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1ª Parte – Português  
 
TEXTO 1 
 
Os benefícios que o chocolate traz à saúde 
23 de março de 2010 
 
Considerado um "pecado" para quem está de dieta, o 
chocolate tem sido saudado como um alimento nutritivo, 
graças aos altos níveis de antioxidantes contidos nele. 
Uma outra substância encontrada no cacau, matéria-prima 
do chocolate, conhecida como teobromina, é vista com 
otimismo pela comunidade médica, já que auxilia na 
manutenção do sistema nervoso. 
 
Um estudo recente realizado pela Imperial College London 
mostrou que o chocolate pode auxiliar no tratamento de 
tosses frequentes. Um outro composto, a feniletilamina, 
tem um importante papel na hora de melhorar o humor, 
enquanto os antioxidantes protegem a pele contra os raios 
UV. 
 
O chocolate preto, informou a pesquisa, também pode 
ajudar o sistema cardiovascular, por conta das substâncias 
contidas no cacau. Os benefícios à saúde são tantos que 
alguns médicos têm recomendado o consumo de 
chocolate no tratamento de algumas doenças. 
 
01. O autor afirma que o chocolate tem altos níveis de 
antioxidantes. Ele quer dizer que esse alimento: 
 

a) Possui elementos químicos em sua produção. 
b) Contém substâncias que inibem a oxidação. 
c) Inibe a produção de dióxido de carbono pelo 

organismo. 
d) Cura várias doenças. 
e) Evita várias doenças. 

 
02. Segundo o texto: 
 

a) O cacau, quando é matéria-prima do chocolate, é 
responsável pela cura de inúmeras doenças 
cardiovasculares. 

b) Os antioxidantes que estão presentes no 
chocolate foram considerados únicos 
responsáveis pela mudança de aspecto científico 
do chocolate. 

c) Algumas doenças serão tratadas exclusivamente 
com substâncias retiradas do cacau. 

d) Pesquisando os benefícios do alimento, cientistas 
perceberam que uma de suas substâncias auxilia 
o sistema nervoso. 

e) As doenças do sistema nervoso encontraram sua 
cura através do uso da teobromina. 

 
03. Quanto aos verbos no texto: 
 

I. ‘contidos’, ‘encontrada’ e ‘conhecida’, funcionam 
como adjetivos (qualificadores) 

II. A forma verbal ‘mostrou’ denota a 
inconclusividade da pesquisa no período do qual 
faz parte. 

III. ‘tem’, no segundo parágrafo, está no modo 
indicativo tempo presente usado para afirmação 
de uma verdade. 

 
 

Marque a afirmação correta sobre os itens I, II e III acima: 
 

a) III está em desacordo com a norma padrão da 
língua. 

b) Só I e III estão corretas. 
c) A II está errada porque define incorretamente o 

emprego da forma verbal. 
d) A I está incorreta por ignorar a conjugação à qual 

os verbos pertencem. 
e) Todas as afirmações contêm alguma inverdade. 

 
 
TEXTO 2 
 
O que torna os processadores Intel® Core™ 
2010 inteiramente novos tão inteligentes? 

 
Tecnologia Intel® HD Graphics1 
Prepare-se para encher os olhos com uma 
experiência visual impressionante. A tecnologia 
Intel® HD Graphics proporciona imagens mais 
nítidas, cores mais vibrantes e áudio e vídeo 
que parecem reais. E ela é integrada; não há 
necessidade de adicionar uma placa gráfica 
separada.  
 
 
04. Assinale a alternativa que NÃO contém uma 
característica da linguagem predominante no texto: 
 

a) O objetivo da mensagem é persuadir o 
destinatário, influenciando sua opinião sobre um 
produto dentre os demais. 

b) A mensagem emprega a linguagem típica da 
função conativa embora a linguagem mais 
adequada pra esse tipo de texto seja a apelativa. 

c) É comum empregar-se verbos no imperativo. 
d) Os verbos usados explicitam aquilo que o autor 

almeja conseguir: a adoção de determinada 
postura por parte do destinatário. 

e) A mensagem é centralizada no receptor. 
 
05. ‘E ela é integrada; não há necessidade de adicionar 
uma placa gráfica separada.’ 
 
