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Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a 
que cada um deles esteja vinculado, marque, no cartão-resposta, para cada item: o campo designado com o código C, caso 
julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.  
 

A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. 
Para as devidas marcações, use o cartão-resposta, único documento válido para a correção da sua prova objetiva. 
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Com incontáveis linhas de cosméticos, academias, centros de estética, salões de beleza, clínicas de cirurgia plástica, revistas 

sobre beleza e boa forma, o mercado da aparência física é um dos que mais crescem atualmente. Negócios nesse ramo proliferam, 

atendendo enorme demanda da sociedade, mas o culto à beleza física não é uma novidade do nosso tempo. 

Há registros bem antigos sobre a preocupação social com o corpo humano, não apenas por seus aspectos funcionais, mas 

muito fortemente por sua estética também. Os gregos antigos, na busca pela perfeição, valorizavam a beleza física, juntamente 

com um intelecto desenvolvido. Em Esparta, onde se chegava ao extremo da eugenia, os recém-nascidos eram examinados e 

podiam ser eliminados caso apresentassem alguma deficiência física ou mental, ou, ainda, se fossem considerados fracos. Apesar 

de essa prática ter motivações militares, guardava relação com o ideal do padrão físico vigente. 

Ao longo dos séculos, houve variações significativas quanto à importância que se dava à forma física. Na Idade Média, com 

a supremacia da Igreja, predominou um dualismo entre corpo como fonte de pecado e alma como objeto de salvação. O culto à 

estética corporal foi proibido, assim como a exposição do corpo humano, mesmo nas artes. Somente no período renascentista, 

foram retomados padrões artísticos da Antiguidade, de celebração do corpo e da beleza física. 

Entre os séculos XIX e XX, começaram a se disseminar popularmente programas de treinamento físico com um ideal de 

pessoas fisicamente mais eficientes e saudáveis. Apesar de haver uma proposta inicial de saúde e eficiência física, com o 

desenvolvimento das indústrias da beleza (moda, cosméticos etc.), a ênfase nos cuidados com o corpo foi recaindo sobre a 

estética. 

Hoje, para cada parte coisificada da pessoa, há uma grande variedade de soluções oferecidas: produtos para “embelezar” 

os olhos, o rosto, o pescoço, o cabelo, as unhas, além de equipamentos de ginástica que prometem modelar especificamente 

cada grupo muscular, normalmente sem nenhum esforço. 

Além disso, a medicina também acena com soluções cada vez mais seguras e acessíveis para os “problemas” estéticos: 

mude o nariz, aumente os seios e estique a barriga, pagando em tranquilas prestações.  

A coisificação e a comercialização do corpo como objeto de adoração estão profundamente impregnadas no capitalismo. 

Somos bombardeados regularmente com propagandas sobre nossas “imperfeições” e limitações. Nossas singularidades são 

convertidas em inadequações, enquanto a publicidade nos mostra soluções milagrosas para nos libertar da grande infelicidade 

de sermos como somos. 

A crueldade do mercado de estética reside no seu modo de operação: a mesma propaganda que anuncia a oferta cria a 

demanda, o que não é, por certo, exclusividade desse mercado, pois a base fundamental da publicidade comercial é gerar atitude 

de consumo pela crença de uma necessidade, exista ela ou não. Entretanto, quando se trata do corpo-mercadoria, a 

autorreferência afeta seriamente a autoestima, cada vez mais sensível a esses estímulos. A mensagem geral é que somos 

inadequados para os padrões estabelecidos e não conseguiremos ser felizes sem consumir as soluções oferecidas. O bem-estar 

subjetivo é comprometido quando se interfere na capacidade individual de autoavaliação. 

Tudo isso traz consequências sérias à saúde. Por não corresponderem à imagem do corpo perfeito que aparece o tempo 

todo na TV, no cinema, nas revistas e, claro, nos anúncios comerciais, cada vez mais pessoas mergulham em quadros de depressão, 

perda de libido, transtornos alimentares (anorexia e bulimia) e obsessões diversas. 

