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Leia o texto a seguir e responda as questões de 1 a 4.
Envelhecimento expõe América Latina ao risco de câncer, diz estudo
Mortalidade da doença na região é maior que em países desenvolvidos.
Médicos sugerem medidas de prevenção para amenizar problema no
futuro.
Tadeu Meniconi
Adaptado de: http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2013/04/envelhecimento-expoe-america-latina-ao-risco-de-cancerdiz-estudo.html 26/04/2013 14h15 - Atualizado em 26/04/2013 15h25 Acesso em 30 de abril de 2013

O envelhecimento da população latino-americana, que tende a
aumentar nos próximos anos, deve provocar também um grande
crescimento no número de mortes pelo câncer. A conclusão é de um
estudo feito por um grupo formado por mais de 70 especialistas no
tratamento da doença na região, cujos resultados foram publicados pela
revista médica “Lancet Oncology” e apresentados em uma conferência em
São Paulo nesta sexta-feira (26).
Segundo estimativas usadas pelo estudo, a região deve ter mais de
100 milhões de pessoas acima de 60 anos já em 2020. Em 2030, os
especialistas acreditam que o câncer vá matar cerca de um milhão de
latino-americanos por ano.
“As pessoas estão vivendo até a idade onde o câncer vai acontecer”,
resumiu Carlos Barrios, professor da Faculdade de Medicina da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), um dos autores do
estudo.
A incidência de câncer na América Latina [...] ainda não é tão grande
quanto em regiões mais desenvolvidas, como a União Europeia [...] ou os
Estados Unidos [...].
No entanto, a taxa de mortalidade pela doença é mais alta na América
Latina, o que é o maior motivo de preocupação dos especialistas do Grupo
Cooperativo de Oncologia da América Latina (Lacog, na sigla em
inglês). Na América Latina, 59% dos pacientes com câncer morrem,
número que cai para 43% na União Europeia e para 35% nos EUA.
Assim, a região precisa se adaptar ao envelhecimento da população e
reduzir o número de mortes pelo câncer para evitar que a doença se torne
um problema ainda mais grave para a sociedade.
[...]
O combate ao câncer em longo prazo passa, principalmente, pela
prevenção da doença em suas diferentes formas. As principais causas de
câncer na América Latina mostram uma região dividida internamente. De
um lado, o envelhecimento, a obesidade e o sedentarismo são
responsáveis pelo aumento do número de casos. De outro, a fumaça
liberada pelo uso de lenha na cozinha e no aquecimento ainda é um
causador importante de câncer, assim como a bactéria H. pylori, prevalente
em locais onde os alimentos não são devidamente refrigerados.
De toda forma, os principais alvos dos médicos são velhos conhecidos
e também fazem parte da sociedade moderna: o álcool e, principalmente,
o tabaco. Agentes infecciosos como vírus do papiloma humano (HPV) e o
vírus da hepatite B também estão entre os fatores de risco registrados pelo
estudo.
A disparidade do investimento feito no combate e no tratamento do
câncer é clara. Para cada paciente latino-americano que recebe um novo
diagnóstico de câncer, existe um gasto médio de apenas US$ 7,92. Nos
EUA, o investimento no mesmo paciente seria de US$ 460.
[...]
“O câncer é muito mais mortal nesta região que nos Estados Unidos
ou na Europa Ocidental. Achamos que a principal causa para isso é que os
pacientes apresentam câncer em estado avançado. Então, na verdade, já
é tarde demais para curar ou fazer intervenções”, apontou Paul Goss,
professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, nos
EUA, que liderou o trabalho.
Para isso, a região precisa resolver um problema em relação ao
número de especialistas – e à sua distribuição.
1. Marque a única alternativa que apresenta informação verdadeira de
acordo com o texto.
a) A ocorrência de câncer é maior na América Latina que em regiões
mais desenvolvidas, assim como número de mortes pela doença.
b) Segundo o estudo, há uma idade prevista para o aparecimento do
câncer.
c) Os especialistas acreditam que a principal causa de o câncer ser
mais mortal na América Latina que nos EUA são fatores como o
envelhecimento, a obesidade e o sedentarismo.
d) Haverá, segundo pesquisa realizada por mais de 70 especialistas,
um aumento da expectativa de vida na América Latina nos
próximos anos.
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2. Assinale a alternativa INCORRETA quanto aos recursos de construção
empregados no texto.
a) O pronome demonstrativo destacado no primeiro parágrafo não foi
corretamente empregado, pois “esta” indica tempo presente.
b) A expressão adverbial utilizada em “O combate ao câncer em longo
prazo...” poderia ser substituída por “a longo prazo” sem prejuízo
da informação.
c) Em: “assim como a bactéria H. pylori, prevalente em locais onde
os alimentos não são devidamente refrigerados”, o pronome
relativo empregado pode ser substituído por “em que” sem prejuízo
da informação.
d) No subtítulo: “Mortalidade da doença na região é maior que em
países desenvolvidos”, há um problema com a regência nominal.
3. A crase é facultativa em: “Para isso, a região precisa resolver um
problema em relação ao número de especialistas – e à sua
distribuição.”
Assinale a alternativa em que o emprego da crase também é
facultativo.
a)
b)
c)
d)