Assinale a alternativa que contém uma nova disposição do 
período sem mudar-lhe o sentido: 
 

a) ‘E ela é integrada e por isso não há necessidade 
de adicionar uma placa gráfica separada.’ 

b) ‘E ela é integrada se não há necessidade de 
adicionar uma placa gráfica separada.’ 

c) ‘Não há necessidade de adicionar uma placa 
gráfica separada caso ela seja integrada.’ 

d) ‘não há necessidade, nem ela é integrada, de 
adicionar uma placa gráfica separada.;  

e) ‘E ela é integrada; mas há necessidade de 
adicionar uma placa gráfica separada.’ 
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Texto 3 
 

     
 
06. A partir da leitura e interpretação do texto podemos 
concluir que: 
 

I. As expressões da língua atuam em dois planos 
distintos: o figurativo e o literal. 

II. A incompreensão se dá devido a duas 
concepções diferentes da mesma língua, 
provavelmente ligadas à variante social. 

III. As palavras estabelecem entre si relações de 
sentido e, no caso da charge revelaram intenções 
e expectativas opostas dos interlocutores. 

 
Podemos considerar correta(s): 
 

a) Todas. 
b) Apenas a III. 
c) I e II. 
d) II e III. 
e) Apenas II. 

 
07. Marque a alternativa correta acerca da análise 
linguística do texto: 
 

a) Houve desvio da norma padrão no emprego do 
pronome demonstrativo na fala do motorista por 
representar um elemento que está próximo de 
quem se fala. 

b) Se houvesse a troca da forma verbal ‘vai’, por 
alguma das formas do verbo ‘chegar’, não teria 
havido incompreensão por parte do interlocutor. 

c) O emprego da conjunção condicional ‘si’, está de 
acordo com a norma padrão da língua. 

d) No caso de ‘mais’, em lugar da conjunção 
adversativa foi empregado um advérbio de 
intensidade. 

e) Em lugar de ‘vai fazê’, o emprego da forma ‘fará’, 
solucionaria o problema de incompreensão de 
todo o enunciado. 

 
TEXTO 4 
 
Somos muitos Severinos 
iguais em tudo na vida: 
na mesma cabeça grande 
que a custo é que se equilibra, 
no mesmo ventre crescido 
sobre as mesmas pernas finas 
e iguais também porque o sangue, 
que usamos tem pouca tinta. 
 

E se somos Severinos 
iguais em tudo na vida, 
morremos de morte igual, 
mesma morte severina: 
que é a morte de que se morre 
de velhice antes dos trinta, 
de emboscada antes dos vinte 
de fome um pouco por dia 
(de fraqueza e de doença 
é que a morte severina 
ataca em qualquer idade, 
e até gente não nascida). 
 
08. ‘o sangue, 
que usamos tem pouca tinta.’ 
 
Qual a melhor análise do período acima? 
 

a) O autor criou uma metáfora para caracterizar a 
anemia do sangue dos retirantes. 

b) Podemos afirmar que ao referir-se apenas à 
coloração do sangue com sendo ele todo, o autor 
empregou o recurso da metonímia. 

c) Ao afirmar ‘sangue que usamos’ o autor 
empregou a figura da personificação. 

d) O autor empregou para caracterizar o sangue 
expressão usual no linguajar do povo nordestino 
criando uma paráfrase da mesma. 

e) O autor deu uma nova roupagem a um texto já 
conhecido. É o recurso que denominamos como  
‘intertexto’. 

 
09. Assinale a alternativa correta acerca do emprego dos 
vocábulos “Severino” e ‘severina’ e sua relação. 
 

a) ‘severina’ é um predicativo do sujeito ‘Severino’ e 
ambos significam a mesma coisa. 

b) “Severino” é um adjunto adnominal, palavra que 
serve para individualizar todos os retirantes. 
‘severina’, é sua forma feminina. 

c) “Severino” é substantivo próprio e ‘severina’ um 
adjetivo, tendo esses termos significados 
semelhantes já que ‘severina’ caracteriza todo 
aquele que vive como “Severino”. 

d) Sintaticamente a palavra ‘severina’ é um adjunto 
adnominal e seu significado advém da própria 
exclusão do sujeito oracional ‘Severino.’ 

e) Tanto ‘Severino’ quanto ‘severina’ particularizam 
seres de um único grupo e seus significados se 
confundem dentro do próprio texto. 

