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      INSTRUÇÕES 
1.	 Este	Caderno	de	Questões	não	deve	ser	folheado	antes	da	autorização	do	fiscal.
2.	 Na	Folha	de	Respostas,	realize	a	conferência	de	seu	nome	completo,	do	número	de	seu	documento	e	do	número	de	sua	inscrição.	As	divergências	

devem	ser	comunicadas	ao	fiscal	para	as	devidas	providências.
3.	 Após	 ser	 autorizado	 pelo	 fiscal,	 verifique	 se	 o	Caderno	 de	Questões	 está	 completo,	 sem	 falhas	 de	 impressão	 e	 se	 a	 numeração	 está	 correta.	

Não	esqueça	de	conferir	se	sua	prova	corresponde	ao	cargo	para	o	qual	você	se	 inscreveu.	Caso	note	alguma	divergência,	comunique	ao	fiscal	
imediatamente.

4.	 O	único	documento	válido	para	a	correção	das	provas	é	a	Folha	de	Respostas,	por	isso	tenha	a	máxima	atenção	no		seu	preenchimento,	visto	que	a	
marcação	da	Folha	de	Respostas	é	de	sua	inteira	responsabilidade.

5.	 Deverá	ser	utilizada	caneta	esferográfica	transparente,	com	tinta	de	cor	azul	ou	preta	na	marcação	da	Folha	de	Respostas.
6.	 Leia	atentamente	cada	questão	da	prova	e	assinale,	na	Folha	de	Respostas,	a	opção	que	a	responda	corretamente.	Exemplo	correto	da	marcação	da	

Folha de Respostas:
7.	 O	limite	dos	campos	de	marcação	da	Folha	de	Respostas	deverá	ser	respeitado,	não	podendo	essa	ser	dobrada,	amassada	ou	rasurada.
8.	 Será	atribuída	nota	0	(zero),	na	correção	da	Folha	de	Respostas,	às	questões	não	assinaladas,	que	apresentarem	mais	de	uma	alternativa	assinalada,	

emenda	ou	rasura,	ainda	que	legível.
9.	 A	prova	deverá	ser	 realizada	no	prazo	de	4h	 (quatro	horas),	 incluindo	a	marcação	da	Folha	de	Respostas,	é	 importante	controlar	seu	 tempo.	O	

candidato	poderá	anotar	o	gabarito	no	verso	da	capa	da	prova	e	levar	consigo.	
10.	 Você	somente	poderá	deixar	definitivamente	a	sala	de	prova	após	60	(sessenta)	minutos	de	seu	início.	Somente	será	possível	levar	o	caderno	de	

questões	após	decorridas	4h	(quatro	horas)	do	início	da	prova,	sendo	necessário,	obrigatoriamente,	devolver	ao	fiscal	a	Folha	de	Respostas	assinada.	
As	provas	estarão	disponibilizadas	no	site	da	AOCP	(www.aocp.com.br),	a	partir	da	divulgação	do	Gabarito	Oficial.	

11.	 A	retirada	da	sala	de	prova	dos	03	(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente	e	após	a	conferência	de	todos	os	documentos	da	sala,	além	
da	assinatura	do	termo	de	fechamento.

12.	 Durante	a	prova,	não	será	permitida	qualquer	espécie	de	consulta	ou	comunicação	entre	os	candidatos,	nem	a	utilização	de	máquinas	calculadoras	
e/ou	similares,	livros,	anotações,	réguas	de	cálculo,	impressos	ou	qualquer	outro	material	de	consulta,	inclusive	códigos	e/ou	legislação.

13.	 Será	eliminado	do	concurso	público	o	candidato	que,	durante	a	realização	das	provas,	for	surpreendido	utilizando	aparelhos	eletrônicos,	tais	como	bip,	
telefone	celular,	walkman,	agenda	eletrônica,	notebook,	palmtop,	receptor,	gravador,	máquina	de	calcular,	máquina	fotográfica,	controle	de	alarme	de	
carro	etc.,	bem	como	relógio	de	qualquer	espécie,	óculos	escuros	ou	quaisquer	acessório	de	chapelaria	tais	como	chapéu,	boné,	gorro	etc.	A	utilização	
desses	objetos	causará	eliminação	imediata	do	candidato.

14.	 Incorrerá,	também,	na	eliminação	do	candidato,	caso,	durante	a	realização	das	provas,	qualquer	equipamento	eletrônico	venha	a	emitir	ruídos,	mesmo	
que	devidamente	acondicionado	no	envelope	de	guarda	de	pertences.

15.	 Qualquer	tentativa	de	fraude,	se	descoberta,	implicará	em	imediata	denúncia	à	autoridade	competente,	que	tomará	as	medidas	cabíveis,	inclusive	com	
prisão	em	flagrante	dos	envolvidos.

ATENÇÃO 
●	 O	Caderno	de	Questões	possui	50	(cinquenta)	questões	objetivas	numeradas	sequencialmente,	de	acordo	com	o	exposto	no	quadro	a	seguir:

ED 201 a 207

●	 Será	entregue,	pelo	fiscal,	a	Folha	de	Respostas	personalizada,	na	qual	deverão	ser	transcritas	as	respostas	das	questões	da	prova	objetiva.