Observava a distância, depois foi para a praça.
Continuamos a solicitar a participação de todos.
Não vai a qualquer parte sem levar a documentação consigo.
A partir de então, dirigiu-se a Dona Maria com mais segurança.

4. Paul Goss liderou trabalhos de pesquisa sobre o câncer associado ao
envelhecimento.
Passando a frase acima para a voz passiva, a forma verbal
corretamente obtida é:
a)
b)
c)
d)

Foram liderados.
Foram lideradas.
Foi liderados.
Foi liderada.

5. Leia a frase abaixo e assinale a alternativa que preencha as lacunas
corretamente.
A __________, seguida da __________ de direito aos políticos causou
muitas _________.
a)
b)
c)
d)

Abstensão; conceção, objesões.
Abstenção; consessão; objessões.
Abstenção; concessão; objeções.
Abstensão; concesão; objeções.

6. Está corretamente grafada a oração de uma única alternativa, assinalea:
a)
b)
c)
d)

Fá-lo-á ainda que não o queira.
Chamaram-la para que se explicasse pelo que fez.
Convencerá-o a tratá-la melhor.
Anualmente, convidaria-a para viajarem juntos.

7. Assinale a alternativa em que necessariamente todos os termos devem
receber acento para terem sentido:
a)
b)
c)
d)

Item – guri
interim – ciume.
Numero – publica
Ate – sagui

8. A relação entre os tempos e modos verbais está INCORRETA em uma
das alternativas. Assinale-a.
a) Esperávamos que o ensino adquirisse melhor qualidade no início
do século XXI.
b) Se pensasse melhor, teria agido com mais cautela.
c) Poderiam existir motivos para que o povo agisse assim, mas estes
não estavam claros.
d) Se o governo não repor os gastos, a economia sofrerá as
consequências.
9. “Tabagismo e alcoolismo devem ser evitados para prevenir o câncer.”
A concordância do adjetivo destacado está corretamente empregada,
assim como na alternativa:
a)
b)
c)
d)

Açúcar e feijão caro.
Ovos e farinha caras.
Farinha e manteiga caros.
Açúcar e farinha caras.
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10. Em uma das frases, o verbo deve ir para o plural. Assinale-a:
a) Fazia um ano e meio que não o via.
b) Havia duas semanas que a polícia encontrara o criminoso.
c) Passara-se duas semanas até que a polícia encontrasse o
criminoso.
d) Faz duas semanas que a polícia encontrou o criminoso.
11. Após a leitura a seguir sobre o correio eletrônico Microsoft Outlook
2007, identifique a afirmação correta:
I.

O endereço digital que compõe o correio eletrônico é constituído
por várias partes. A tipagem indica o tipo do endereço, que
normalmente é definido pelo tipo de provedor de acesso a Internet.
Como por exemplo: gov: governamental; com: comercial; edu:
educacional.
II. Na barra de ferramentas do Microsoft Outlook 2007, o comando
categorizar tem como função: as categorias de cores podem ser
atribuídas a mensagens, contatos, compromissos, tarefas e outros.
Atribuir categorias de cores a mensagens permite identificá-las
rapidamente e associá-las a itens relacionados.
III. Na barra de ferramentas avançada, o comando avançar do
Microsoft Outlook 2007 tem como função navegar entre a árvore
de pastas deslocando- se de um nível inferior para o nível
imediatamente superior.
IV. Nas pastas de navegação, as pastas de pesquisa são pastas em
que o usuário pode personalizar os critérios de visualização para
organizar suas mensagens.
A sequência correta é:

a)
b)
c)
d)

As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I e III estão corretas.
Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.

