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I N S T R U Ç Õ E S 
 

LEIA   COM   ATENÇÃO 
 
 
 
 

1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 21, é constituído de 50 (cinquenta) questões objetivas, 
cada uma com quatro alternativas, assim distribuídas: 

 

01 a 10 – Língua Portuguesa 
11 a 20 – Informática 
21 a 30 – Conhecimentos Diversos 
31 a 50 – Conhecimentos Específicos 

 

2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o 
substitua. 

 

3. Sobre a Marcação do Cartão de Respostas 
 

As respostas deverão ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta preta não porosa para o 
Cartão de Respostas, que será o único documento válido para correção. Não haverá substituição do Cartão de 
Respostas por erro do candidato. 

 

3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da 
alternativa escolhida no CARTÃO DE RESPOSTAS, pinte completamente o campo correspondente.  
    

Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida. 
 

N.º da 
Questão 

 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

 

3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não 
houver marcação. 

 

3.3. Não rasure nem amasse o CARTÃO DE RESPOSTAS. 
 

4. A duração da prova é de quatro horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do CARTÃO DE 
RESPOSTAS e a coleta de impressão digital de candidatos. 

 

5. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho. 
 

6. Será permitida a saída de candidatos da sala de prova somente após decorridas duas horas e trinta minutos do 
início da prova. Nesse caso, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao fiscal o Caderno de Prova e o 
Cartão de Respostas. 

 

7. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes de transcorridas duas horas e trinta minutos do início da 
prova deverá assinar Termo de Ocorrência declarando desistência do Concurso. 

 

8. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente quando estiver faltando trinta 
minutos para o término da prova. 
 

9. Na página 21 deste Caderno de Prova encontra-se a Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser 
utilizada para a transcrição das respostas das questões objetivas, destacada e levada pelo candidato para posterior 
conferência com o gabarito. 

 

10. Terminada a prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal o CARTÃO DE RESPOSTAS. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

INSTRUÇÃO: Leia atentamente o artigo do consultor Luiz Marins e responda às questões de 01 a 07. 
 

Não deixe o inverno entrar em sua cabeça 
 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 No inverno, as noites são longas e os dias, curtos. Essas noites longas e frias podem nos deixar 

mais propensos a ver o mundo e as pessoas com lentes embaçadas pela neblina de pensamentos 

negativos. As roupas mais pesadas que temos que usar podem também nos deixar mais pesarosos, menos 

soltos, mais voltados para dentro de casa e de nós mesmos. O sol mais fraco ilumina menos e, com 

menos luz, corremos o risco de, contaminados pelo inverno, perder até a clareza de nossos pensamentos, 

que podem se obscurecer, nos fazendo perder a lucidez – palavra que vem de luz. 

 Devemos ter o cuidado de não deixar que o inverno entre em nossas mentes. Como dizia o poeta 

francês Victor Hugo (1802-1885), saibamos gargalhar para que o sol possa varrer o inverno de nossos 

rostos. 

 Para isso, é preciso ter olhos para enxergar a beleza e o significado dessa estação fria. 

Compreender o mundo a partir da natureza que se encolhe, aguarda, hiberna, espera. E que faz tudo isso 

com a enorme sabedoria de se preparar para a estação seguinte: a primavera, quando tudo renasce, brota, 

se expande, floresce. É preciso entender que não haveria primavera se não houvesse o outono e o 

inverno. 

 Não devemos deixar entrar em nossas cabeças a frieza do inverno e sua falta de luz. Mas devemos 

sim aprender com ele a lição de que nós também devemos ter momentos de pausa, de reflexão, de 

planejamento e de preparo para que possamos usufruir com toda a força da explosão da primavera que, 

sem dúvida nenhuma, virá. E temos de fazer isso com alegria, gargalhando, como dizia o escritor e poeta 

francês.  

 O que quero sugerir é que aproveitemos o inverno para refletir, planejar, pensar com seriedade e 

alegria sobre nossos objetivos e o que estamos fazendo de bom para que não apenas nós, mas toda a 

humanidade tenha uma primavera mais feliz. 
(Revista Trip, agosto de 2012.) 

  

Questão 01 
 

Sobre a relação entre a natureza e o homem feita pelo autor, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para 

as falsas. 
 

(      ) O ser humano é o único responsável pelas alterações em sua vida e na natureza. 

(      ) Pensamentos negativos conduzem o homem a gastar mais energia e recursos em suas ações. 

(      ) O homem deve aprender com as mudanças de estação da natureza. 

(      ) A vida não é feita apenas de momentos alegres e felizes, mas de tristes também. 
 

Assinale a sequência correta. 
(A) F, V, V, F 

(B) V, V, F, V 

(C) V, F, F, F 

(D) F, F, V, V 

 

Questão 02 
 

Releia o trecho: Compreender o mundo a partir da natureza que se encolhe, aguarda, hiberna, espera. E que 

faz tudo isso com a enorme sabedoria de se preparar para a estação seguinte: a primavera, quando tudo 

renasce, brota, se expande, floresce. É preciso entender que não haveria primavera se não houvesse o outono e 

o inverno. Esse trecho permite o entendimento de que o homem 
(A) precisa adaptar-se às estações da natureza, pois viverá com maior tranquilidade e lucidez. 

(B) age forçado pelas mudanças relativas à natureza que influenciam seu pensar e suas decisões. 

(C) pode compreender que cada momento de sua vida tem característica própria, assim como a natureza. 

(D) realiza suas atividades com sabedoria tendo em vista seu respeito à natureza. 
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 Questão 03 
 

Em relação ao texto, analise as afirmativas. 
 

I - No primeiro parágrafo, as referências ao inverno voltam-se para o fechamento em si mesmo, a obscuridade, 

pouca alegria. 
II - No segundo e quarto parágrafos, há certa incitação a que o homem não se deixe abalar por pensamentos 

negativos ou pouco lúcidos. 