C A R G O :

A U X I L I A R  A D M I N I S T R A T I V O  - 
T O D A S  A S  L O C A L I D A D E S

A U X I L I A R  A D M I N I S T R A T I V O  - 
T O D A S  A S  L O C A L I D A D E S

 NÚMERO DE QUESTÕES MATÉRIA

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico

Informática

 01 a 10

11 a 15

16 a 20

Atualidades e Legislação 21 a 30

Conhecimentos Específicos 31 a 50
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 01

 “NYT” destaca crescimento populacional na Amazônia 
e preocupação ambientalista

1.§ Reportagem do jornal americano “New York 
Times” publicada neste domingo revela o surgimento e 
o crescimento de diversas cidades em meio à Amazônia, 
dizendo que os cientistas estão alarmados com a chegada 
de projetos industriais na região.

2.§ O jornal diz que a expansão dessas cidades é 
evidente em locais como Parauapebas, que, em uma 
geração, evoluiu de uma pequena colônia marcada por 
conflitos de mineiros para uma cidade com shopping e 
concessionária da Chevrolet.

3.§ Embora a ditadura militar tenha construído 
estradas no intuito de ocupar a Amazônia e defendê-la 
dos estrangeiros, o desmatamento que o crescimento 
populacional tem causado na região preocupa cientistas.

4.§ Alguns pesquisadores dizem que o êxodo rural 
em países tropicais como o Brasil na verdade ajuda a 
diminuir o desmatamento, já que algumas áreas rurais se 
conservam por ter uma diminuição populacional, o que 
ajuda no reflorestamento.

5.§ Porém, a maior parte dos cientistas discorda 
dessa visão. Eles dizem que a migração aumenta o 
desmatamento porque dá espaço para que pecuaristas, 
que já são responsáveis por reduzir em boa parte as áreas 
florestais, comprem terras de pequenos agricultores e 
expandam seus negócios.

6.§ Das 19 cidades brasileiras que dobraram seu 
número de habitantes na última década, dez se encontram 
na região amazônica, de acordo com o último censo. 
Manaus, capital do Estado do Amazonas, cresceu 22% 
em população entre 2000 e 2010.

7.§ O jornal diz que aproximadamente 25 milhões 
de pessoas vivem atualmente na Amazônia. Enquanto 
o Brasil no geral cresceu 12% nos últimos dez anos, na 
região o salto foi de 23%.

8.§ O “New York Times” diz que o crescimento se 
deveu ao aumento das famílias e à pobreza local, que 
leva pessoas a deixarem o campo e se mudar para essas 
cidades em busca de trabalho. Mas a razão principal é a 
expansão econômica.

9.§ Incentivos fiscais para a indústria de manufatura 
promoveram crescimento populacional em Manaus e 
nas cidades vizinhas. Já cidades como Sinop, no Mato 
Grosso, cresceram cerca de 50% graças à expansão 
da soja. Construções de grandes hidrelétricas também 
impulsionaram os dados habitacionais na Amazônia.
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/1191018-nyt-destaca-
crescimento-populacional -na-amazonia-e-preocupacao-

ambientalista.shtml

Uma das causas do crescimento populacional em 
diversas cidades da Amazônia é

(A)	 o	desmatamento.
(B)	 a	chegada	de	estrangeiros.
(C)	 a	construção	de	hidrelétricas.
(D)	 o	conflito	de	mineiros.

(E)	 a	ditadura	militar.

Em “Porém, a maior parte dos cientistas discorda 
dessa visão.” (5.§), a expressão porém

(A)	 apresenta	uma	conclusão	a	que	 chegou	o	autor	 em	
relação	ao	conteúdo	expresso	anteriormente.

(B)	 introduz	uma	explicação	para	o	 fato	de	os	cientistas	
não	concordarem	com	a	ideia	anterior.

(C)	 apresenta	uma	consequência	decorrente	da	migração	
da	população	rural	para	as	cidades.

(D)	 introduz	 um	 contraste	 entre	 a	 ideia	 expressa	 nesse	
fragmento	e	a	ideia	expressa	anteriormente.

(E)	 expõe	 uma	 condição	 para	 que	 o	 êxodo	 rural	 não	
favoreça	o	desmatamento	na	Amazônia.	

Assinale a expressão destacada que NÃO funciona 
como complemento de um verbo.

(A)	 “...o	 êxodo	 rural	 [...]	 na	 verdade	 ajuda	 a	 diminuir	 o 
desmatamento...”

(B)	 “...algumas	 áreas	 rurais	 se	 conservam	 por	 ter	 uma	
diminuição	populacional...”

(C)	 “Porém,	a	maior	parte	dos	cientistas	discorda	dessa 
visão.”

(D)	 “Eles	 dizem	 que	 a	 migração	 aumenta	 o 
desmatamento...”

(E)	 “Construções	 de	 grandes	 hidrelétricas	 também	
impulsionaram	os	dados	habitacionais...”

