seguidas pelo mnemônico ABC que, 

respectivamente, representam: 

(A) Avaliação das vias áreas, da respiração e 

da circulação. 

(B) Avaliação da consciência, da boca e da 

cabeça. 

(C) Avaliação de hemorragias, da boa perfusão 

tecidual e da cavidade abdominal. 

(D) Avaliação da aparência geral, da 

respiração e das costas. 

(E) Avaliação das vias aéreas, de ferimentos 

contusos e da coluna vertebral. 

QUESTÃO 34 

Para verificação do pulso carotídeo, em casos 

de primeiros socorros, o profissional deve 

estender o pescoço da vítima e posicionar os 

dedos indicador e médio sobre a proeminência 

________. Faça então deslizar lateralmente a 

ponta dos dois dedos executando uma leve 

pressão sobre o pescoço até que se perceba a 

pulsação. 

Assinale a alternativa que preenche, 

corretamente, a lacuna do texto: 

 

(A) laríngea. 

(B) temporal. 

(C) mentual. 

(D) esternal. 

(E) femoral. 

 

QUESTÃO 35 

Sobre a Reanimação Cardiopulmonar (RCP) 

em forma de ciclos, em adultos, sabe-se que 

cada ciclo equivale a: 

 

(A) 30 compressões seguidas por 6 a 8 

ventilações. 

(B) 15 compressões seguidas por 2 ventilações. 

(C) 30 compressões seguidas por 2 ventilações. 

(D) 15 compressões seguidas por 6 a 8 

ventilações. 

(E) 8 compressões seguidas por 1 a 2 

ventilações. 
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QUESTÃO 36 

Também chamado de poder regrado, é o 

Direito Positivo que confere Administração 

Pública com finalidade de atos de própria 

competência impondo os elementos e 

requisitos para sua formalização. Ele significa 

dizer que o agente público fica a preso ao que 

diz a lei, sendo assim o administrador tem o 

mínimo sobre a liberdade de ação, em caso que 

desobedeça a lei o ato é considerado nulo. 

Trata-se do poder: 

(A) discricionário. 

(B) vinculado. 

(C) hierárquico. 

(D) regulamentar. 

(E) disciplinar. 

QUESTÃO 37 

Os poderes administrativos têm fundamento 

com a administração que expõem suas 

diferenças no que toca sobre exigências do 

serviço público, juntamente com a 

coletividade. Com essa diversidade, classifica-

se com a liberdade da administração a prática 

de seus próprios atos em poder:  

(A) de polícia. 

(B) regulamentar. 

(C) vinculado e discricionário 

(D) hierárquico e disciplinar. 

(E) punitivo e administrativo. 

QUESTÃO 38 

O artigo 4º do Código Civil discorre que não 

são incapazes, relativamente a certos atos ou à 

maneira de os exercer: 

(A) os pródigos. 

(B) os ébrios habituais e os viciados em tóxico. 

(C) aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua 

vontade. 

(D) a pessoa com deficiência. 

(E) os maiores de dezesseis e menores de 

dezoito anos. 

QUESTÃO 39 

Pelo artigo 324 do Código Penal, entrar no 

exercício de função pública antes de satisfeitas 

as exigências legais, ou continuar a exercê-la, 

sem autorização, depois de saber oficialmente 

que foi exonerado, removido, substituído ou 

suspenso, incorre em pena de: 

 

(A) detenção, de quinze dias a um mês, ou 

multa. 

(B) detenção, de um a três anos, e multa. 

(C)  detenção, de três meses a um ano, e multa. 

(D) detenção, de seis meses a três anos, além 

da pena correspondente à prática. 

(E) reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e 

multa.    

 

QUESTÃO 40 

Reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa 

é a pena referida ao crime proposto no Código 

Penal em seu artigo 317, que aponta o seguinte 

texto:  

 

(A) Retardar ou deixar de praticar, 

indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo 

contra disposição expressa de lei, para 

satisfazer interesse ou sentimento pessoal. 

(B) Deixar o funcionário, por indulgência, de 

responsabilizar subordinado que cometeu 

infração no exercício do cargo ou, quando lhe 

falte competência, não levar o fato ao 

conhecimento da autoridade competente. 

(C) Abandonar cargo público, fora dos casos 

permitidos em lei. 

(D) Solicitar ou receber, para si ou para 

outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora 

da função ou antes de assumi-la, mas em razão 

dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa 

de tal vantagem. 

(E) Facilitar, com infração de dever funcional, 

a prática de contrabando ou descaminho (art. 

334). 

 