Enquadrar-se em padrões de grupo é uma necessidade humana, mas quanto mais autonomia pudermos desenvolver em 

relação à aprovação dos outros para aprovarmos a nós mesmos, melhor será nossa qualidade de vida. 

 
Edwin Carrer. A escravidão do culto ao corpo perfeito: como a propaganda regula o seu espelho.  

Internet: <www.sobrepsicologia.com.br> (com adaptações). 

 

Em relação à tipologia do texto e às ideias nele expressas, julgue os itens de 1 a 11. 

 

1 O texto configura-se como uma narrativa de fatos históricos que comprovam os efeitos negativos da propaganda sobre o 

comportamento humano. 

2 De acordo com o texto, a autonomia individual é conquistada à medida que a pessoa se enquadra nos padrões de grupo.  

3 Conclui-se da leitura do texto que a melhoria da qualidade de vida do indivíduo está associada ao aumento de sua autoestima. 

4 Os vocábulos “saudáveis” e “saúde” são acentuados de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica.  

5 O emprego da vírgula após “forma” (linha 2) justifica-se por separar termos em enumeração. 
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6 Na linha 6, as vírgulas empregadas após “Esparta” e 

“eugenia” isolam oração de sentido explicativo. 

7 Na linha 13, a forma verbal “começaram” está flexionada 

no plural porque concorda com o núcleo do sujeito da 

oração, o termo “séculos”. 

8 O emprego das aspas em “embelezar” (linha 17), 

“problemas” (linha 20) e “imperfeições” (linha 23) pode 

ser entendido como uma indicação de que o significado 

dessas palavras deve ser relativizado.  

9 O vocábulo “o” (linha 27) está empregado em referência 

ao fato de que “a mesma propaganda que anuncia a 

oferta cria a demanda” (linhas 26 e 27). 

10 Pelas ideias expressas no oitavo parágrafo do texto, 

infere-se que o conector “e” (linha 30) está empregado 

em sentido adversativo.  

11 Na linha 32, o emprego do acento indicativo de crase em 

“à saúde” justifica-se pela regência da forma verbal 

“traz” e pela determinação do substantivo “saúde” por 

artigo definido feminino. 

 ____________________________________________________  

Considerando a correção gramatical e a coerência das 

substituições propostas para vocábulos e trechos destacados 

do texto, julgue os itens que se seguem. 

 

12 “do nosso tempo” (linha 3) por na nossa realidade atual 

13 “na busca pela perfeição” (linha 5) por em busca da 

perfeição 

14 “supremacia” (linha 10) por hegemonia 

15 “se interfere” (linha 31) por há interferência 

 ____________________________________________________  

Julgue os próximos itens, no que se refere à correção 

gramatical e à coerência da proposta de reescrita para cada 

um dos períodos destacados do texto. 

 

16 “Apesar de essa prática ter motivações militares, 

guardava relação com o ideal do padrão físico vigente.” 

(linhas 7 e 8): Essa prática, embora motivada por razões 

militares, guardava relação com o ideal estético em 

vigor à época. 

17  “Ao longo dos séculos, houve variações significativas 

quanto à importância que se dava à forma física.”  

(linha 9): Ao longo dos séculos, tiveram variações 

significativas no que refere-se a importância atribuida 

à forma física. 

Julgue os itens seguintes, considerando a correção gramatical 

dos trechos apresentados e a adequação da linguagem à 

correspondência oficial. 

 

18 Tenho a informá-lo à Vossa Senhoria que seu pedido de 

férias foi indeferido, não podendo ser marcado para o 

mês de maio, por interesse do serviço.   

19 Ressalte-se que sua solicitação demanda providências 

que não estão inseridas entre as competências desta 

Comissão, razão por que o documento foi devolvido ao 

Protocolo.  

20 Sem mais para o momento, renovo perante Sua 

Senhoria meus mais sinceros protestos da mais elevada 

estima e distinta conscideração. 

 ____________________________________________________  

A camada 1% mais rica da população brasileira 

concentra 28% de toda a riqueza do País de acordo com o 

estudo World Inequality Report, divulgado no dia 

14/12/2017. Os dados apontam uma desigualdade social 

maior que a constatada nas regiões do Oriente Médio, da 

Europa Ocidental, dos Estados Unidos e da África do Sul. 