“Eles dizem que a migração aumenta o 
desmatamento porque dá espaço para que 
pecuaristas, que já são responsáveis por reduzir 
em boa parte as áreas florestais, comprem terras 
de pequenos agricultores e expandam seus 
negócios.” (5.§)
A expressão destacada funciona como 
complemento do

(A)	 nome	“responsáveis”.
(B)	 verbo	de	ligação	“são”.
(C)	 verbo	“reduzir”.
(D)	 nome	“pecuaristas”.	
(E)	 nome	“áreas”.

“Embora a ditadura militar tenha construído 
estradas no intuito de ocupar a Amazônia e 
defendê-la dos estrangeiros, o desmatamento 
que o crescimento populacional tem causado na 
região preocupa cientistas.” (3.§)
 A expressão em destaque estabelece uma relação 
semântica de

(A)	 finalidade.
(B)	 condição.
(C)	 causa.
(D)	 explicação.
(E)	 conclusão.

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05
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“O “New York Times” diz que o crescimento se 
deveu ao aumento das famílias e à pobreza local, 
que leva pessoas a deixarem o campo e se mudar 
para essas cidades em busca de trabalho.” (8.§)
A expressão “à pobreza local” funciona como 
complemento 

(A)	 do	nome	substantivo	“aumento”.	
(B)	 do	adjetivo	“local”.
(C)	 da	forma	verbal	“dever-se”.
(D)	 do	nome	substantivo	“famílias”.
(E)	 da	forma	verbal	“diz”.

“Embora a ditadura militar tenha construído 
estradas no intuito de ocupar a Amazônia e 
defendê-la dos estrangeiros, o desmatamento 
que o crescimento populacional tem causado na 
região preocupa cientistas.” (3.§)
O fragmento que mantém o sentido original do 
texto e está gramaticalmente correto é 

(A)	 Ainda	que	a	ditadura	militar	tinha	construído	estradas	
no	 intuito	 de	 ocupar	 a	 Amazônia	 e	 defendê-la	 dos	
estrangeiros,	 o	 desmatamento	 que	 o	 crescimento	
populacional	 tem	 causado	 na	 região	 preocupa	
cientistas.

(B)	 Mesmo	 que	 a	 ditadura	 militar	 construiu	 estradas	
no	 intuito	 de	 ocupar	 a	 Amazônia	 e	 defendê-la	 dos	
estrangeiros,	 o	 desmatamento	 que	 o	 crescimento	
populacional	 tem	 causado	 na	 região	 preocupa	
cientistas.

(C)	 Não	 obstante	 a	 ditadura	 militar	 construíra	 estradas	
no	 intuito	 de	 ocupar	 a	 Amazônia	 e	 defendê-la	 dos	
estrangeiros,	 o	 desmatamento	 que	 o	 crescimento	
populacional	 tem	 causado	 na	 região	 preocupa	
cientistas.

(D)	 Embora	a	ditadura	militar	construiu	estradas	no	intuito	
de	ocupar	a	Amazônia	e	defendê-la	dos	estrangeiros,	
o	desmatamento	que	o	crescimento	populacional	tem	
causado	na	região	preocupa	cientistas.

(E)	 Apesar	 de	 a	 ditadura	militar	 ter	 construído	 estradas	
no	 intuito	 de	 ocupar	 a	 Amazônia	 e	 defendê-la	 dos	
estrangeiros,	 o	 desmatamento	 que	 o	 crescimento	
populacional	 tem	 causado	 na	 região	 preocupa	
cientistas.

A sequência verbal tenha construído (3.§) está 
conjugada no

(A)	 futuro	do	subjuntivo	composto.
(B)	 presente	do	indicativo	composto.
(C)	 futuro	do	indicativo	composto.
(D)	 pretérito	perfeito	do	subjuntivo	composto.
(E)	 pretérito	perfeito	do	indicativo	composto.

“O jornal diz que aproximadamente 25 milhões de 
pessoas vivem atualmente na Amazônia. Enquanto 
o Brasil no geral cresceu 12% nos últimos dez 
anos, na região o salto foi de 23%.” (7.§)

A expressão enquanto é empregada para 
estabelecer

(A)	 causa.
(B)	 comparação.
(C)	 condição.
(D)	 consecução.
(E)	 concessão.

Assinale a palavra acentuada corretamente.
(A)	 Últimato
(B)	 Amazônas
(C)	 Indústrial	
(D)	 Evidência
(E)	 Responsábilidade

R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O

Dos 50 alunos de uma turma, 15 foram reprovados 
em Língua Portuguesa, 12 em Biologia e 10 foram 
reprovados nas duas disciplinas. Quantos alunos 
não foram reprovados em nenhuma dessas 
disciplinas?

(A)	 29
(B)	 30
(C)	 33
(D)	 35
(E)	 37

Se                                                          , então a 
quantidade de elementos do conjunto B é

(A)	 0.
(B)	 1.
(C)	 2.
(D)	 3.
(E)	 4.

Os alunos do último ano de um curso fizeram 
uma rifa a fim de arrecadar fundos para a festa de 
formatura. Foram vendidos 400 bilhetes. A mãe de 
uma aluna, para colaborar, comprou 20 bilhetes. A 
porcentagem do total que ela comprou foi

(A)	 5%.
(B)	 10%.
(C)	 15%.
(D)	 20%.
(E)	 25%.