III - No terceiro parágrafo, o inverno pode ser tomado como um tempo em que o homem age com sabedoria. 

IV - No quinto parágrafo, o autor expressa o porquê fez a relação entre inverno e primavera. 
 

Está correto o que se afirma em 
(A) I, II e IV, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I, III e IV, apenas. 

(D) I, II, III e IV. 

 
 

Questão 04 
 

A função da elipse em um texto é propiciar a não repetição de uma palavra ou expressão que pode ser entendida 

no contexto. Assinale o trecho que apresenta exemplo de elipse verbal. 
(A) No inverno, as noites são longas e os dias, curtos. 

(B) Não devemos deixar entrar em nossas cabeças a frieza do inverno e sua falta de luz. 

(C) Devemos ter o cuidado de não deixar que o inverno entre em nossas mentes. 

(D) saibamos gargalhar para que o sol possa varrer o inverno de nossos rostos. 

 
 

Questão 05 
 

Ao referir-se ao escritor francês Victor Hugo, o autor usou uma propriedade textual denominada: 
(A) Coerência. 

(B) Intertextualidade. 

(C) Pressuposição. 

(D) Polissemia. 

 
 

Questão 06 
 

Em É preciso entender que não haveria primavera se não houvesse o outono e o inverno., há perfeita 

correlação entre as duas ocorrências do verbo haver. Assinale a alternativa que também apresenta correlação 

correta entre os tempos verbais. 
(A) A coordenadora daquele órgão afirmou que não fará o relatório se seu funcionário não fazer o serviço. 

(B) Se o candidato dormisse durante as aulas, jamais conseguirá ser aprovado. 

(C) O servidor teria feito todo o levantamento solicitado caso não lhe tivessem cortado as horas extras. 

(D) Esperamos que os candidatos tivessem se preparado suficientemente para o concurso. 

 
 

Questão 07 
 

A coesão é a propriedade textual pela qual as partes de um texto se ligam semanticamente. Sobre elementos 

coesivos usados no texto, assinale a afirmativa correta. 
(A) A expressão tudo isso (parágrafo 3) refere-se às ações de renascer, brotar e florescer. 

(B) O conector mas (parágrafo 4) repele a ideia anterior e adiciona nova ideia como acréscimo. 

(C) O uso das palavras mais e menos no mesmo parágrafo (parágrafo 1) quebra a ligação coesiva dos 

enunciados visto que trazem ideias opostas. 

(D) O conector Para isso (parágrafo 3) retoma o parágrafo anterior para indicar a finalidade do que é afirmado 

na frase em que se encontra. 
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INSTRUÇÃO: Leia o texto atentamente e responda às questões de 08 a 10. 
 

 

Questão de ataque 
 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

     Se tu quiseres escrever um texto sobre um tema qualquer, seja ele científico ou não, a primeira coisa 

que se exige não é conhecimento nem imaginação, mas sim coragem. 

     Nada disso de fazer emboscadas, de só andar em grupo ou pelos caminhos seguros. Nada de ficar 

esperando pacientemente pelas palavras. Elas são sorrateiras, escorregadias, ardilosas. Cheias de 

diferentes figuras e camuflagens, cheias de artifícios, armadilhas, artimanhas, arapucas... ara! Palavra 

assim a gente vai e ataca! 

     Não tenhas pena, não. Então, é preciso ter pulso. Puxar pela ponta da letra, arrancar pela raiz e atingir 

até as derivadas se for preciso. Porque o mais importante é ensiná-las quem está regendo o texto. 

     Segue mais um aviso: é necessário fazê-lo rápido. Arrisca-te com a ponta da caneta tão logo as 

avistes, pois estas danadas têm por dom fugir o mais depressa que podem. E elas podem muito. 
 

 

(Disponível em Mônica. Pequenascronicasdavidacotidiana.blogspot.com.br. Acesso em 12/12.) 

 

 

 

Questão 08 
 

A blogueira dá conselhos a quem pretende escrever. Segundo ela, 
(A) o escritor deve aguardar que as palavras, corajosas, agucem sua imaginação. 

(B) as palavras, se não tomadas fortemente, têm força bastante para deixar o escritor mudo. 

(C) o escritor que não consegue escrever deve criar armadilhas para as palavras. 

(D) as palavras se escondem do escritor quando este tem dúvida quanto ao significado. 

 

 

 

Questão 09 
 

No terceiro parágrafo, qual enunciado explica uma ação proposta? 
(A) Então, é preciso ter pulso. 

(B) Não tenhas pena, não. 

(C) Porque o mais importante é ensiná-las quem está regendo o texto. 

(D) Puxar pela ponta da letra, arrancar pela raiz e atingir até as derivadas se for preciso. 

 

 

 

Questão 10 
 

Usando a terceira pessoa do singular no trecho Arrisca-te com a ponta da caneta tão logo as avistes, fica: 
(A) Arriscas-se com a ponta da caneta tão logo as avistes. 

(B) Arrisque-se com a ponta da caneta tão logo as aviste. 

(C) Arrisca-se com a ponta da caneta tão logo as avista. 

(D) Arrisque-se com a ponta da caneta tão logo as avista. 

 
 

 
 
 
 
 




http://pequenascronicasdavidacotidiana.blogspot.com.br/2012/12/questao-de-ataque.html
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INFORMÁTICA 
 
 

Questão 11 
 

Sobre o uso seguro da Internet, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) O acesso a sites de instituições financeiras deve ser feito clicando-se em um link existente em uma 

página ou em uma mensagem, nunca digitando-se o endereço diretamente na barra de endereços do 

navegador Web. 

(      ) O computador deve ser mantido com a data atualizada para impedir que certificados digitais válidos 

sejam considerados não confiáveis e que certificados digitais não confiáveis sejam considerados 

válidos. 