 
10. Assinale a alternativa correta: 
 

a) Podemos afirmar que em ‘mesma morte severina’, 
o advérbio concorda com o  substantivo 
‘severina’. 

b) Em ‘ e se somos severinos’, há uma conjunção 
subordinativa integrante. 

c) ‘que é a morte’  ‘que’ é partícula de realce 
possuindo função sintática definida. 

d) ‘morte igual’. O adjetivo ‘igual’ é um predicativo do 
sujeito. 

e) ‘antes’, em todas as vezes que aparece no texto, 
é adjunto adnominal de tempo. 
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2ª Parte – Conhecimentos Teoria Geral da 

Administração  
 
11. A Administração, desde os tempos da antigüidade, 
teve suas primeiras ‘definições’ a partir dos pensamentos 
de filósofos como, exceto:  

 
a) Sócrates 
b) Platão 
c) Aristóteles 
d) Karl Marx 
e) N.d.a.  

 
12. O maior ponto de influência da Igreja Católica para a 
Administração foi:  

 
a) Hierarquia de autoridade, um estado-maior e uma 

coordenação funcional 
b) A Igreja Católica não permitia opiniões e posições 

contrárias aos seus dogmas. 
c) Os monges franciscanos deixaram de lado a vida 

material para dedicarem-se aos pobres.  
d) As pinturas, esculturas e livros eram marcados 

pela temática religiosa na Idade Média.  
e) Sacerdotes católicos, em nome de Jesus Cristo, 

montaram um gigantesco esquema para matar 
todos os ‘hereges’ na Europa durante a Inquisição. 
 

13. A Organização Militar influenciou o aparecimento das 
Teorias da Administração. Resultam da organização militar 
daquela época 

 
I. A organização linear. 
II. O princípio da unidade de comando. 

III. A escala hierárquica. 
 

a) I apenas. 
b) II apenas.  
c) I e II apenas. 
d) II e III apenas.  
e) I, II e III.  

 
14. A Revolução Industrial teve início no século XVIII, na 
Inglaterra, com a mecanização dos sistemas de produção, 
foi decorrente da necessidade dos empresários, de 
atender a demanda em expansão. A administração deve 
tão somente à Revolução Industrial o conceito de 
organização da empresa moderna, graças principalmente: 

 
a) Ao avanço tecnológico e descoberta de novas 

formas de energia, substituindo o modo artesanal 
por um industrial de produção. 

b) Ao custeamento de preços.  
c) Ao desemprego gerado pelas produções.  
d) Às lutas por melhores condições de trabalho. 
e) Às muitas horas de trabalho por dia por parte dos 

trabalhadores juntamente aos castigos físicos dos 
patrões.  

 
15. Sobre a Abordagem Clássica da Administração, 
analise as afirmativas a seguir:  

 
I. Podemos desmembrar a chamada Abordagem 

Clássica da Administração em duas escolas 
principais: Escola da Administração Científica 
(Taylor) e Teoria Clássica da Administração 
(Fayol). 

II. O crescimento acelerado e desorganizado das 
empresas, ocasionando uma gradativa 
complexidade na sua administração foi uma 
origem desta abordagem.  

III. Para Taylor, a organização e a Administração 
devem ser estudadas e tratadas empiricamente e 
não cientificamente. 
 

É correto afirmar que:  
 

a) Apenas I está correta.  
b) Apenas II está correta.  
c) Apenas III está correta.  
d) II e III estão corretas.  
e) Há uma afirmativa incorreta.  

 
16. Administração surgiu como ciência, através do 
surgimento da chamada Escola de Administração 
Científica (Taylor). Sobre isto, analise as afirmativas a 
seguir:  

 
I. A improvisação deve ceder lugar ao planejamento, 

e o empirismo à ciência. 
II. A Falta de uniformidade das técnicas ou métodos 

de trabalho era apreciada por Taylor como um 
fator que contribuía para o melhor 
desenvolvimento da administração.   

III. O principal objetivo da Administração deve ser o 
de assegurar o máximo de prosperidade ao patrão 
e, ao mesmo tempo, o máximo de prosperidade ao 
empregado (identidade de interesses). 

IV. Taylor concluiu que a racionalização do trabalho 
operário deveria ser logicamente acompanhada de 
uma estruturação geral da empresa e que tornasse 
coerente a aplicação de seus princípios. 
 