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

QUESTÃO 08

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13
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No quadrado mágico a seguir, a soma dos números de cada linha, de cada coluna ou das duas diagonais deve ser 
sempre o mesmo número.
 

O quadrado está incompleto. Se ele for preenchido, os números que deverão ficar no lugar de A e B respectivamente 
são

(A)	 11	e	9.
(B)	 9	e	12.
(C)	 14	e	12.
(D)	 9	e	11.
(E)	 12	e	14.

José, João e Marcelo estão em especialidades diferentes . Um é pediatra, outro é neurologista e o outro cardiologista.  
Sabendo que:

   ou João é pediatra, ou Marcelo é pediatra;
   ou José é neurologista, ou Marcelo é cardiologista;
   ou Marcelo é cardiologista, ou João é cardiologista.

Podemos afirmar que José, João e Marcelo são, respectivamente,
(A)	 neurologista,	pediatra	e	cardiologista.
(B)	 neurologista,	cardiologista	e	pediatra.
(C)	 cardiologista,	neurologista	e	pediatra.
(D)	 cardiologista,	pediatra	e	neurologista.
(E)	 pediatra,	neurologista	e	cardiologista.

I N F O R M Á T I C A

A figura a seguir ilustra parte de uma planilha do Microsoft Excel 2010 (instalação padrão português – Brasil). Na 
célula D2 desta planilha, foi inserida uma fórmula que agrupa o conteúdo das células A2, B2, o caractere hífen (-), a 
palavra “anos”, todo esse conteúdo separado por espaço, o que resultou na informação contida na célula D2. Em 
seguida, esta fórmula foi arrastada da célula D2 até a célula D5. Baseado nestas informações, assinale a alternativa 
que mostra a função correta digitada em D2.
 

(A)	 =A2$B2$C2$”anos”
(B)	 =A2&B2&-&C2&”anos”
(C)	 =A2&”	“&B2&”	-	“&C2&”	“&”anos”
(D)	 =A2$”	“$B2$”	-	“$C2$”	“$”anos”
(E)	 =CONCATENAR(A2&B2&-C2&”anos”)

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15

QUESTÃO 16
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Preencha as lacunas e assinale a alternativa 
correta.
____________ são programas específicos que 
fazem a comunicação entre o ________________ 
do computador e o ________________.

(A)	 Softwares	/	Usuário	/	Hardware
(B)	 Drives	/	Sistema	Operacional	/	Hardware
(C)	 Drivers	/	Sistema	Operacional	/	Usuário
(D)	 Drives	/	Usuário	/	Hardware
(E)	 Drivers	/	Sistema	Operacional	/	Hardware

No Painel de Controle do Sistema Operacional 
Windows XP Professional, a opção para configurar 
senha na Proteção de Tela é

(A)	 Opções	de	acessibilidade.
(B)	 Central	de	Segurança.
(C)	 Ferramentas	Administrativas.
(D)	 Vídeo.
(E)	 Sistema.

Considerando as afirmações a seguir sobre 
o Processador de Texto Microsoft Word 2010 
(instalação padrão português – Brasil), assinale a 
alternativa INCORRETA.
Obs.: O caractere “+” é utilizado apenas para 
interpretação

(A)	 O	atalho	para	Inserir	uma	Nota	de	Fim	é	ALT+CTRL+D
(B)	 Para		Inserir		Nota		de		Rodapé,		basta		usar		o		atalho	

ALT	+	CTRL	+	E
(C)	 A	opção	Hifenização	permite	ao	Word	quebrar	linhas	

entre	as	sílabas	das	palavras.
(D)	 Em	Restringir	Edição,	é	possível	impedir	alterações	de	

formatação.
(E)	 Na	 Guia	 Exibição,	 a	 opção	 Rascunho	 exibe	 o	

documento	 como	 um	 rascunho	 sendo	 que	 certos	
elementos	 do	 texto	 como	 cabeçalho	 e	 rodapé	 não	
ficam	visíveis	neste	modo.

A tarefa dessa Camada é receber e enviar pacotes 
pela rede. Os protocolos utilizados nessa Camada 
dependem do tipo de rede que está sendo utilizada. 
Assinale a alternativa que aponta corretamente a 
qual Camada o enunciado se refere.

(A)	 Camada	de	Interface.
(B)	 Camada	de	Aplicação.
(C)	 Camada	de	Transporte.
(D)	 Camada	de	Rede.
(E)	 Camada	de	Operação.

AT U A L I D A D E S  E  L E G I S L A Ç Ã O

Assinale a alternativa que apresenta o nome do 
robô da agência espacial norte-americana (NASA) 
de seis rodas,  que pesa 900 kg, e que no dia 26 
de novembro de 2011 foi lançado até o planeta 
Marte com o objetivo de ver se existem condições 
para a existência de vida, de forma a planear uma 
eventual colonização humana. Porém um dos 
objetivos maiores é procurar sinais de moléculas 
e de outros elementos essenciais para a vida, além 
de água, através da captura de imagens.

(A)		 Spirit.
(B)		 Curiosity.
(C)		 Opportunity.
(D)		 Beagle.
(E)		 Mars	Express	Orbiter.

A respeito da economia de Santa Catarina, analise 
as assertivas e assinale a alternativa que aponta(s) 
a(s) INCORRETA(S).