(      ) O protocolo HTTPS não é indicado para transmissões que envolvem informações sigilosas, como 

senhas, números de cartão de crédito e dados bancários, nesses casos deve ser utilizado o protocolo 

HTTP, que oferece conexões seguras. 

(      ) O navegador Web deve estar sempre atualizado com a versão mais recente, pois geralmente incorpora 

melhores mecanismos de segurança. 
 

Assinale a sequência correta. 

(A) F, V, F, V 

(B) F, F, V, V 

(C) V, F, V, F 

(D) V, V, F, F 

 

 

Questão 12 
 

A planilha abaixo foi desenvolvida no Microsoft Excel 2007 (idioma Português). 
 

 
 

A coluna da esquerda apresenta células da planilha e a da direita, as fórmulas que foram utilizadas para gerar os 

valores exibidos em cada uma delas. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

1 - E1  (      ) =SE(C2>A3;A1;C3) 
 

2 - E2  (      ) =POTÊNCIA(B3;C2) 
 

3 - E3  (      ) =SOMA(A1;B2;C3) 
 

4 - E4  (      ) =MÁXIMO(A3:C3)-MÍNIMO(A1:C1) 
 

5 - E5  (      ) =MÉDIA(A3;B2;C1) 

 

Assinale a sequência correta. 

(A) 4, 2, 1, 3, 5 

(B) 5, 4, 3, 1, 2 

(C) 3, 2, 1, 5, 4 

(D) 3, 5, 1, 4, 2 
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Questão 13 
 

A figura abaixo apresenta um texto desenvolvido no Microsoft Word 2007 (idioma Português). 
 

 
 

Sobre o texto selecionado, assinale a alternativa que apresenta a formatação correta de fonte e o alinhamento de 

parágrafo utilizado. 
 

(A) Fonte: Brush Script MT, Tamanho: 18, Negrito; 

Alinhamento: Justificado. 
 

(B) Fonte: Times New Roman, Tamanho: 18, Negrito; 

Alinhamento: Justificado. 
 

(C) Fonte: Arial, Tamanho: 18, Negrito, Itálico; 

Alinhamento: Centralizado. 
 

(D) Fonte: Bookman Old Style, Tamanho: 18, Negrito; 

Alinhamento: Centralizado. 

 

 

Questão 14 
 

Analise a planilha abaixo do LibreOffice Calc 4.0.4 (idioma Português). 
 

 

 
 

 

O valor exibido na célula C4 quando nela se aplicar a fórmula =SOMASE(A1:A3;">=2";B1:B3) é: 

(A) 7 

(B) 1 

(C) 8 

(D) 14 
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Questão 15 
 

A figura abaixo ilustra a janela Opções da Internet, do Internet Explorer 9 (idioma Português), com algumas 

regiões identificadas de 1 a 4. 

   
 

Sobre a figura, analise as afirmativas. 

I - Clicando-se no botão identificado pelo número 3, abre-se uma janela na qual é possível configurar o espaço 

em disco utilizado para o armazenamento de arquivos temporários da internet. 

II - Na guia/aba identificada pelo número 2, é possível gerenciar as configurações de segurança de uma zona 

de sites confiáveis e uma zona de sites restritos. 

III - A guia/aba identificada pelo número 1 oferece um gerenciamento do nível de bloqueio de cookies, bem 

como uma opção para ativar/desativar o Bloqueador de Pop-ups. 

IV - Clicando-se no botão identificado pelo número 4, abre-se uma janela na qual é possível habilitar/desabilitar 

a navegação com guias. 
 

Estão corretas as afirmativas 

(A) I e IV, apenas. 

(B) I, II, III e IV. 

(C) II, III e IV, apenas. 

(D) I, II e III, apenas. 

 

 

Questão 16 
 

Sobre conceitos de hardware, marque a afirmativa INCORRETA. 

(A) RAMBUS é um tipo de memória RAM. 

(B) Memória ROM é um tipo de memória utilizada para leitura. 

(C) A GPU é a Unidade de Processamento Gráfico. 

(D) O scanner é um dispositivo de saída de dados. 
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Questão 17 
 

A figura abaixo ilustra parte da janela do Windows Explorer do Windows 7 (idioma Português), em sua 

configuração padrão de instalação. 
 

 
 

A partir das informações da figura, analise as afirmativas. 
 

I - A pasta Docs 2013, que está selecionada, contém 5 (cinco) itens, sendo 2 (duas) pastas e 3 (três) arquivos 

do Microsoft Word. 

II - Verifica-se no lado esquerdo da janela que a pasta Contratos possui, pelo menos, uma pasta em seu 

conteúdo. 

III - A pasta Recibos encontra-se vazia, enquanto a pasta Memorandos possui, pelo menos, um arquivo em seu 

conteúdo. 

IV - A opção de visualização do conteúdo da pasta Docs 2013 é o modo de exibição Detalhes. 
 

Estão corretas as afirmativas 

(A) I, II e IV, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I e IV, apenas. 

(D) I, II, III e IV. 

 

 

Questão 18 
 

A coluna da esquerda apresenta funções do LibreOffice Calc 4.0.4 (idioma Português) e a da direita, suas 

definições. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

1 - ARRUMAR (      ) Combina vários itens de texto em apenas um. 

2 - DESVPAD (      ) Calcula o desvio padrão com base em uma amostra. 

3 - CONCATENAR (      ) Remove espaços extras do texto. 

4 - MED (      ) Retorna a mediana de uma amostra fornecida. 
 

Marque a sequência correta. 

(A) 1, 2, 3, 4 

(B) 2, 1, 4, 3 

(C) 3, 2, 1, 4 

(D) 4, 1, 2, 3 
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Questão 19 
 

Sobre as opções de exportação como PDF do LibreOffice Writer 4.0.4 (idioma Português), marque V para as 

afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Permite definir uma senha de abertura e de permissão do arquivo. 

(      ) Permite assinar o PDF com uma marca d’água. 