15. Assinale a seguir a função no painel de controle, do sistema
operacional Microsoft Windows Seven, responsável pelo ajuste das
configurações do computador conforme as suas necessidades visuais,
auditivas e motoras e que usa o reconhecimento da fala para controlar
o computador com o comando de voz:
a)
b)
c)
d)

Facilidade de acesso.
Conta de usuário.
Aparência e personalização.
Hardware e sons.

16. Um aparelho de som é anunciado para uma venda à vista no valor de
R$ 500,00 acima do seu preço de custo. Adota-se a margem de lucro
de 20% na negociação. Qual é o preço de custo do aparelho a ser
vendido?
a)
b)
c)
d)

R$ 600,00
R$ 400,00
R$ 2.000,00
R$ 2.500,00

17. Qual é o valor do juro simples a receber numa aplicação de $3.000,00,
pelo prazo de 3 meses, com taxa de 1,2% ao mês?
a)
b)
c)
d)

$250,00
$600,00
$120,00
$108,00

18. Se 30 tratores levaram 6 dias para realizar uma tarefa, quantos tratores
fariam a mesma tarefa em 4 dias?
a)
b)
c)
d)

20 tratores
45 tratores
35 tratores
25 tratores

12. Assinale a alternativa que diz respeito a seguinte definição:
“Este tipo de backup fornece um backup dos arquivos modificados
desde que foi realizado um backup completo. Normalmente salva
somente os arquivos que são diferentes ou novo desde o último backup
completo, mas isso pode variar em diferentes programas de backup.
Juntos, um backup completo e um backup desse tipo incluem todos os
arquivos no computador, alterados e inalterados.”
a)
b)
c)
d)

Backup incremental.
Backup de referência.
Backup normal.
Backup diferencial.

13. Com relação a Rede Intranet, assinale a alternativa correta:
a) Não é possível disponibilizar o serviço de correio eletrônico em
redes intranet, em razão de essas redes serem privadas.
b) Intranet pode ser definida como um ambiente corporativo que
importa uma coleção de páginas de internet e as exibe
internamente, sem necessidade do uso de senha.
c) A intranet é uma rede interna, fechada e exclusiva, com acesso
somente para os funcionários de uma determinada empresa e
muitas vezes liberado somente no ambiente de trabalho e em
computadores registrados na rede.
d) Intranet é uma rede de comunicação que se caracteriza por ter uma
infraestrutura particularizada, na qual são adotados protocolos de
comunicação específicos, diferentes daqueles usados na Internet.
14. Após a leitura a seguir sobre o Internet Explorer 8, identifique a
afirmação correta:
I.

Um certificado de segurança usado pelo Internet Explorer 8 é
uma declaração que verifica a identidade de uma pessoa ou a
segurança de um site da Web.
II. Quando o navegador Internet Explorer 8 apresenta em sua barra
de status um ícone de cadeado fechado, significa que somente
spams de sites confiáveis serão aceitos pelo navegador.
III. No Internet Explorer 8 é possível excluir o histórico de navegação
apenas pelo menu Ferramentas.
IV. Para bloquear "pop-ups", no navegador Internet Explorer 8,
deve-se utilizar a opção "Bloqueador de pop-ups", disponível por
meio do menu ferramentas.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.

Planejamento e Execução IESES

19. Leia as frases abaixo sobre a relação de igualdade entre as seguintes
proporções A/B = C/D:
I.
II.
III.
IV.

A e C são os antecedentes.
B e D são os consequentes.
B e C são os meios.
A e D são os extremos.

A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Apenas as assertivas II e III estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.