I. Em Brasília, o governador Raimundo 
Colombo comemorou a confirmação da 
instalação da BMW em Santa Catarina, 
no município de Araquari, no Norte do 
Estado. O empreendimento da montadora 
alemã será, também, a primeira fábrica de 
automóveis de luxo do Brasil.

II. A nova fábrica da BMW deverá gerar cerca 
de mil empregos diretos. Robertson, 
vice-presidente de Vendas e Marketing 
da empresa, explicou que a empresa vai 
oferecer capacitação para os empregados 
locais, com treinamento de trabalhadores 
brasileiros nas fábricas da Alemanha e de 
outros países.

III. Entre as razões levantadas para a escolha 
de Santa Catarina, especificamente o 
município de Araquari, está a logística. 
O terreno é bem próximo de dois portos 
(Itapoá e São Francisco) e a menos de 
100 quilômetros de outros dois (Itajaí e 
Navegantes).

IV. Segundo Robertson, a primeira leva de 
automóveis produzidos no estado deverá 
sair em 2016. O vice-presidente prevê uma 
produção que pode chegar a 50 mil veículos 
anualmente, potencial que a empresa 
acredita poder conquistar no mercado 
brasileiro.

(A)	 Apenas	I.
(B)	 Apenas	II.
(C)	 Apenas	II	e	III.

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20

QUESTÃO 21

QUESTÃO 22
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(D)	 Apenas	IV.
(E)	 I,	II,	III	e	IV.

Sobre as eleições para prefeito em Santa Catarina, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 Cesar	 Souza	 Júnior,	 do	 PSD,	 foi	 eleito	 prefeito	 em	
Florianópolis	com	52,64%	dos	votos.

(B)	 Udo	 Dohler,	 do	 PMDB,	 não	 foi	 eleito	 prefeito	 de	
Joinville,	pois	ficou	com	apenas	45,35%	dos	votos.

(C)		 Em	 Florianópolis,	 a	 eleição	 não	 precisou	 ir	 para	
segundo	turno,	pois	o	candidato	Cesar	Souza	Júnior	
conseguiu	52,64%	de	votos.

(D)		 Udo	Dohler,	do	PMDB,	foi	eleito	prefeito	na	cidade	de	
Camboriú,	com	54,71%	dos	votos.

(E)		 Carlito	 Merss,	 do	 PP,	 candidato	 à	 prefeitura	 de	
Camboriú,	teve	sua	candidatura	cassada	pela	Justiça	
Eleitoral.

Nascido em Lages, Santa Catarina, Cristóvão 
Tezza mudou-se para Curitiba, no Paraná, 
com oito anos de idade. Tezza já publicou dez 
romances. Assinale a alternativa que apresenta 
uma importante obra deste escritor, realizada em 
2007, e que foi vencedora do prêmio Jabuti, na 
qual, resumidamente, conta a história de um pai e 
seu filho portador de síndrome de Down.

(A)	 Trapo.
(B)	 Um	amor	para	recordar.
(C)	 O	filho	eterno.
(D)	 Pai	e	filho.
(E)	 O	fantasma	da	infância.

Quanto ao Desenvolvimento Econômico de Santa 
Catarina e o Programa de Desenvolvimento 
da Empresa Catarinense - PRODEC assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A)		 O	 Programa	 de	 Desenvolvimento	 da	 Empresa	
Catarinense	 -	 PRODEC,	 tem	 como	 finalidade	
conceder	 incentivo	 à	 implantação	 ou	 expansão	 de	
empreendimentos	industriais	e	comerciais,	que	vierem	
produzir	e	gerar	emprego	e	renda	no	Estado

(B)		 O	PRODEC	trata-se	de	um	incentivo,	a	postergação,	
equivalente	a	um	percentual	pré-determinado	sobre	o	
valor	do	ICMS	a	ser	gerado	pelo	novo	projeto.

(C)			 O	 incentivo	 do	 PRODEC	 nada	 mais	 é	 do	 que	
financiamento	de	capital	de	giro,	a	 longo	prazo	e	de	
baixíssimo	custo.

(D)		 As	 empresas	 que	 podem	 participar	 são	 as	 que	
contribuem	 para	 o	 desenvolvimento	 sustentado	 do	
meio	 ambiente,	 para	 a	 desconcentração	 econômica	
e	 espacial	 das	 atividades	 produtivas	 e	 para	 o	
desenvolvimento	dos	municípios	e	da	região.

(E)		 O	incentivo	do	PRODEC	é	o	financiamento	de	capital	
de	giro,	a	curto	prazo	e	a	um	custo	médio.

Sobre os Conselhos Federal e Regionais de 
Enfermagem é correto afirmar que

(A)	 o	Mandato	 dos	membros	 do	Conselho	 Federal	 será	
honorífico	 e	 terá	 duração	 de	 4	 anos,	 admitida	 duas	
reeleições.

(B)	 os	Conselhos	Regionais	 serão	 instalados	 em	 sedes	
nas	 capitais	 dos	 Estados,	 com	 12	 membros,	 na	
proporção	 de	 1/3	 de	 Enfermeiros	 e	 o	 restante	 das	
demais	categorias.