É correto afirmar que:  
 

a) Há uma afirmativa incorreta.  
b) II e IV estão corretas.  
c) I e III estão incorretas.  
d) II e III estão corretas.  
e) I, II e III estão incorretas.  

 
17. O Estudo da Fadiga Humana tinha a finalidade de 
identificar os principais causadores da fadiga humana, uma 
vez que a fadiga era responsável por uma intensa queda 
de produtividade, e predispõe o trabalhador a, EXCETO:  

 
a) Diminuição da Produtividade.  
b) Perda de Tempo.  
c) Fortalecimento dos músculos. 
d) Acidentes.  
e) Diminuição da Capacidade de Esforço. 

 
18. A análise do trabalho consistia em decompor cada 
tarefa e cada operação da tarefa em uma série ordenada 
de movimentos simples. Essa análise apresentou as 
seguintes vantagens: 

 
I. Eliminar os movimentos inúteis e substituí-los por 

outros mais eficazes;  
II. Tornar mais racional a seleção e treinamento de 

pessoal; 
III. Melhorar a eficiência do operário e o rendimento 

da produção; 
IV. Distribuir uniformemente o trabalho, para que não 

haja períodos de falta ou excesso de trabalho;  
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a) I e II. 
b) I, II e IV. 
c) II e III. 
d) II, III e IV. 
e) I, II, III e IV.  

 
19. O desenho de cargos é a maneira pela qual um cargo 
é criado, projetado e combinado com outros cargos para 
execução das tarefas maiores. A simplificação no desenho 
de cargos manuais permite as seguintes vantagens, 
EXCETO:  

 
a) Admissão de empregados com qualificações 

mínimas e salários menores. 
b) Aumento dos custos de treinamento.  
c) Redução da possibilidade de erros na execução.  
d) Facilidade de supervisão. 
e) Aumento da eficiência do trabalhador. 

 
20. A Teoria Clássica da Administração' foi idealizada por 
Henri Fayol. Ele tentou definir os Princípios Gerais de 
Administração. Segundo Fayol, o princípio que consiste em 
visualizar um plano e assegurar seu sucesso recebe a 
seguinte denominação:  

 
a) Divisão do trabalho. 
b) Unidade de direção. 
c) Iniciativa. 
d) Cadeia escalar. 
e) Centralização. 

 
 

3ª Parte – Conhecimentos Específicos   
 
21. Refere-se a ética teleológicas, EXCETO: 
 

a) Hedonismo, 
b) Eudaimonismo 
c) Epicurismo 
d) Utilitarismo 
e) epistêmico 

 
22. Sobre metaética é INCORRETO afirmar: 
 

a) A metaética é uma investigação que tem a tarefa 
básica de elucidar a linguagem da moral, fazendo 
uma análise lógico-conceitual da linguagem das 
teorias não normativas, bem como das teorias de 
ética prática. 

b) No âmbito da metaética, a preocupação se dá 
sobre a linguagem moral em três níveis, a saber: 
semântico, otológico e epistêmico, com uma 
divisão essencial entre os que acreditam na 
objetividade da linguagem moral (objetivistas) e 
entre os que não acreditam nesta objetividade 
(antiobjetivistas). 

c) A metaética trata da natureza da ética e isto 
representa que seu ponto de partida é a incerteza 
sobre o que se está fazendo quando são 
formulados juízos éticos ou se realiza uma 
argumentação ética. 

d) A metaética teve como marco de seu início a 
publicação da obra Principia Ethica, de G. E. 
Moore, em 1903, que faz uma investigação da 
moralidade a partir de uma análise lógica, 
conceitual e epistemológica do discurso moral. 

 
 

e) A metaética surge no contexto da virada 
lingüística (linguist turn), quando se procurou 
superar o paradigma metafísico da consciência e 
construir uma nova filosofia a partir da elucidação 
lógica da própria linguagem. 