 

Internet: <http://economia.ig.com.br> (com adaptações). 

 

Tendo o texto acima e temas correlatos como referência, 

julgue os itens a seguir. 

 

21 Considerando a parcela da renda auferida pela camada 

1% mais rica, o Brasil apresenta, segundo a pesquisa, 

uma desigualdade social maior que a constatada nas 

regiões do Oriente Médio, da Europa Ocidental, dos 

Estados Unidos e da África do Sul. 

22 De acordo com pesquisa recente do IBGE, mais da 

metade da população brasileira vive com renda inferior 

a um terço do salário mínimo. 

23 Percebe-se, pelos resultados, que nem mesmo a grave 

crise econômica de 2008 foi capaz de alterar a estrutura 

de distribuição de renda no País. 

24 Segundo pesquisadores, a Europa é a região do mundo 

que deve ser considerada como exemplo no tocante à 

distribuição de renda.  

25 Pelo índice de Gini, padrão internacional de análise da 

renda, quanto mais próximo de 1, menor é a 

desigualdade, por conseguinte, quanto mais próximo de 

0, maior é a desigualdade. 
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Após o sistema financeiro do País ter fechado um 

recorde de quase 1.500 agências em 2017, os maiores bancos 

de varejo no Brasil planejam suavizar o ciclo de redução do 

número de agências neste ano, enquanto avaliam qual o 

melhor uso da rede física para gerar mais receitas. 

 

Internet: <https://veja.abril.com.br>. 

 

Tomando as ideias presentes no texto acima apenas como 

referência, julgue os itens que se seguem. 

 

26 Contrariamente ao que fizeram os bancos privados, os 

bancos do governo não reduziram o número de suas 

agências. 

27 A principal causa para o fechamento de agências físicas 

é o ganho de eficiência e a redução de custos que essa 

medida proporciona. 

28 A automação das operações financeiras, facilitadas pelo 

avanço da tecnologia, favorece ações como as citadas na 

reportagem. 

29 Existem hoje, no Brasil, bancos que operam 

exclusivamente com agências digitais. 

30 Desde 2017, com a adoção de plataformas digitais, é 

permitido aos brasileiros efetuar o pagamento de 

boletos vencidos, de qualquer valor, em qualquer 

agência de qualquer banco. 

 ____________________________________________________  
Considerando que Mário seja assistente de tecnologia da 

informação de determinado Conselho Regional de Medicina 

(CRM) e a seguinte proposição a respeito das atividades de 

Mário no referido órgão: P: “Mário dá suporte às salas de 

treinamento e executa scripts de atualização do banco de 

dados.”, julgue os itens a seguir. 

 

31 Simbolizando-se a proposição P por A∧B, que se lê “A e 

B”, então a proposição Q: “Mário dá suporte às salas de 

treinamento, mas não executa scripts de atualização do 

banco de dados.” estará corretamente simbolizada por 

A∨(¬B), que se lê “A ou não B”. 

32 Simbolizando-se P por A∧B, a negação da proposição P 

será a proposição R: “Mário não dá suporte às salas de 

treinamento nem executa scripts de atualização do 

banco de dados.”, cuja tabela-verdade é a apresentada 

abaixo. 

 

A B R 

V V F 

V F F 

F V F 

F F V 

Dos candidatos ao cargo de assistente da tecnologia 
de informação que faziam as provas do concurso em 

determinada sala, 
1

5
 nasceu no DF, 

1

3
 nasceu em Anápolis e 

o triplo da diferença entre esses dois últimos números nasceu 
em Goiânia. Apenas dois dos candidatos dessa sala vieram de 
outras localidades.  
 
Com base nessa situação hipotética, julgue o próximo item. 
 
33 Nessa sala havia mais de 28 candidatos. 
 

RASCUNHO 
 
  

https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/banco/
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Julgue os itens seguintes a respeito de proporções, princípio 

de contagem e probabilidade. 