(C)	 compete	aos	Conselhos	Regionais	elaborar	o	Código	
de	 Deontologia	 de	 Enfermagem	 e	 alterá-lo,	 quando	
necessário,	assim	como	convocar	reuniões	semestrais	
com	o	Conselho	Federal	de	Enfermagem.

(D)	 o	Conselho	Federal	terá	nove	membros	efetivos	e	igual	
número	 de	 suplentes,	 de	 nacionalidade	 brasileira,	 e	
portadores	 de	 diploma	 de	 curso	 de	Enfermagem	de	
nível	superior.

(E)	 a	 Associação	 Brasileira	 de	 Enfermagem	 (ABEN)	 é	
responsável	por	 indicar	os	delegados	que	 realizarão	
as	 eleições	 dos	 membros	 efetivos	 do	 Conselho	
Federal	de	Enfermagem.

O Art. 18 da Lei n° 5.905/73 afirma que aos infratores 
do Código de Deontologia de Enfermagem poderão 
ser aplicadas as penalidades descritas abaixo, 
EXCETO

(A)	 suspensão	do	exercício	profissional.
(B)	 multa.
(C)	 cassação	do	direito	ao	exercício	profissional.
(D)	 censura.
(E)	 retenção	da	carteira	profissional	por	120	dias.

No que se refere às Infrações/penalidades 
impostas pelo Código de Ética dos profissionais 
de Enfermagem, assinale a alternativa correta.

(A)	 Considera-se	 infração	 Ética	 a	 ação,	 omissão	 ou	
conivência	 que	 implique	 em	 desobediência	 e/ou	
inobservância	às	disposições	do	Código	de	Ética	dos	
profissionais	de	Enfermagem.

(B)	 O	 infrator	 que	 procura	 logo	 após	 a	 infração,	 por	
sua	 espontânea	 vontade	 e	 com	 eficiência,	 evitar	 ou	
minorar	 as	 consequências	 do	 seu	 ato,	 fica	 livre	 das	
penalidades	impostas	pelo	Código	de	Ética.

(C)	 Aos	 infratores	 reincidentes	 devem	 ser	 aplicadas	
as	 penalidades	 de	 reclusão	 e	 retenção	 da	 carteira	
profissional	por	um	período	superior	a	90	dias.

(D)	 As	 infrações	 podem	 ser	 consideradas	 leves,	 graves	
ou	gravíssimas.	Assim,	o	dano	moral	irremediável	em	
qualquer	pessoa	ou	 infração	que	cause	deformidade	
permanente	é	caracterizada	como	infração	grave.

(E)	 Cometer	 infração	 dolosamente	 é	 uma	 circunstância	
considerada	 atenuante	 e	 ter	 maus	 antecedentes	
profissionais	 é	 considerada	 uma	 circunstância	
agravante.

QUESTÃO 23

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27
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O profissional de enfermagem exerce suas 
atividades com competência para a promoção do 
ser humano na sua integralidade, de acordo com 
os princípios da ética e da bioética, sendo proibido 
a este profissional

(A)	 recusar-se	 a	 executar	 atividades	 que	 não	 sejam	
de	 sua	 competência	 técnica,	 científica,	 ética	 e	 legal	
ou	 que	 não	 ofereçam	 segurança	 ao	 profissional,	 à	
pessoa,	família	e	coletividade.

(B)	 ter	 acesso	 às	 informações,	 relacionadas	 à	 pessoa,	
família	 e	 coletividade,	 necessárias	 ao	 exercício	
profissional.

(C)	 prescrever	 medicamentos	 e	 praticar	 ato	 cirúrgico,	
exceto	nos	casos	previstos	na	legislação	vigente	e	em	
situação	de	emergência.

(D)	 assegurar	à	pessoa,	família	e	coletividade	assistência	
de	 enfermagem,	 livre	 de	 danos	 decorrentes	 de	
imperícia,	negligência	ou	imprudência.

(E)	 registrar	 no	 prontuário	 do	 paciente	 as	 informações	
inerentes	e	indispensáveis	ao	processo	de	cuidar.

O Técnico de Enfermagem exerce as atividades 
auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à 
equipe de Enfermagem, cabendo-lhe

(A)	 consultoria,	 auditoria	 e	 emissão	 de	 parecer	 sobre	
matéria	de	Enfermagem.

(B)	 assistir	 ao	 Enfermeiro	 na	 prevenção	 e	 controle	
sistemático	da	Infecção	hospitalar.

(C)	 cuidados	diretos	de	Enfermagem	a	pacientes	graves	
com	risco	de	vida.

(D)	 prescrição	da	Assistência	de	Enfermagem.
(E)	 prestação	 de	 assistência	 à	 parturiente	 e	 ao	 parto	

normal.

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

No que se refere aos Direitos e Garantias 
Fundamentais do cidadão, quanto ao Direito 
Individual, assinale a alternativa que represente 
uma modalidade de pena adotada no Brasil.

(A)	 De	suspensão	ou	interdição	de	direitos.
(B)	 De	caráter	perpétuo.
(C)	 De	banimento.
(D)	 De	morte,	salvo	em	caso	de	guerra	declarada.
(E)	 De	trabalhos	forçados.