 
23. Sobre ética empresarial é INCORRETO afirmar: 
 

a) A ética empresarial estaria relacionada a 
reflexões ou indagações sobre costumes e 
morais, isto é, qual a moral vigente nas empresas. 

b) A ética empresarial reflete sobre as normas e 
valores efetivamente dominantes em uma 
empresa.  

c) Em sentido amplo, ela baseia-se na idéia de um 
contrato social segundo o qual os membros se 
comportam de maneira harmoniosa, levando em 
conta os interesses dos outros.  

d) Na ética empresarial podemos considerar como 
desejáveis todas as condições que uma empresa 
possa criar para aumentar e não diminuir a vida 
das pessoas em todas as suas dimensões. Isto 
exigiria um etos empresarial que considera a 
rentabilidade, vise o lado humanitário, que diga 
sim à eficiência, mas inclua também a 
responsabilidade e o compromisso (Leisinger & 
Schimitt, 2001). 

e) Atualmente, o comportamento ético por parte da 
empresa é esperado e exigido pela sociedade.  
 

24. Sobre moral e ética é INCORRETO afirmar: 
 

a) A moral é a regulação dos valores e 
comportamentos considerados legítimos por uma 
determinada sociedade, um povo, uma religião, 
uma certa tradição cultural etc. 

b) Uma moral é um fenômeno social particular, que 
tem compromisso com a universalidade, isto é, 
com o que é válido e de direito para todos os 
homens. Exceto quando atacada: justifica-se se 
dizendo universal, supostamente válida para 
todos. 

c) A ética é uma reflexão crítica sobre a moralidade. 
Mas ela não é puramente teoria. A ética é um 
conjunto de princípios e disposições voltados para 
a ação, historicamente produzidos, cujo objetivo é 
balizar as ações humanas. 

d) A moral é um conjunto de regras de conduta 
adotadas pelos indivíduos de um grupo social e 
tem a finalidade de organizar as relações 
interpessoais segundo os valores do bem e do 
mal. 

e) A moral é a aplicação da ética no cotidiano, é a 
prática concreta. 

 
25. Do código de ética do administrador, Art. 6º São 
deveres do Administrador, EXCETO:  
  

a) Respeitar os princípios da livre iniciativa e da livre 
empresa, enfatizando a valorização das 
atividades da microempresa, sem desvinculá-la 
da macroeconomia, como forma de fortalecimento 
do País.   

b) Propugnar pelo desenvolvimento da sociedade e 
das organizações, subordinando a eficiência de 
desempenho profissional aos valores 
permanentes da verdade e do bem comum. 
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c) Capacitar-se para perceber que, acima do seu 
compromisso com o cliente, está o interesse 
social, cabendo-lhe, como agente de 
transformação, colocar a empresa nessa 
perspectiva.   

d) Participar de eventos promovidos pelas entidades 
de classe, sob suas expensas ou quando 
subvencionados os custos referentes ao 
acontecimento.  

e) Exercer a profissão com zelo, diligência e 
honestidade, defendendo os direitos, bens e 
interesse de clientes, instituições e sociedades 
sem abdicar de sua dignidade, prerrogativas e 
independência profissional.  

 
26. É a parte da filosofia que estuda os valores. Só o 
homem é capaz de atribuir valor, valorar, conforme Miguel 
Reale: “Repetimos que basta confrontar o que nos cerca, 
para impor-se a nosso espírito a certeza de que a natureza 
é transformada pelo homem para satisfação de seus fins: 
 

a) Antologia 
b) Antropologia 
c) Axiologia 
d) Homologia 
e) Letologia 

 
27. Sobre ética, moral e direito é INCORRETO afirmar: 
 

a) Tanto a Moral como o Direito baseiam-se em 
regras que visam estabelecer uma certa 
previsibilidade para as ações humanas. Ambas, 
porém, se diferenciam. 

b) O Direito busca estabelecer o regramento de uma 
sociedade delimitada pelas fronteiras do Estado.  

c) As leis têm uma base territorial, elas valem 
apenas para aquela área geográfica onde uma 
determinada população ou seus delegados vivem.  

d) Alguns autores afirmam que o Direito é um sub-
conjunto da ética. Esta perspectiva pode gerar a 
conclusão de que toda a lei é moralmente 
aceitável. Inúmeras situações demonstram a 
existência de conflitos entre a ética e o Direito.  

e) A desobediência civil ocorre quando argumentos 
morais impedem que uma pessoa acate uma 
determinada lei. Este é um exemplo de que a 
Moral e o Direito, apesar de referirem-se a uma 
mesma sociedade, podem ter perspectivas 
discordantes.  