(      ) Não é possível bloquear a cópia do conteúdo do PDF criado. 

(      ) Não permite reduzir a resolução da imagem a ser exportada. 
 

Assinale a sequência correta. 

(A) F, F, V, F 

(B) V, V, V, V 

(C) F, F, F, V 

(D) V, V, F, F 

 

Questão 20 
 

Sobre o Firefox 22.0 (idioma Português), marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Permite usar uma senha mestra. 

(      ) Não permite bloquear sites avaliados como falsos. 

(      ) Permite desativar a execução de JavaScript. 

(      ) Não permite verificar ortografia ao digitar. 
 

Assinale a sequência correta. 

(A) V, F, V, F 

(B) V, F, F, V 

(C) F, V, V, F 

(D) F, V, F, V 
 

CONHECIMENTOS DIVERSOS 
 

Questão 21 
 

A coluna da esquerda apresenta tipos de líderes e a da direita, caracterização de cada um. Numere a coluna da 

direita de acordo com a da esquerda. 
 

1 - Autocrático 

2 - Democrático 

3 - Liberal 

(      ) Proporciona aos liderados autonomia total para tomar 

decisões. 

(      ) Respeita valores como hierarquia e obediência. 

(      ) Permite que os liderados participem do processo 

decisório. 
 

Marque a sequência correta. 

(A) 1, 3, 2 

(B) 2, 1, 3 

(C) 3, 1, 2 

(D) 3, 2, 1 

 

Questão 22 
 

A comunicação interpessoal nas organizações envolve sistema de comunicação e seus vários componentes 

como: fonte, transmissor, canal, receptor, destinatário, além da retroalimentação e os prováveis ruídos. A 

respeito de uma situação de comunicação entre pessoas em determinada organização, assinale a afirmativa 

correta. 

(A) O e-mail é o receptor que decodifica mensagem fornecida pelo chefe aos funcionários da seção. 

(B) O telefone é o transmissor que codifica mensagem do gerente de pessoal enviada aos empregados. 

(C) A intranet pode ser um canal de comunicação entre os funcionários de um departamento da organização. 

(D) A retroalimentação envia mensagem emitida pelo gerente comercial aos vendedores da loja. 
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Questão 23 
 

Os estudos sobre Motivação resultaram em várias teorias, como a Teoria da Expectativa, de Victor Vroom 

(1964); Teoria de Equidade, de J. Stacy Adams (1998); Teoria das Necessidades, de Abraham Maslow (1943); 

Teoria dos Dois Fatores, de Frederick Herzberg (1959), dentre outras. 

Sobre a Teoria dos Dois Fatores, que são os motivacionais e os higiênicos, analise as características. 
 

I - Possibilidade de crescimento na organização; 

II - Estilo de liderança e supervisão do gestor; 

III - Relações interpessoais com companheiros de trabalho; 

IV - Exercício de responsabilidade nas funções; 

V - Reconhecimento pelo trabalho bem feito; 

VI - Condições físicas e de segurança no trabalho. 
 

Marque a alternativa que apresenta apenas as características dos fatores motivacionais. 

(A) I, III, IV e VI. 

(B) II, IV e V. 

(C) II, III, V e VI. 

(D) I, IV e V. 

 

 

Questão 24 
 

A Qualidade do Atendimento ao Usuário/Cliente envolve uma cultura do todo na organização, em que todos 

devem convergir para oferecer o melhor atendimento. Para o usuário, a organização é uma pessoa que responde 

ao telefone, no balcão, no endereço eletrônico e que, de alguma maneira, mantém contato direto com ele. A 

qualidade, em síntese, é o atendimento das necessidades do usuário. Assim, marque a alternativa que apresenta 

uma situação em que NÃO há qualidade no atendimento.  

(A) João procura o protocolo de atendimento de uma organização, o atendente ouve atentamente sua 

solicitação, o encaminha para o setor responsável. Este atende com rapidez, define um prazo para a solução 

e, na data certa, tem o caso solucionado. 

(B) Cláudia entra em contato por telefone com a universidade para solicitar um documento, é atendida com 

educação pela assistente de administração, que anota as informações, avisa que o prazo é de 24 horas, e 

disponibiliza o documento após 72 horas. 

(C) Joana liga para a central de atendimento ao usuário de uma empresa, explana seu problema ao atendente, 

este registra a solicitação, mas não resolve no momento. No entanto, anota o contato do usuário e no prazo 

determinado se comunica com o mesmo, solucionando o problema. 

(D) Márcio se dirige até o balcão de atendimento da coordenação de seu curso solicitando matrícula em outras 

disciplinas, o atendente ainda não tem todas as informações, solicita a outro funcionário que o atenda, o 

que ocorre prontamente. 

 

 

Questão 25 
 

Sobre os principais deveres do servidor público, conforme o Código de Ética do Servidor Público Civil 

(Decreto N.º 1.171/1994), assinale a afirmativa INCORRETA. 

(A) Comunicar a seus superiores, em qualquer tempo, todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse 

público, e tomar as providências cabíveis. 

(B) Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o 

público. 

(C) Manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes ao órgão onde 

exerce suas funções. 

(D) Participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo 

por escopo a realização do bem comum. 
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Questão 26 
 

Em relação às regras deontológicas do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil (Decreto          

N.º 1.171/1994), marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Os atos e fatos verificados na conduta do dia a dia na vida privada do servidor público não interferem 

no seu bom conceito na vida profissional. 

(      ) O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como 

acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse 

trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. 

(      ) A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público descaracterizam a 

disciplina na organização pública. 

(      ) Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço 

público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. 
 

Assinale a sequência correta.  

(A) V, F, V, F 

(B) F, F, V, V 

(C) V, V, F, V  

(D) F, V, F, V 

 

Questão 27 
 

A respeito dos Direitos e Vantagens do servidor público preconizados pela Lei N.º 8.112/1990, analise as 

afirmativas. 
 

I - Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes 

estabelecidas em lei. 

II - O servidor exonerado não terá direito, em qualquer hipótese, à gratificação natalina. 

III - Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo, ou reassumi-lo, em virtude de 

mandato eletivo. 

IV - As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos e condições 

indicados em lei. 
 

Está correto o que se afirma em 

(A) II e III, apenas. 

(B) I, III e IV, apenas.  

(C) I, II e III, apenas. 

(D) IV, apenas. 

 

Questão 28 
 

Conforme a Lei N.º 8.112/1990, fica PROIBIDO ao servidor público:  

(A) Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. 

(B) Requerer aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou interesse legítimo. 

(C) Zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público. 

(D) Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. 
 

Questão 29 
 

Sobre a autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de instituições de educação 

superior, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei N.º 9.394/1996), é correto afirmar: 

(A) Possuem prazos ilimitados após processo regular de avaliação de cursos e habilitações ofertados em 

instituições de educação superior. 

(B) São direcionados exclusivamente a cursos, habilitações e instituições públicas da educação superior.  

(C) Requerem processo regular de avaliação de cursos, de habilitações e de instituições da educação superior. 

(D) Podem resultar, conforme o caso, em desativação de cursos, mas nunca em suspensão da autonomia  da 

instituição de educação superior. 






11/21  Concurso Público para Técnico Administrativo em Educação da UFMT  SUPERIOR 

Questão 30 
 

Sobre o reconhecimento, o registro e a validade nacional de diplomas de cursos superiores, segundo a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei N.º 9.394/1996), assinale a afirmativa correta. 

(A) Os diplomas expedidos pelas universidades públicas serão por elas próprias registrados, e aqueles 

conferidos por instituições privadas serão registrados em universidades indicadas pela Secretaria de 

Educação Superior.   

(B) Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades 

privadas que tenham curso de mesmo nível e área ou equivalente, independente dos acordos internacionais 

de reciprocidade ou equiparação. 

(C) Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser 

reconhecidos por universidades públicas que possuam cursos de graduação reconhecidos e avaliados, na 

mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior.  

(D) Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por 

instituições não universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de 

Educação.   
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

Questão 31 
 

A coluna da esquerda apresenta as patologias dos leucócitos e a da direita, suas causas. Numere a coluna da 

direita de acordo com a da esquerda. 
 

1 - Leucopenia neutropênica (      ) Parasitose e alergias 

2 - Leucocitose monocítica (      ) Tuberculose 

3 - Leucocitose eosinofílica (      ) Radiações 

4 - Leucocitose basofílica (      ) Septicemias por bactérias Gram negativas 
 

Marque a sequência correta. 

(A) 4, 3, 2, 1 

(B) 3, 2, 4, 1 

(C) 3, 1, 4, 2 

(D) 4, 1, 3, 2 

 

 

Questão 32 
 

Em relação aos testes de Antiglobulinas, Coombs Direto e Indireto, marque V para as afirmativas verdadeiras e 

F para as falsas. 
 

(      ) O teste de Coombs Indireto positivo demonstra a presença de autoanticorpos nas hemácias do paciente. 

(      ) O teste de Coombs Direto positivo demonstra a presença de autoanticorpos no soro do paciente. 

(      ) O teste de Coombs Indireto é utilizado para detectar a sensibilização in vivo das hemácias, ajudando no 

diagnóstico da doença hemolítica do recém-nascido. 

(      ) Os métodos para a realização dos testes de antiglobulina são: o convencional (realizado em tubo) e o 

método gel-centrifugação, sendo que o último possui maior sensibilidade e a interpretação da leitura é 

objetiva e estandardizada. 
 

Assinale a sequência correta. 

(A) F, F, V, V 

(B) F, V, F, V 

(C) V, F, F, V 

(D) V, V, V, F 

 






12/21  Concurso Público para Técnico Administrativo em Educação da UFMT  SUPERIOR 

Questão 33 
 

Paciente do sexo masculino, 59 anos, garimpeiro, morador de área endêmica de malária vem apresentando 

febre, calafrios, sudorese e dor no corpo há uma semana. Diante da história clínica, o médico suspeitou de 

malária e solicitou ao laboratório clínico os exames de hemograma completo e gota espessa para pesquisa de 

Plasmódio. Os seguintes resultados foram revelados: 
 

Gota espessa: Presença de trofozoítos de Plasmodium com as seguintes características morfológicas: 

citoplasma espesso a ameboide e com o grão de cromatina mais internamente em formato de um anel. 
 

Hemograma completo: Foi realizado pelo método automatizado e o resultado, abaixo, foi confirmado pela 

análise microscópica. 
 

 
 

Legenda: 

RBC- Hemácias; HGB – Hemoglobina; HCT – Hematócrito; VCM – Volume Corpuscular Médio; HCM – Concentração Média de 

Hemoglobina; CHCM: Concentração Corpuscular Média de Hemoglobina; RDW: Índice de anisocitose; PLT: Plaquetas; VPM – 

Volume Plaquetário Médio; WBC - Leucócitos Totais; NEU – Neutrófilos; LIN – Linfócitos; MON – Monócitos; EOS: Eosinófilos; 

BAS – Basófilos; ALY – Linfócitos atípicos; LIC – Celulas Grandes Imatura; BASO – Basófilos; LMNE – Linfócitos, Monócitos, 

Neutrófilos e Eosinófilos. 

Faixa = Valores Normais 
 

A partir dessas informações, analise as assertivas. 
 

I - A espécie de Plasmodium que está causando a infecção é o Plasmodium vivax. Sabendo-se que uma fase do 

ciclo biológico do parasita ocorre nos eritrócitos, um grande número dessas células pode ser destruído 

mecanicamente pelo parasitismo. Apesar dessa patobiologia do parasito, o resultado do eritrograma 

revelado pelo equipamento encontra-se dentro da faixa de normalidade e esse achado é possível dentro 

dessa espécie. 