Os atos editados pelo Presidente da República, 
com força de Lei, em casos de urgência e 
relevância, devendo ser submetidos de imediato 
ao Congresso Nacional, sob pena de perda da 
eficácia se não forem convertidas em Lei no prazo 
de 60 dias são denominados como

(A)	 Resoluções.

(B)		 Leis	Ordinárias.
(C)		 Decretos	Legislativos.
(D)		 Medidas	Provisórias.
(E)	 Leis	Delegadas.

As entidades administrativas autônomas, 
integrantes da administração indireta, criadas 
por Lei específica, com personalidade jurídica 
de direito público, patrimônio próprio e que 
possuem atribuições estatais determinadas são 
denominadas

(A)	 Consórcios	Públicos.
(B)	 Sociedades	de	Economia	Mista.
(C)	 Fundações	Públicas.
(D)	 Empresas	Públicas.
(E)	 Autarquias.

Na terminologia arquivística, o termo 
“Acumulação” refere-se

(A)		 à	 possibilidade	 de	 consulta	 a	 um	 arquivo,	 como	
resultado	de	autorização	legal.

(B)		 ao	 conjunto	 das	 operações	 de	 acondicionamento	 e	
armazenamento	de	documentos.

(C)		 à	formação	progressiva,	natural	e	orgânica	do	arquivo.
(D)		 à	guarda	de	documento	em	mobiliário	ou	equipamentos	

próprios	em	áreas	que	lhe	são	destinadas.
(E)		 à	 totalidade	 dos	 documentos	 conservados	 em	 um	

arquivo.

O Contrato Administrativo é, em regra, sempre 
Comutativo porque

(A)	 se	 expressa	 verbalmente	 e	 por	 escrito,	 e	 possui	
requisitos	básicos.

(B)	 estabelece	compensações	recíprocas	e	equivalentes	
para as partes.

(C)	 é	remunerado	na	forma	determinada	pelo	contratante.
(D)	 deve	 ser	 executado	 pelo	 contratado	 ou	 por	 terceiro	

determinado	por	este.
(E)	 trata-se	de	um	acordo	de	vontades	com	ato	impositivo	

da	Administração	Pública.

Os Atos Administrativos que comportam reiteradas 
aplicações, desde que sempre se renove a 
hipótese neles prevista, são classificados quanto 
a sua estrutura como

(A)	 Atos	Restritivos.
(B)	 Atos	Abstratos.
(C)	 Discricionários.
(D)	 Atos	Concretos.
(E)	 Atos	de	Império.

O Princípio Administrativo em que a Administração 
Pública pode rever seus atos, anulando-os, 
quando por razão de ilegalidade, quando forem 

QUESTÃO 29
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QUESTÃO 32
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nulos, ou revogando-os por razão de conveniência 
ou oportunidade, quando inconvenientes ou 
inoportunos, denomina-se

(A)	 Princípio	da	Motivação.
(B)	 Princípio	da	Publicidade.
(C)	 Princípio	da	Eficiência.
(D)	 Princípio	da	Moralidade.
(E)	 Princípio	da	Autotutela.	

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. São deveres do Administrador 
perante a Administração Pública:

I. prestar as informações que lhe 
forem solicitadas e colaborar para o 
esclarecimento dos fatos.

II. ter ciência da tramitação dos processos 
administrativos em que seja interessado, 
ter vista dos autos, obter cópias de 
documentos neles contidos e conhecer as 
decisões proferidas.

III. ser tratado com respeito pelas autoridades 
e servidores, que deverão facilitar o 
exercício de seus direitos e o cumprimento 
de suas obrigações.

IV. proceder com lealdade, urbanidade e boa-
fé.

V. não agir de modo temerário.

(A)	 Apenas	I,	II	e	III.
(B)	 Apenas	II,	III	e	V
(C)	 Apenas	I,	IV	e	V.
(D)	 Apenas	I	e	V.
(E)	 Apenas	III	e	IV.

Assinale a alternativa que NÃO representa uma 
forma de provimento de cargo público.

(A)	 Reintegração.
(B)	 Aproveitamento.
(C)	 Ascenção.
(D)	 Nomeação.
(E)	 Reversão.

O Controle Administrativo é exercido pelo 
Executivo e pelos órgãos administrativos do 
Legislativo e do Judiciário, sob os aspectos de 
Legalidade e de Mérito, por iniciativa própria ou 
mediante provocação. Nesse sentido, o meio 
de Controle Administrativo que tem por base 
a possibilidade de fiscalização sobre os atos 
ligados à função administrativa e organizacional é 
denominado

(A)	 Representação
(B)	 Controle	Político.
(C)	 Reclamação.
(D)	 Controle	Financeiro.
(E)	 Recurso	Hierárquico	Expresso.

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. A acumulação remunerada 
de cargos públicos é vedada, exceto quando 
há compatibilidade de horários nas seguintes 
situações:

I. dois cargos de professor.

II. um cargo de professor com outro técnico 
ou científico.

III. dois cargos técnicos.

IV. dois cargos ou empregos privativos de 
profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas.

(A)	 Apenas	I	e	II.
(B)	 Apenas	II	e	III.
(C)	 Apenas	IV.
(D)	 Apenas	I,	II	e	IV
(E)	 I,	II,	III	e	IV

Os Atos Administrativos concretos e abstratos 
são assim classificados quanto 

(A)		 a	sua	Estrutura.
(B)		 à	Função	da	Vontade	Administrativa.
(C)		 a	seus	Efeitos.
(D)	 à	Posição	Jurídica	da	Administração
(E)	 à	sua	formação.	