 

34 No Brasil, a identificação das placas dos veículos é feita 

com 3 letras do alfabeto, escolhidas entre as 26, e 4 

algarismos, escolhidos entre os 10, de 0 a 9. Suponha-se 

que o Departamento de Trânsito do DF detenha, em seu 

depósito, todas as possíveis placas de identificação de 

veículos com as letras C, R e M. Nesse caso, a 

probabilidade de se escolher aleatoriamente uma dessas 

placas em que as letras sejam exatamente CRM, nessa 

ordem, é inferior a 4%. 

35 Considere-se que, em uma sala onde ocorria a prova do 

concurso para assistente da tecnologia de informação, 

houvesse 60 candidatos sabidamente nascidos no DF e 

outros nascidos em outros estados da Federação. 

Suponha-se que, em uma escolha aleatória de 40 

candidatos, 15 eram nascidos no DF. Suponha-se 

também que essa proporção se mantenha em toda 

escolha aleatória de candidatos dessa sala. Nessa 

situação, é de se esperar que, na sala, haja mais de  

140 candidatos, dos quais mais de 90 nasceram em 

outros estados da Federação. 

 ____________________________________________________  

Acerca do Microsoft Excel 2013, do sistema operacional 

Windows 8 e do programa de navegação Google Chrome, 

julgue os itens subsequentes. 

 

36 No recurso Avaliação de fórmulas do Excel 2013, as 

fórmulas são submetidas a uma verificação em que 

erros, como, por exemplo, uso de parênteses em locais 

inapropriados, são identificados. 

37 No Windows 8, a barra Charms, um dos menus 

disponíveis nesta versão de sistema operacional, não 

pode ser solicitada a partir de um aplicativo aberto, 

estando disponível tão-somente a partir da tela Iniciar 

ou da Área de Trabalho. 

38 No Google Chrome, as teclas  + , quando 

pressionadas simultaneamente em ambiente Windows, 

servem para abrir a página de downloads em uma  

nova guia. 

 ____________________________________________________  

No que diz respeito ao programa de correio eletrônico MS 

Outlook 2016 e a vírus, julgue os itens que se seguem. 

 

39 No modo de exibição E-mail do Outlook 2016, as teclas 

de atalho  +  servem para criar uma nova 

mensagem. 

40 Embora sejam eficientes, os vírus de computador não 

conseguem criptografar seus códigos, razão pela qual 

são sempre identificados pelos programas antivírus. 

RASCUNHO 
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES 

Ministro do Japão diz que idosos devem se  
apressar para morrer 

 
De acordo com a AFP, o ministro de finanças do Japão, 

Taro Aso, disse, no dia 21/2/2018, que os idosos deveriam “se 
apressar e morrer” ao invés de custar dinheiro ao governo em 
cuidados médicos até o “fim da vida”.  

Aso, que também é vice-primeiro-ministro do país, 
teria feito a declaração durante uma reunião do Conselho 
Nacional de Reformas da Segurança Social. “Deus nos livre de 
sermos forçados a viver quando queremos morrer. Você não 
pode dormir bem quando você pensa que é tudo pago pelo 
governo.”, completou. “Isso não vai ser resolvido, a menos 
que você permita que eles se apressem e morram.”, disse ele. 

“Eu não preciso desse tipo de atendimento. Vou 
morrer rapidamente.”, argumentou Aso, acrescentando que 
havia deixado instruções para que sua vida não seja 
prolongada artificialmente. Durante a reunião, ele chamou de 
“povo tubo” os pacientes que não conseguem se alimentar.  
 

Internet: <http://g1.globo.com> (com adaptações). 

 
Tendo como base o texto acima, julgue os itens seguintes no 
que se refere à ética e moral. 
 
41 A opinião do ministro japonês acima destacada encerra 

um preceito moral, pois é uma opinião pessoal, e não um 
preceito ético da sociedade japonesa. 

42 É correto afirmar que há um verdadeiro dilema ético 
entre o respeito aos idosos e o controle de gastos do 
Estado com saúde no Estado Japonês.  

43 A proteção do orçamento público é um princípio ético 
que não pode ser confrontado ou ponderado pelo 
princípio da virtude da defesa da vida.  