II - A espécie de Plasmodium que está causando a infecção é o Plasmodium falciparum. Sabendo-se que uma 

fase do ciclo biológico do parasita ocorre nos eritrócitos, um grande número dessas células pode ser 

destruído mecanicamente pelo parasitismo, o resultado do eritrograma revelado pelo equipamento deveria 

apresentar a diminuição de toda série eritrocítica. 

III - A plaquetopenia encontrada é comum na malária vivax e está associada a vários mecanismos de destruição 

periférica e também pelo sequestro esplênico dessas células. 

IV - A plaquetopenia encontrada não é comum na malária vivax e deve ser consequentemente provocada por 

outra patologia, por exemplo, púrpura trombocitopênica idiopática.  
 

Estão corretas as assertivas 

(A) I e IV, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e IV, apenas. 
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Questão 34 
 

Paciente do sexo feminino, 40 anos, foi submetida à cirurgia de grande porte permanecendo internada há 30 

dias. Nas últimas 48 horas apresentou pico febril e o médico solicitou ao laboratório um hemograma completo, 

realizado pelo método automatizado, que revelou os resultados abaixo: 
 

 
 

Legenda: 

RBC- Hemácias; HGB – Hemoglobina; HCT – Hematócrito; VCM – Volume Corpuscular Médio; HCM – Concentração Média de 

Hemoglobina; CHCM: Concentração Corpuscular Média de Hemoglobina; RDW: Índice de anisocitose; PLT: Plaquetas; VPM – 

Volume Plaquetário Médio; WBC - Leucócitos Totais; NEU – Neutrófilos; LIN – Linfócitos; MON – Monócitos; EOS: Eosinófilos; 

BAS – Basófilos; ALY – Linfócitos atípicos; LIC – Células Grandes Imatura; BASO – Basófilos; LMNE – Linfócitos, Monócitos, 

Neutrófilos e Eosinófilos. 

Faixa = Valores Normais 

L = Baixo 

H = Alto 
 

Com bases nas informações, é INCORRETO afirmar: 

(A) A trombocitose encontrada é real, uma vez que o aumento do número de plaquetas ocorre nos processos 

anêmicos. 

(B) O Volume Corpuscular Médio (VCM) está compatível com o gráfico RBC que está indicando anisocitose e 

a diminuição do tamanho da maioria dos eritrócitos. 

(C) A leucometria deve ser revisada pela análise microscópica, pois o alarme de patologia suspeita da presença 

de células grandes imaturas, isso pode ser real uma vez que o equipamento não liberou o resultado da 

linhagem neutrofílica. 

(D) O alarme demonstrando a presença de eritroblastos pode induzir a erros na determinação dos parâmetros 

eritrocitários e devem ser confirmados pela análise microscópica. 

 

 

 Questão 35 
 

Qual o marcador laboratorial urinário capaz de detectar precocemente lesão glomerular anterior à proteinúria 

instalada? 

(A) Globuminúria 

(B) Clearence de creatinina 

(C) Glicosúria 

(D) Microalbuminúria 
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Questão 36 
 

O exame de urina fornece ampla variedade de informações no que concerne às doenças envolvendo os rins e o 

trato urinário inferior. Em relação ao exame físico, químico e microscópico da urina, é correto afirmar: 

(A) A pesquisa de proteínas de Bence Jones é importante em pacientes com mieloma múltiplo e podem ser 

identificadas pelo fato de precipitarem quando aquecidas a 40ºC ou 60ºC, dissolvendo-se quando a 

temperatura atinge 100ºC. 

(B) A cor da urina é devido a um pigmento denominado biliverdina, que é um produto do metabolismo 

endógeno. A coloração da urina altera-se com alguns medicamentos, como o metacarbamol produzindo 

urina de cor vermelha. 

(C) O exame microscópico do sedimento urinário tem a finalidade de detectar e identificar os elementos 

insolúveis  hemácias, leucócitos, cilindros, parasitas, espermatozoides e cristais  que acumulam na urina 

durante o processo de filtração glomerular. 

(D) Os cilindros são formados no interior da luz do túbulo distal e são constituídos inteiramente da proteína 

albumina. Sua classificação é conforme o tipo de inclusão ou tipo celular no seu interior, sendo o cilindro 

céreo constituído de dois tipos celulares distintos. 

 

 

Questão 37 
 

É a menor ameba comensal que vive no homem. O cisto mede aproximadamente 8 µM; é oval, contendo quatro 

núcleos pequenos; às vezes podem ser vistos corpos cromatoides pequenos e ovoides. Essa ameba é: 

(A) Endolimax nana. 

(B) Entamoeba coli. 

(C) Entamoeba moshkovskii. 

(D) Entamoeba histolytica. 

 

 

Questão 38 
 

Paciente prematuro, hospitalizado na U.T.I. Neonatal, fazendo uso de antibióticos há longa data, apresentou 

pico febril há 2 dias. Foi solicitada hemocultura que positivou após 24 horas com crescimento de leveduras. 

Realizou-se o repique em Ágar Sabouraud e, após 24 horas, observou o crescimento de colônias de cor branca a 

creme, cremosas e lisas sugestivas do gênero Candida. Para confirmação do gênero e espécie, o microrganismo 

foi submetido ao microcultivo em Ágar Fubá para a avaliação morfológica. O resultado está demonstrado na 

figura abaixo. 
 

 
 

Com base nos aspectos morfológicos, pode-se afirmar que a levedura é: 

(A) Candida tropicalis. 

(B) Candida parapsilosis. 

(C) Candida albicans. 

(D) Candida glabrata. 
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Questão 39 
 

Quais testes laboratoriais são utilizados para monitorar pacientes que fazem uso da heparina e cumarínicos, 

respectivamente? 

(A) D-Dímero e Agregação plaquetária. 