20. A intersecção entre o conjunto A = {0, 1, 2, 3, 4} e o conjunto B = {4, 5,
6, 7} é:
a)
b)
c)
d)

{0, 1, 2, 3, 4}
{0, 1, 2, 3, 5, 6, 7}
{4}
{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

21. Assinale a alternativa correta. A renda do Conselho Federal de
Administração é constituída de:
a) Vinte por cento (20%) da renda bruta dos Conselhos Regionais de
Administração, com exceção dos legados, doações ou
subvenções.
b) Sessenta por cento (60%) da renda bruta dos Conselhos Regionais
de Administração, com exceção dos legados, doações ou
subvenções.
c) Oitenta por cento (80%) da renda bruta dos Conselhos Regionais
de Administração, com exceção dos legados, doações ou
subvenções.
d) Quarenta por cento (40%) da renda bruta dos Conselhos Regionais
de Administração, com exceção dos legados, doações ou
subvenções.
22. Assinale a alternativa correta. Salvo a primeira, que deverá ser paga
no ato da inscrição do registro, as anuidades deverão ser pagas ao
Conselho Regional de Administração até a data de:
a)
b)
c)
d)

1° de março de cada ano.
31 de janeiro de cada ano.
31 de dezembro de cada ano.
31 de março de cada ano.
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23. Assinale a alternativa correta. Aos infratores dos dispositivos legais em
vigor, poderão ser aplicadas multas de:
a) 100% (cem por cento) do maior salário-mínimo vigorante no País.
b) 200% (duzentos por cento) do maior salário-mínimo vigorante no
País.
c) 5% (cinco por cento) a 50% (cinquenta por cento) do maior saláriomínimo vigorante no País.
d) 150% (cento e cinquenta por cento) do maior salário-mínimo
vigorante no País.
24. Conforme a RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA Nº 432, DE 08 DE
MARÇO DE 2013, a Diretoria Executiva do CFA é composta pelos
seguintes membros, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Presidente.
Diretores das Câmaras.
Vice-presidente.
Ouvidor.

25. Conforme a RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA Nº 427/2012, o valor da
anuidade do registro de Tecnólogo é de:
a)
b)
c)
d)

R$ 200,00.
R$ 294,00.
R$ 150,00.
R$ 250,00.

26. Conforme a RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA Nº 432, DE 08 DE
MARÇO DE 2013, a Diretoria Executiva se reunirá, pelo menos:
a)
b)
c)
d)

Seis vezes ao ano.
Uma reunião por mês.
Doze vezes ao ano.
Duas vezes ao ano.

27. Conforme a RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA Nº 427/2012, o valor da
anuidade do registro de Administrador é de:
a)
b)
c)
d)

R$ 159,00.
R$ 294,00.
R$ 200,00.
R$ 250,00.

28. Conforme a RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA Nº 427/2012, o valor
cobrado pela substituição de Carteira ou expedição de segunda via é
de:
a)
b)
c)
d)

R$ 25,00.
R$ 12,50.
R$ 15,00.
R$ 50,00.

29. Assinale a alternativa correta. O registro concedido pelo CRA da
jurisdição do domicílio do profissional é chamado de:
a)
b)
c)
d)

Registro Profissional Secundário.
Registro Profissional Inicial.
Registro Profissional Domiciliar.
Registro Profissional Principal.

30. Assinale a alternativa correta. A licença profissional será concedida nos
termos da RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA Nº 390/2010 por um
período de:
a)
b)
c)
d)

Até um ano, não renovável.
Até dois anos, renovável mais uma vez, por igual período.
Até um ano, renovável mais uma vez, por igual período.
Até dois anos, não renovável.

31. Em se tratando de administração de materiais, quando se fala de
gestão de estoque, quando o primeiro item que entra é o que sai
primeiro, o critério adotado é:
a)
b)
c)
d)

FILO.
PRIM.
PEPS.
UEPS.

32. Assinale a alternativa correta, considerando-se a administração de
pessoas o processo de recrutamento externo é aquele que:
a) Procura trabalhar a promoção dos talentos da organização para
melhores postos de trabalho.
b) Valoriza a cultura organizacional existente e evita a contratação de
novos colaboradores.
c) Há preferencialmente a valorização do pessoal da casa.
d) A busca é por pessoas de fora da organização.
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33. O modelo de departamentalização que se vale das características das
tarefas realizadas nos setores para definir as partes componentes da
estrutura organizacional, é conhecido por:
a)
b)
c)
d)

Departamentalização matricial.
Departamentalização por produto.
Departamentalização funcional.
Departamentalização regional.