44 Sendo a virtude moral um preceito jurídico, não se pode 
admitir a chamada ortotanásia, ou seja, a interrupção do 
tratamento que levará o paciente à morte. 

 ____________________________________________________  
Com relação à ética, democracia e função pública, julgue os 
itens a seguir. 
 
45 Sendo o servidor público a própria imagem do serviço 

público, não se admite que um ato seja praticado em 
desfavor da vontade da maioria.    

46 O exercício da função pública não pode desmerecer a 
repercussão dos atos administrativos perante a opinião 
pública. Assim, desde que um ato seja praticado em 
conformidade com a lei, o servidor público não poderá 
ser punido por violação a preceitos éticos.  

47 Quando a Administração Pública atuar no caso concreto 
em que há notório interesse geral, a abertura de 
consulta pública para participação e manifestação de 
terceiros para auxiliar a autoridade na decisão é medida 
que satisfaz o importante princípio ético da democracia.  

 ____________________________________________________  
Acerca do Decreto n.º 1.171/1994, julgue os itens de 48 a 50. 
 
48 Nas entidades que exerçam atribuições delegadas pelo 

Poder Público, também deverá ser criada Comissão de 
Ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética 
profissional.  

49 Em havendo duas alternativas a serem adotadas no caso 

concreto, é dever fundamental do servidor escolher a 

opção mais vantajosa para o bem comum, mesmo que 

ela possa ser considerada como ilegal.   

50 É vedado ao servidor público, sob pena de violação ao 

Código de Ética, manter amizades com potenciais 

usuários do serviço público, principalmente quando esse 

serviço público for remunerado.  

 ____________________________________________________  

A respeito da Lei Federal n.º 3.268/1957, julgue os itens 

subsequentes. 

 

51 As penas disciplinares de advertência e censura  

serão aplicadas pelos conselhos regionais mediante 

publicação oficial. 

52 É atribuição do Conselho Federal manter registro geral 

dos médicos legalmente habilitados, com indicação da 

região de exercício. 

53 A carteira profissional expedida pelo conselho regional 

habilita ao exercício da medicina em todo o País, vale 

como documento de identidade e tem fé pública. 

54 Admite-se denúncia anônima contra membros dos 

conselhos regionais, hipótese em que haverá sindicância 

sigilosa para apurar e comprovar o alegado. 

55 Ao presidente eleito compete autorizar a alienação de 

imóveis do patrimônio do conselho regional. 

 ____________________________________________________  

Considerando a Resolução CRM/DF n.º 387/2016, Regimento 

Interno do CRM-DF, julgue os próximos itens. 

 

56 O mandato dos membros da Comissão Permanente de 

Licitação, indicados pelo presidente, com a respectiva 

aprovação em diretoria e homologação em plenária, 

será o do exercício civil, ou seja, de doze meses, 

podendo haver a recondução.  

57 Compete ao plenário do CRM-DF conceder licenças, 

renúncia ou outros afastamentos solicitados pelos 

conselheiros, apreciar e fixar reajustes salariais e criar 

funções e outros benefícios aos empregados que 

impliquem aumento de despesa com pessoal. 

 ____________________________________________________  

Quanto à Resolução CFM n.º 1.931/2009, Código de Ética 

Médica, julgue os itens seguintes. 

 

58 O médico poderá suspender suas atividades quando a 

instituição pública ou privada para a qual trabalhe não 

oferecer condições adequadas para o exercício 

profissional ou não o remunerar digna e justamente, 

ressalvadas as situações de urgência e emergência, 

devendo comunicar imediatamente sua decisão ao CRM. 

59 O médico deve guardar o sigilo profissional na cobrança 

de honorários por meio judicial ou extrajudicial. 

60 O médico poderá fazer referência a casos clínicos 

identificáveis, exibir pacientes ou seus retratos em 

anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos 

médicos, em meios de comunicação em geral, quando 

houver autorização do paciente. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Julgue os itens seguintes a respeito do princípio da igualdade 

na Constituição Federal de 1988 (CF). 