(B) Tempo de tromboplastina parcial ativada e Tempo de ativação da protrombina. 

(C) Tempo de ativação da protrombina e D-Dímero. 

(D) Tempo de ativação da protrombina e Tempo de tromboplastina parcial ativada.  

 

Questão 40 
 

Em paciente hospitalizado em U.T.I. foi coletado lavado broncoalveolar para realização de cultura de bactérias 

aeróbias. Após o período de incubação, houve crescimento de bacilos Gram negativos que foram submetidos à 

identificação e teste de sensibilidade aos antimicrobianos pelo método automatizado que revelou o presente 

resultado: 
 

 
 

Legenda: 

CMI: Concentração inibitória mínima 

R = Resistente 

S = Sensível 
 

Em relação ao resultado acima, é correto afirmar: 

(A) A resistência às cefalosporinas é devido à produção de carbapenemase tipo KPC (Carbapenemases 

Klebsiella pneumoniae) e alteração das proteínas ligadoras de penicilinas denominadas PBP. 

(B) A resistência aos carbapenêmicos pode ser devida à impermeabilidade da membrana celular bacteriana ou à 

produção de enzimas carbapenemases, como metalo beta lactamases. 

(C) A alta resistência a múltiplos antimicrobianos é devido à bactéria ser intrinsicamente resistente. 

(D) A sensibilidade apresentada aos antibióticos beta lactâmicos (amicacina e gentamicina) é a única opção de 

escolha para a terapêutica do paciente.  

 

Questão 41 
 

O termo genérico “Hemoglobina Glicada”, ou A1C, refere-se a um conjunto de substâncias formadas a partir de 

reações entre a hemoglobina A (HbA) e alguns açúcares. NÃO é condição clínica que promove a redução do 

valor real da A1C: 

(A) Anemias hemolíticas de diferentes etiologias. 

(B) Comprometimento da medula óssea por radiações, toxinas, fibrose e tumores. 

(C) Deficiência nutricional de ácido fólico, vitamina B6 e vitamina B12. 

(D) Aumento do número de glóbulos vermelhos e/ou do valor do hematócrito no sangue. 
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Questão 42 
 

Em relação à identificação das bactérias isoladas nos laboratórios clínicos, analise as assertivas. 
 

I - A identificação da espécie de estafilococos é baseada em uma variedade de provas específicas, como 

pigmentação da colônia, prova da coagulase, prova da desoxiribonuclease, resistência à novobiocina e 

fermentação do manitol. 

II - Os Bacilos Gram negativos não fermentadores são microrganismos aeróbios e incapazes de utilizar 

carboidratos como fonte de energia através da fermentação, degradando-os pela via oxidativa. A 

identificação bioquímica torna-se mais complexa devido à baixa atividade metabólica, em relação às 

Enterobacteriaceae, portanto as características morfológicas, macroscópicas e microscópicas são 

ferramentas auxiliares fundamentais durante o processo de identificação. 

III - A identificação das Enterobacteriaceae baseia-se principalmente na presença ou não das diferentes 

enzimas codificadas pelo material genético dos cromossomos bacterianos. Essas enzimas participam do 

metabolismo bacteriano em diversas vias, que podem ser detectadas por meios especiais utilizados em 

técnicas de cultivo in vitro. 

IV - A identificação do pneumococo é baseada na morfologia bacteriana e coloração de Gram, características 

do crescimento e reação hemolítica em placas de ágar sangue de carneiro 5% (alfa-hemólise), ausência de 

catalase, prova da optoquina e teste de solubilidade em bile. 
 

Estão corretas as assertivas 

(A) I, II, III e IV. 

(B) I, II e III, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I e IV, apenas.  

 

 

 

Questão 43 
 

Descoberto em 1764 por Cotugno, o líquido cefalorraquidiano, também conhecido como líquor, é o terceiro 

principal fluido biológico do organismo. Em relação aos aspectos clínicos, fisiológicos e laboratoriais do líquor, 

analise as afirmativas. 
 

I - É produzido em quantidade de aproximadamente 20 mL por hora nos plexos coroides, quantidade essa 

reabsorvida pelos vilos aracnoides para manter um volume total de 140 a 170 mL em adultos e de 10 a     

60 mL em recém-nascidos. 

II - As amostras transparentes devem ser submetidas à contagem de células sem diluição, contanto que não se 

observe qualquer sobreposição de células durante o exame microscópico. 

III - O líquor normal de um adulto contém de 0 (zero) a 100 (cem) leucócitos por microlitro, número mais 

elevado nos recém-nascidos. 

IV - Uma vez descoberto que o líquor contém células, a identificação do tipo ou tipos celulares tem pouco valor 

diagnóstico. 

V - Três exames visuais das amostras colhidas podem determinar se o sangue presente no líquor é resultado de 

hemorragia ou de ¨punção traumática¨: distribuição desigual do sangue nos frascos, formação de coágulo e 

sobrenadante xantocrômico. 
 

Estão corretas as afirmativas 

(A) II, III e IV, apenas. 

(B) I, II e V, apenas. 

(C) I, III e V, apenas. 

(D) III, IV e V, apenas. 
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Questão 44 
 

Foi com a análise da urina que começou a medicina laboratorial. Quanto à análise bioquímica, fisiológica da 

urina e seu significado clínico, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) As principais causas patológicas de proteinúria são: lesão da membrana glomerular, distúrbios que 

afetam a reabsorção tubular das proteínas filtradas e aumento dos níveis séricos de proteínas de baixo 

peso molecular. 

(      ) Na área teste da tira reativa para glicose, está impregnada uma mistura de glicose-oxidase, peroxidase, 

cromogênio e tampão, para produzir uma reação enzimática sequencial dupla e formar um composto 

colorido. 

(      ) As provas para detecção de cetonúria são as mais úteis para o acompanhamento e monitoramento do 

diabetes insipidus, pois a cetonúria demonstra deficiência do hormônio antidiurético (ADH). 