 
28. O que é ___________? É a pergunta de Hegel na 
Filosofia do Direito. E responde: "Que a minha vontade 
seja posta como adequada ao conceito e com isso 
superada e guardada sua subjetividade" (Hegel GWF. 
Rechtsohilosophie parágrafo 142). p.107  
Uma vontade só se determina, quando decide. "Por meio 
da decisão, a vontade se põe como vontade de um 
determinado indivíduo frente a outro (...). Uma vontade que 
não decide nada não é uma vontade real". Hegel GWF. 
Rechtsohilosophie parágrafo 13). Toda decisão é escolha, 
e quem escolhe deixa, ou como diz Hegel "renuncia à 
totalidade"e se "compromete com a finitude", isto é, se põe 
limites. 
Indique a alternativa que completa o texto: 
 

a) Eticidade 
b) Moralidade 
c) Legitimidade 
d) Lealdade 
e) Direito 

29. Referente a ética profissional, relações sociais é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) As leis de cada profissão são elaboradas com o 
objetivo de proteger os profissionais, a categoria e 
as pessoas que dependem daquele profissional, 
mas há muitos aspectos não previstos 
especificamente e que fazem parte do 
comprometimento do profissional em ser 
eticamente correto, ou seja, fazer a coisa certa.  

b) A consciência de grupo tem surgido mais por 
interesse de defesa do que por altruísmo, pois 
garantida a liberdade de trabalho, se não se 
regular e tutelar a conduta, o individualismo pode 
transformar a vida dos profissionais em 
reciprocidade de agressão. 

c) A tutela do trabalho processa-se pelo caminho da 
exigência de uma ética imposta através dos 
conselhos profissionais. As normas devem ser 
condizentes com as diversas formas de prestar o 
serviço de organizar o profissional para esse fim. 

d) A conduta profissional, muitas vezes, pode tornar-
se agressiva e inconveniente e esta é uma das 
fortes razões pelas quais os códigos de ética 
quase sempre buscam maior abrangência. Assim, 
ao nos referirmos à classe, ao social, nos 
reportamos apenas a situações isoladas ou 
modelos particulares. 

e) O Sigilo também é uma das qualidades 
consideradas de maior importância, senão o 
maior deles dentro de uma profissão. O respeito 
aos segredos das pessoas, deve ser 
desenvolvido na formação de futuros 
profissionais, pois se trata de algo muito 
importante. Uma informação sigilosa é algo que 
nos é confiado e cuja preservação de silêncio é 
obrigatória.  

 
30. Convicção é uma ética que se pauta por valores e 
normas previamente estabelecidos cujo efeito primeiro 
consiste em moldar as ações que deverão ser praticadas. 
São características da convicção, EXCETO: 
 

a) Ética das certezas e dos imperativos. 
b) Ética das mentes perfiladas. 
c) Ética situacional, aberta, cética, condicional, do 

possível. 
d) Repousa no conforto das respostas acabadas e 

verdades absolutas. 
e) Princípios universalistas e anistóricos. 

 
31. RESPONSABILIDADE: apregoa que somos 
responsáveis por aquilo que fazemos. Avalia-se os efeitos 
previsíveis que uma ação produz e conta-se obter 
resultados positivos para a coletividade. Ganha 
legitimidade a ação que produz um bem maior ou evita um 
mal maior. È uma característica da responsabilidade: 
 

a) Idealismo purista: dogmático, lírico, maniqueísta, 
rígido, absoluto. 

b) Pensamento indutivo. 
c) Princípios ou ideais convertem-se em obrigações. 
d) Virtudes são a priori, não dependem da 

experiência. 
e) Exigências morais desconsideram efeitos e 

circunstâncias. 
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32. Sobre moralidade administrativa e a constituição 
federativa é INCORRETO afirmar: 
 

a) A Carta Magna faz menção em diversas 
oportunidades ao princípio da moralidade. Uma 
delas, prevista no art. 5º, LXXIII, trata da ação 
popular contra ato lesivo à moralidade 
administrativa.  

b) Em outra, o constituinte determinou a punição 
mais rigorosa da imoralidade qualificada pela 
improbidade (art. 37, § 4º).  

c) Há ainda o art. 14, § 9º, onde se visa proteger a 
probidade e moralidade no exercício de mandato, 
e o art. 85, V, que considera a improbidade 
administrativa como crime de atividade 
administrativa.  

d) O princípio da moralidade, com o advento da 
Carta Constitucional de 1988 foi alçado, pela vez 
primeira em nosso direito positivo a princípio 
constitucional, nos termos do artigo 37, caput, o 
qual estabelece diretrizes à administração 
pública. 

e) Também o artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição 
Federal, prevê a possibilidade de anulação de 
atos lesivos à moralidade administrativa. 
 