 

61 O princípio da igualdade encerra função limitadora que 

se dirige contra o legislador, a autoridade pública e o 

particular, impedindo-lhes de criar, adotar ou admitir 

distinções arbitrárias. 

62 A vedação de tratamento discriminatório entre homens 

e mulheres evidencia a dimensão formal do princípio da 

isonomia, enquanto as distinções constitucionalmente 

asseguradas, como o prazo da licença-maternidade, 

conservam a isonomia em seu aspecto material. 

63 Por força do princípio da isonomia, é admitida a união 

estável homoafetiva, ainda que com algumas distinções 

em relação à união estável heteroafetiva, no que diz 

respeito à meação e à adoção. 

64 A vedação à prática discriminatória que leve em 

consideração a situação familiar obsta que o Estado, 

institucionalmente, adote políticas públicas de 

aconselhamento relacionadas a controle de natalidade e 

planejamento familiar. 

 ____________________________________________________  
Acerca das garantias de independência asseguradas ao Poder 

Legislativo, julgue os itens a seguir. 

 

65 A imunidade material garantida ao parlamentar afasta a 

responsabilidade cível e criminal por palavras, opiniões 

e votos, desde que expressos no espaço da Casa 

Legislativa por ele integrada. 

66 A imunidade formal garantida aos congressistas não 

alcança a prisão civil do parlamentar que seja devedor 

inescusável de prestação alimentícia. 

67 Para que possa obter prosseguimento no âmbito do 

Supremo Tribunal Federal (STF), a denúncia oferecida 

contra parlamentar exige, previamente a seu 

recebimento pelo ministro-relator, autorização da Casa 

legislativa a que pertença o congressista. 

68 A prerrogativa de foro garantida aos parlamentares não 

alcança delitos eleitorais processados e julgados pelo 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 

 ____________________________________________________  
Com relação ao Poder Executivo na CF, julgue os itens  

de 69 a 72. 

 

69 A expressão presidencialismo de coalizão designa a 

importância de o chefe do Poder Executivo, no contexto 

da heterogeneidade representativa e do sistema 

proporcional de lista aberta, construir uma base de 

apoio no Congresso Nacional que viabilize um governo 

operante. 

70 O Poder Executivo congrega diferentes facetas, 

conjugando, a um só tempo, chefia de governo, de 

administração, de Estado e das Forças Armadas, além de 

contemplar a iniciativa legislativa e o planejamento e o 

controle orçamentário. 

71 A liderança da política nacional, a gerência dos negócios 

internos, a representação do país em suas relações 

internacionais e a garantia de independência em relação 

aos demais Poderes são traços característicos básicos do 

sistema presidencialista. 

72 Além de suas funções básicas de administração, o Poder 

Executivo conserva, como atividades típicas, a 

legislação, de que é exemplo a medida provisória, e o 

julgamento, ilustrado pelas hipóteses de contencioso 

administrativo. 

 ____________________________________________________  

No que se refere à ordem social na CF, julgue os itens 

subsequentes. 

 

73 A seguridade social, como competência do Estado, é por 

ele financiada com recursos próprios. 

74 Entidades privadas poderão substituir o Estado no 

conjunto de ações e serviços públicos que integrem o 

chamado Sistema Único de Saúde (SUS), desde que por 

meio de instituições filantrópicas e sem fins lucrativos. 

75 A educação é serviço público não privativo, podendo ser 

prestado por entidades privadas, independentemente 

de concessão, permissão ou autorização. 

76 A garantia, por parte do Estado, à cultura passa pela 

valorização e pela proteção de manifestações populares 

e regionais, como o folclore e as danças típicas. 

 ____________________________________________________  

No que concerne ao Poder Judiciário na CF, julgue os 

próximos itens. 

 

77 O chamado quinto constitucional é relevante instituto 

que visa a uma maior pluralidade na composição dos 

tribunais, que, exatamente por isso, não podem se 

recusar à formação de lista tríplice a partir da lista 

sêxtupla que lhe haja sido submetida. 

78 A autonomia e a autoadministração garantida aos 

tribunais asseguram a possibilidade de que esses 

disponham, em seus respectivos regimentos internos, a 

respeito dos critérios para eleição e escolha de seus 

cargos de direção. 