(      ) Todo paciente com icterícia apresenta bilirrubinas e urobilinogênio aumentados na urina. 

(      ) O fundamento bioquímico da prova do nitrito é a capacidade que todas as bactérias têm de reduzir 

nitrato, constituinte normal da urina, em nitrito, que normalmente não aparece na urina. 
 

Assinale a sequência correta. 

(A) F, V, F, V, V 

(B) V, F, V, F, F 

(C) V, V, F, F, F 

(D) F, F, V, V, V 

 

 

 

Questão 45 
 

A dengue é uma doença endêmica em quase todo território nacional, tendo ultrapassado atualmente a marca de 

600.000 casos. A redução de complicações na evolução da doença, e até mesmo da mortalidade, está 

diretamente relacionada ao diagnóstico precoce e ao manejo do paciente. Com a realização da sorologia, a 

presença de anticorpos IgG e/ou IgM estabelece um diagnóstico, porém para consolidar esse diagnóstico tem-se 

a alternativa da pesquisa do antígeno NS1 presente no soro do doente. O gráfico abaixo demonstra o perfil 

sorológico (antígenos e anticorpos) de um paciente com dengue confirmada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Marque a alternativa que corresponde às letras X, Y e Z respectivamente. 

(A) X= Antígeno NS1, Y= Anticorpos da classe IgM,  Z= Anticorpos da classe IgG. 

(B) X= Anticorpos da classe IgM, Y= Antígeno NS1,  Z= Anticorpos da classe IgG. 

(C) X= Anticorpos da classe IgG, Y= Anticorpos da classe IgM, Z= Antígeno NS1. 

(D) X= Antígeno NS1, Y= Anticorpos da classe IgG, Z= Anticorpos da classe IgM. 

 

 

 

 

0 6 9 15 
sintomas em dias 

Z 

Y 
X 

Início da 

infecção 

Concentração 

antígenos e/ou 

anticorpos 






18/21  Concurso Público para Técnico Administrativo em Educação da UFMT  SUPERIOR 

Questão 46 
 

O diagnóstico da tuberculose pode ser realizado de várias formas. Em relação ao diagnóstico da Prova 

Tuberculínica, é INCORRETO afirmar: 

(A) A aplicação e a leitura da prova tuberculínica devem ser realizadas por profissionais treinados, sendo a 

leitura após 48 a 72 horas.  

(B) Reações falso-positivas podem ocorrer em indivíduos infectados por outras micobactérias ou revacinados 

com a BCG após o primeiro ano de vida. 

(C) Reações falso-negativas podem ocorrer se a solução da tuberculina for mal conservada e exposta à luz 

direta.  

(D) A prova tuberculínica consiste na inoculação intradérmica de um derivado proteico do Mycobacterium 

tuberculosis para medir a resposta imune humoral a esses antígenos. 

 

Questão 47 
 

A sífilis é uma doença infecciosa humana produzida pelo Treponema pallidum. Pode ser transmitida 

sexualmente, por transfusão sanguínea ou perinatal. O Treponema pallidum induz o organismo a formar dois 

tipos de anticorpos: os treponêmicos e os não treponêmicos. São anticorpos treponêmicos para o diagnóstico da 

sífilis: 

(A) VDRL, FTA-Abs e RPR 

(B) FTA-Abs, RPR e ELISA 

(C) ELISA, VDRL e TPHA 

(D) TPHA, FTA-Abs e ELISA 

 
Legenda: VDRL= Veneral Disease Research Laboratory; TPHA= Treponema Pallidum Aglutination; RPR= Rapid Plasma Reagin; 

FTA- Abs= Fluorescente Treponam Antibordy Absorption; ELISA= Enzime- Linked Immunosorbent Assay. 

 

Questão 48 
 

Atualmente o controle de qualidade no laboratório clínico faz parte do programa de qualidade laboratorial total 

incluindo padronização dos processos, desde a solicitação médica até a liberação do resultado. Fazem parte do 

processo pré- analítico: 

(A) Coleta de amostras, limpeza da vidraria e calibração dos equipamentos. 

(B) Identificação e preparo do paciente, coleta de amostras e transporte de amostras. 

(C) Armazenamento das amostras, qualidade da água e transporte de amostras. 

(D) Coleta de amostras, cálculos e consistência dos resultados e consultoria técnica. 

 

Questão 49 
 

Em relação à biossegurança no laboratório clínico, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Os EPI (equipamentos de proteção individual) que devem estar disponíveis, obrigatoriamente para 

todos os profissionais que trabalham em ambientes laboratoriais são: luvas, jalecos, máscaras, óculos e 

protetores faciais. 

(      ) Os procedimentos de manipulação de amostras biológicas produzem partículas que podem entrar pelas 

vias aéreas e causar infecções ou contaminar roupas, bancadas e equipamentos. 

(      ) Na manipulação de amostras contendo potencialmente o agente infeccioso da tuberculose, deve-se usar 

máscara descartável. 

(      ) As cabines de segurança biológica classe II são equipamentos utilizados exclusivamente para proteger o 

profissional da saúde. 
 

Assinale a sequência correta. 

(A) V, V, F, F 

(B) V, F, V, F 

(C) F, V, F, V 

(D) F, F, V, V 
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Questão 50 
 

De acordo com o Código de Ética do Farmacêutico, é direito desse profissional: 

(A) Participar de qualquer tipo de experiência em seres humanos, com fins bélicos, raciais ou eugênicos. 

(B) Produzir, fornecer, dispensar ou permitir que seja dispensado medicamento ou fórmula magistral que não 

contenha sua identificação clara e precisa sobre seu princípio ativo. 

(C) Interagir com o profissional prescritor, quando necessário, para garantir segurança e eficácia da terapêutica 

farmacológica, com fundamento no uso racional de medicamentos. 

(D) Exercer simultaneamente a Medicina. 
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