33. Referente a consequencialismo é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) Os consequencialistas defendem que temos a 
obrigação de agir de forma a produzir as 
melhores consequências.  

b) O consequencialismo usa o mesmo quadro de 
referência, mas inclui os interesses dos outros na 
"equação". Quando enfrentamos uma decisão 
moral, devemos considerar as ações alternativas 
disponíveis, traçar as consequências morais 
prováveis de cada uma delas, e depois selecionar 
a alternativa com as melhores consequências 
para todos os envolvidos.  

c) O utilitarismo é a forma mais comum de 
consequencialismo. Os utilitaristas afirmam que 
devemos escolher a opção que maximiza "a maior 
felicidade para o maior número". Defendem 
igualmente a completa igualdade: "cada qual 
conta como um e não mais de um". 

d) Os utilitaristas dos atos defendem que 
determinamos a correção de uma ação se 
podemos decidir que ação, nessas circunstâncias, 
teria mais probabilidades de promover a maior 
felicidade para o maior número.  

e) Os utilitaristas das regras, e aceitam a ideia de 
que as decisões morais devam ser decididas caso 
a caso.  
 

34. Referente a Responsabilidade Social Empresarial 
(RSE) é INCORRETO afirmar: 
 

a) O conceito da RSE esta relacionado com a Ética 
e a transparência na gestão dos negócios e deve 
refletir-se nas decisões cotidianas que podem 
causar impactos na sociedade, no meio ambiente 
e no futuro dos próprios negócios. 

b) De um modo mais simples, podemos dizer que a 
Ética nos negócios ocorre quando as decisões de 
interesse de determinada empresa também 
respeitam o direito, os valores e os interesses de 
todos aqueles que, de uma forma ou de outra. 

 

c) Transparência é um conceito que muito tem a ver 
com Ética. A falta de transparência na condução 
dos negócios pode prejudicar não só clientes e 
consumidores, mas também a própria empresa. 
Se ela sonega, por exemplo, uma informação 
importante sobre seus produtos e serviços, 
podem ser responsabilizada, mais tarde, por 
omissão. 

d) Responsabilidade Social Empresarial diz respeito 
a maneira como as empresas realizam seus 
negócios: os critérios que utilizam para a tomada 
de decisões, os valores que definem suas 
prioridades e os relacionamentos com todos os 
públicos com os quais interagem. 

e) O movimento em torno da responsabilidade social 
corporativa no Brasil surgiu no ano de 1950, 
impulsionado por uma sequência de eventos 
sociais e políticos que expressaram uma 
mudança de atitude por parte dos cidadãos e, em 
especial, da comunidade empresarial brasileira.  

 
35. Referente a princípio constitucional da moralidade 
administrativa e administração pública é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) O princípio constitucional da moralidade 
administrativa configura um vigoroso instrumento 
à função de controle de legalidade, legitimidade e 
economicidade dos atos administrativos dos quais 
resultam despesas públicas. 

b) O princípio atua positivamente, impondo à 
Administração Pública o dever de bem gerir e 
aumentando os demais deveres de conduta 
administrativa, tais como os de agir 
impessoalmente, garantir a ampla publicidade de 
seus atos, pautar-se com razoabilidade, motivar 
seus atos e decisões, agir com eficiência e 
observar a compatibilidade entre o objetivo de 
suas ações e o ato praticado para operacionalizar 
tal objetivo ou finalidade. Bem assim, configura 
cânone de interpretação e integração de norma 
jurídicas e/ou atos administrativos. 

c) O princípio atua negativamente, impondo limites 
ao exercício da discricionariedade e permitindo a 
correção dos atos praticados em desvio de 
finalidade, mediante o seu expurgo do mundo 
jurídico através da invalidação. 

d) O princípio geralmente é “aplicável” isoladamente, 
compondo-se e articulando-se, algumas vezes, 
com outros princípios jurídicos. 

e) O princípio consubstância “norma jurídica” e, 
portanto, ao utilizá-lo no exercício da funções 
constitucionais de controle dos atos 
administrativos que geram despesas públicas sob 
os prismas da legalidade e da legitimidade, não 
desborda o Tribunal de Contas de sua 
competência constitucional. 