79 A autonomia financeira não isenta os tribunais da 

necessária observância dos limites estabelecidos na lei 

de diretrizes orçamentárias. 

80 A vedação a férias coletivas e a possibilidade de 

delegação a servidores de atos de mero expediente, sem 

conteúdo jurisdicional, são previsões, relacionadas ao 

Poder Judiciário, que buscam concretizar o direito 

fundamental à razoável duração do processo. 
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Julgue os itens seguintes acerca das autarquias e da 

organização administrativa da União. 

 

81 As chamadas autarquias profissionais ou corporativas 

são entidades peculiares, sui generis, na medida em que, 

embora exerçam poder de polícia, de tributação e de 

punição, ostentam personalidade jurídica de direito 

privado. 

82 As autarquias em regime especial possuem, como  

traço essencial, disciplina jurídica específica que lhes 

atribui certas prerrogativas não concedidas 

indiscriminadamente às demais autarquias. 

83 Enquanto as agências reguladoras possuem, como uma 

de suas funções principais, a função de fiscalizar a 

prestação de determinados serviços públicos por 

particulares, as agências executivas caracterizam-se 

como entes responsáveis por atividade que, em 

homenagem ao princípio da eficiência, deva ser 

desempenhada de forma descentralizada. 

84 As autarquias estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição 

obrigatório, contra elas somente produzindo efeito 

eventual sentença condenatória após a confirmação por 

tribunal. 

 ____________________________________________________  

Um servidor público, com competência para a  

gestão de pessoal no âmbito de determinada fundação 

pública, deliberadamente negou requerimento de licença 

apresentado por um colega em razão de este ser um antigo 

desafeto pessoal seu. A pretexto de conferir legalidade ao 

ato, aquele servidor lançou, na motivação do ato, a 

inconveniência da licença para o interesse público, eis que o 

desfalque resultante da ausência não seria passível de ser 

suprido.  

 

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir. 

 

85 Há, na hipótese, evidente abuso de poder na 

modalidade de excesso. 

86 Caso se verifique a possibilidade de substituição do 

servidor pretendente da licença, não haverá óbice a que 

o gestor de pessoal lance mão de outra motivação a fim 

de preservar a conclusão contida no ato. 

87 Porque discricionária a decisão, a motivação do 

indeferimento do requerimento de licença era 

desnecessária. 

88 A conduta do administrador atenta contra o princípio da 

finalidade, na medida em que desvirtua do interesse 

público para, na prática, contrariar interesse de inimigo 

pessoal. 

Uma fundação pública em âmbito federal vê-se diante 

da necessidade de contratar a realização de obras destinadas 

à reforma de sua sede.  

 

Com base nesse caso hipotético e na Lei n.º 8.666/1993, 

julgue os itens que se seguem. 

 

89 Para obras de natureza ordinária, a depender do valor, 

poderá ser dispensada a licitação. 

90 Se se tratarem de obras emergenciais, destinadas a 

garantir a segurança dos servidores e do público em 

geral, a licitação será inexigível. 

91 Supondo-se que a sede da fundação ostente 

reconhecido valor histórico, as obras de restauração 

poderão ser contratadas com inexigibilidade de 

licitação. 

92 Se, em lugar de fundação pública, se estivesse, na 

hipótese, diante de empresa pública federal, a aplicação 

das normas contidas na Lei n.º 8.666/1993 seria apenas 

subsidiária. 

 ____________________________________________________  
Com relação aos serviços públicos, julgue os próximos itens. 

 

93 Os serviços administrativos distinguem-se dos de 

utilidade pública porque, naqueles, há preponderância 

de atividade-meio, com o Estado executando atividades 

destinadas a melhorar e a viabilizar sua própria 

organização. 

94 Em contraposição aos serviços sociais, os serviços 

econômicos admitem e guardam, em sua essência, a 

possibilidade de lucro, aproximando-se, nesse 

particular, dos serviços tipicamente empresariais. 

95 Os serviços coletivos, ou uti universi, não são  

passíveis de individualização, destinando-se, 

indiscriminadamente, ao interesse público e à 

sociedade. 