34. A representação gráfica da estrutura de comando de uma organização,
onde está representado o comando do centro para fora em raios
delimitados, configuram um organograma:
a)
b)
c)
d)

Matricial.
Clássico Vertical.
Horizontal.
Circular.

35. É uma vantagem do processo de recrutamento interno:
a)
b)
c)
d)

Trazer novos colaboradores para a organização.
Minimizar o crescimento funcional dos colaboradores.
Valorizar os colaboradores que já estão na organização.
Diminuir o investimento em capacitação dos colaboradores que já
estão na organização.

36. São técnicas usadas nos processos de seleção de pessoas, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Entrevista.
Análise de currículos.
Testes de percepção.
Anuncio em jornal.

37. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a denominação do
documento que descreve os fatos, falas e acontecimento ocorridos
durante uma reunião:
a)
b)
c)
d)

Memorando.
Edital.
Ata.
Ofício.

38. O modelo de departamentalização que estabelece mais de um critério
para composição das partes da estrutura de uma organização, é
conhecido por:
a)
b)
c)
d)

Departamentalização Regional.
Departamentalização Mista.
Departamentalização Clássica.
Departamentalização Funcional.

39. Sobre o estágio de evolução, o arquivo que guarda a documentação
mais atual e frequentemente utilizada é corretamente chamado de:
a)
b)
c)
d)

Arquivo de primeira idade.
Arquivo de segunda idade.
Arquivo intermediário.
Arquivo permanente.

40. Quanto à natureza do assunto, aquele cuja divulgação não prejudica a
administração é corretamente chamado de:
a)
b)
c)
d)

Ostensivo.
Reservado.
Secreto.
Sigiloso.

41. Para os fins da Lei 8.666/93, toda aquisição remunerada de bens para
fornecimento de uma só vez ou parceladamente é corretamente
chamada de:
a)
b)
c)
d)

Serviço.
Compra.
Alienação.
Licitação.

42. Para os fins da Lei 8.666/93, nos projetos básicos e projetos executivos
de obras e serviços serão considerados principalmente os seguintes
requisitos, EXCETO:
a) Economia na execução, conservação e operação.
b) Possibilidade de emprego de mão de obra, materiais, tecnologia e
matérias-primas existentes no local para execução, conservação e
operação.
c) Impacto ambiental.
d) Funcionalidade independente do interesse público.
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43. A prescrição “ninguém será obrigado a fazer ou deixar fazer senão em
virtude de lei” vai ao encontro do princípio da:
a)
b)
c)
d)

Eficiência.
Moralidade.
Legalidade.
Publicidade.

44. A entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado,
instituída mediante autorização legislativa e registro em órgão próprio
para exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade
anônima, cujas ações com direito a voto pertençam, em sua maioria, à
União ou a entidade da Administração indireta caracteriza uma:
a)
b)
c)
d)

Empresa Pública.
Sociedade de Economia Mista.
Fundação Pública.
Autarquia.

45. Uma rotina operacional deve ser desenhada por meio de um:
a)
b)
c)
d)

Balanço.
Fluxograma.
Organograma.
Layout.

46. O princípio que procura garantir a transparência da gestão pública é
conhecido como o da:
a)
b)
c)
d)

Legalidade.
Eficiência.
Publicidade.
Moralidade.

47. A entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com
patrimônio próprio e capital exclusivo da União, se federal, criada para
exploração de atividade econômica que o Governo seja levado a
exercer por força de contingência ou conveniência administrativa
caracteriza uma:
a)
b)
c)
d)

Fundação Pública.
Sociedade de Economia Mista.
Empresa Pública.
Autarquia.

48. O modelo de departamentalização estabelece como regra de
composição das partes da estrutura de uma organização, as
necessidades do nicho de mercado, é conhecido por:
a)
b)
c)
d)

Departamentalização Mista.
Departamentalização Processo.
Departamentalização Funcional.
Departamentalização por Cliente.

49. O instrumento administrativo que procura definir os passos, as rotinas
e a maneira de proceder nas várias situações estudadas em uma
organização é chamado de:
a)
b)
c)
d)

Layout.
Manual Departamentalização por Cliente.
Organograma.
Fluxograma.

50. O pronome de tratamento, Vossa Magnificência, deve ser usado para:
a)
b)
c)
d)

Presidentes.
Papas.
Reitores.
Juízes.
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