O Instrumento de pesquisa elaborado segundo 
um critério temático, cronológico, onomástico 
ou geográfico, incluindo todos os documentos 
pertencentes a um ou mais fundos, descritos de 
forma sumária ou pormenorizada é denominado

(A)	 Catálogo.
(B)	 Inventário	Analítico.
(C)	 Repertório.
(D)	 Guia.
(E)		 Inventário	Sumário.

A fase de arquivamento que consiste na aposição 
de símbolos correspondentes ao método de 
arquivamento adotado é denominada

(A)	 Estudo.
(B)	 Ordenação.
(C)	 Inspeção.
(D)	 Codificação.
(E)	 Classificação.

QUESTÃO 38
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A forma pela qual os órgãos consultivos firmam 
manifestações opinativas a cerca de questões que 
lhe são imputadas é denominada

(A)		 Despacho.
(B)		 Ofício.
(C)	 Portaria.
(D)		 Alvará.
(E)		 Parecer.

“A Administração Pública tem possibilidade de 
revisar seus próprios atos, devendo anulá-los 
por razões de ilegalidade, quando forem nulos e 
podendo revogá-los por razões de conveniência 
ou oportunidade”. Essa descrição se refere a qual 
Princípio da Administração Pública?

(A)		 Princípio	da	Motivação.
(B)		 Princípio	da	Autotutela.
(C)		 Princípio	da	Razoabilidade.
(D)		 Princípio	da	Isonomia.
(E)		 Princípio	da	Eficiência.

Quanto às espécies de Ato Administrativo, 
assinale a alternativa que descreve corretamente 
os Atos Normativos.

(A)	 São	aqueles	que	contêm	uma	declaração	de	vontade	
da	 Administração	 visando	 concretizar	 negócios	
jurídicos,	conferindo	certa	faculdade	ao	particular	nas	
condições	impostas	por	ela.

(B)		 São	aqueles	que	contém	um	comando	geral	do	Poder	
Executivo	visando	à	correta	aplicação	da	lei.

(C)		 São	aqueles	que	visam	a	disciplinar	o	funcionamento	
da	Administração	 e	 a	 conduta	 de	 seus	 agentes	 no	
desempenho	de	suas	atribuições.

(D)		 São	 aqueles	 que	 contêm	 uma	 sanção	 imposta	 pela	
Administração	 àqueles	 que	 infringirem	 disposições	
legais.

(E)		 São	 aqueles	 que	 contêm	 a	 certificação	 de	 um	 fato	
ou	 emissão	 de	 opinião	 da	 Administração	 sobre	
determinado	 assunto	 sem	 se	 vincular	 ao	 seu	
enunciado.

O Agente público que cometer Ato de Improbidade 
Administrativa ficará sujeito às sanções legais, 
que podem ser aplicadas simultaneamente, desde 
que ocorrido o devido processo administrativo 
disciplinar ou sindicância, garantido o contraditório 
e a ampla defesa. Quando da hipótese de ato de 
improbidade que importe em enriquecimento 
ilícito, assinale a alternativa que NÃO represente 
uma cominação legal.

(A)		 Perda	da	função	pública.
(B)		 Ressarcimento	integral	do	dano,	quando	houver.
(C)		 Pagamento	de	multa	de	até	3	(três)	vezes	o	valor	do	

acréscimo	patrimonial.
(D)		 Suspensão	dos	direitos	civis	pelo	prazo	de	2	(dois)	a	4	

(quatro)	anos.

(E)		 Perda	dos	bens	ou	valores	acrescidos	ilicitamente	ao	
patrimônio.

No que se refere aos requisitos de validade do Ato 
Administrativo, o dever-poder atribuído a alguém 
para exercer atos da função administrativa é 
denominado

(A)		 Motivo.
(B)		 Pertinência.
(C)		 Formalidade.
(D)		 Objeto.	
(E)		 Competência.

Qual das alternativas a seguir NÃO representa um 
Direito e uma Garantia Fundamental do cidadão 
nos termos da Constituição Federal?

(A)		 É	 assegurada,	 nos	 termos	 da	 lei,	 a	 prestação	 de	
assistência	religiosa	nas	entidades	civis	e	militares	de	
internação	coletiva.

(B)		 Homens	 e	 mulheres	 são	 iguais	 em	 direitos	 e	
obrigações,	nos	termos	desta	Constituição.

(C)		 É	 livre	 a	 manifestação	 do	 pensamento,	 sendo	
permitido	inclusive	o	anonimato.

(D)		 Ninguém	será	submetido	à	 tortura	nem	a	tratamento	
desumano	ou	degradante.

(E)		 Ninguém	 será	 obrigado	 a	 fazer	 ou	 deixar	 de	 fazer	
alguma	coisa	senão	em	virtude	de	lei.

QUESTÃO 45
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