 
36. Observando as descrições abaixo, indique as 
características da ética (E) e da moral (M), apresentando a 
sequência correta: 
 
Permanente, temporal / Universal, Cultural / Regra, 
Conduta de regra / Teoria, Prática / Princípios, Aspectos 
de conduta específicos 
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A sequência correta é: 
 

a) E, M / E, M / E, M / E, M / E, M. 
b) M, E / M, E / M, E / M, E / M, E. 
c) M, E / E, M / E, M / M, E / E, M. 
d) E, M / M, E / M, E /E, M / M, E. 
e) E, M /E, M / M, E / M, E / M, E. 

 
37. São características da ética absoluta (apriorística), 
EXCETO: 
 

a) Seu enfoque é o estado atual do mundo (observa 
o que existe e constrói a teoria explicativa). 

b) Cada ser humano tem uma bússola, um semáforo 
(a consciência, a razão) inato que indica 
racionalmente o que é bom e o que é mau, o que 
tem valor. 

c) A norma ética é atemporal, absoluta, ubíqua 
(Existem valores éticos que podem ser 
conhecidos - e ensinados - a priori). 

d) Existe ética universal, objetiva (em contraposição 
a subjetiva). 

e) NDR. 
 
38. São características da ética estóica (“Filosofia do 
pórtico” (Grego Stoa)), EXCETO: 
 

a) Propunham o direito (normas éticas) 
universalmente válido, temporal: o direito natural. 

b) Professavam o monismo: os seres têm apenas 
uma natureza (todas as pessoas são parte de 
uma mesma razão universal, o “logos”) 

c) Ensinavam que se deve desligar-se das afeições, 
do mundo exterior e viver conforme a natureza 
concebida pela razão. 

d) Eram fatalistas: Nada acontece por acaso e o 
destino de todos está traçado. 

e) Tanto as coisas felizes como as desgraças são 
coisas naturais e devem ser aceitas com 
naturalidade (com estoicismo). 

 
39. A ética empírica pode ser enfocada em 4 
configurações que NÃO inclui: 
 

a) Ética Anarquista. 
b) Ética Utilitarista. 
c) Ética Ceticista. 
d) Ética Subjetivista. 
e) Ética Objetivista. 

 
40. Antígona, por razões de Estado, havia sido proibida de 
dar sepultura a seu irmão. No entanto, mesmo correndo o 
risco de ser condenada à morte por haver descumprido 
essa proibição legal, resolve piedosamente enterrar seu 
parente, e é então indagada pela autoridade civil 
(Creonte): 
 
“Creonte: -...Confessas ou negas ter feito o que ele diz? 
Antígona: - Confesso o que fiz! Confesso-o claramente! 
Creonte: - Sabias que, por uma proclamação, eu havia 
proibido o que fizeste? 
Antígona: - Sim, eu sabia! Por acaso poderia ignorar, se 
era uma coisa pública? 
Creonte: - E, apesar disso, tiveste a audácia de 
desobedecer a essa determinação? 
Antígona: - Sim, porque não foi Júpiter que a promulgou; e 
a Justiça... jamais estabeleceu tal decreto entre os 
humanos; nem eu creio que teu édito tenha força bastante 
para conferir a um mortal o poder de infringir as leis 
divinas, que nunca foram escritas, mas são irrevogáveis, 

não são escritas a partir de ontem ou de hoje; são eternas, 
sim! E ninguém sabe desde quando elas vigoram. – Tais 
decretos, eu, que não temo o poder de homem algum, 
posso violar sem que por isso me venham punir os 
deuses!...”  
 
Este texto indica a existência de uma lei moral natural – 
universal no tempo e no espaço, imutável, inscrita no 
coração dos homens, indicando em seu íntimo o bem e o 
mal, irregovável pelas leis humanas – foi expressa de uma 
maneira poética na tragédia grega Antígona: 
 

a) De Aristóteles 
b) De Platão 
c) De Sócrates 
d) De Sófocles 
e) De Xenofonte 

 
 
 

FIM DO CADERNO 