96 Os serviços públicos delegáveis são aqueles que  

podem ter sua titularidade e execução transferida  

a particulares. 

 ____________________________________________________  
A respeito do controle da administração indireta, julgue os 

itens subsequentes. 

 

97 As fundações públicas federais submetem-se a controle 

político, consistente na indicação e sabatina de seus 

dirigentes pelo Congresso Nacional. 

98 As fundações públicas federais ostentam autonomia 

similar à das autarquias, não se submetendo a controle 

financeiro pelo Tribunal de Contas da União (TCU). 

99 No caso de fundações governamentais federais, o fato 

de já haver um controle interno pela própria 

administração direta não afasta uma atuação ativa e 

complementar por parte do Ministério Público Federal, 

a que igualmente competirá um controle finalístico. 

100 Mesmo os atos de natureza privada praticados por 

fundações públicas não escapam ao controle especial 

pela via do mandado de segurança e da ação popular. 
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Quanto às características básicas das organizações formais 

modernas, aos tipos de estrutura organizacional, à natureza 

e a finalidades e critérios de departamentalização, julgue os 

itens a seguir. 

 

101 É característica das organizações lineares a presença de 

linhas de comunicação formais e de centralização das 

decisões. 

102 Entre as vantagens da organização funcional, estão a 

diluição e a perda de autoridade de comando. 

103 A departamentalização por produtos tem a vantagem de 

ser indicada para circunstâncias externas estáveis, com 

poucas mudanças. 

104 A departamentalização por clientela tem a desvantagem 

de poder deixar os demais objetivos da organização 

sacrificados em função da satisfação do cliente. 

 ____________________________________________________  

Em relação ao processo organizacional, julgue os itens que  

se seguem. 

 

105 O planejamento é a função administrativa que 

determina antecipadamente quais são os objetivos a 

serem atingidos e como se deve fazer para alcançá-los. 

106 Na função administrativa de direção, as atividades são 

agrupadas em uma estrutura lógica. 

107 A função administrativa de controle relaciona-se 

diretamente com a maneira pela qual os objetivos 

devem ser alcançados por meio da atividade das pessoas 

que compõem a organização. 

108 A primeira fase da função administrativa de controle é a 

observação do desempenho do processo a partir do 

critério. 

 ____________________________________________________  

Acerca da gestão de processos, julgue os itens de 109 a 112. 

 

109 De acordo com o paradoxo da ortogonalidade, os 

interesses dos chefes são transversais, em torno da 

organização, e conflitam com os interesses dos clientes, 

que são verticais ou hierarquizados. 

110 O processo de suporte agrega valor diretamente para o 

cliente, representando atividades essenciais que uma 

organização executa para cumprir sua missão. 

111 Os processos primários existem para prover os 

processos de suporte e podem prover também outros 

processos primários ou de gerenciamento, não 

entregando valor diretamente aos clientes.   

112 A metodologia de modelagem de processos é uma forma 

de direcionar os esforços de análise, partindo do 

levantamento do estado atual (as-is) até a proposição da 

implementação mais adequada (to be). 

 ____________________________________________________  

A respeito de gestão da qualidade, julgue os itens 

subsequentes. 

 

113 No gerenciamento da qualidade total, o controle da 

qualidade deixa de ser rígido, unitário e centralizado e 

cede lugar ao controle flexível, coletivo e 

descentralizado. 

114 Um dos mandamentos da qualidade total é o de que as 

barreiras hierárquicas e departamentais devem ser 

eliminadas para facilitar a realização de mudanças. 

115 O downsizing é uma técnica empregada no 

gerenciamento da qualidade total que faz com que a 

empresa realize, por conta própria, operações não 

essenciais ao negócio, sem delegá-las a terceiros. 

116 O processo de reengenharia é conduzido em uma 

organização de forma a realizar mudanças incrementais 

e graduais nos processos da organização. 

 ____________________________________________________  

No que se refere à gestão de processos, julgue os próximos 

itens. 

 

117 Partes interessadas no projeto (stakeholders) são 

pessoas e organizações ativamente envolvidas no 

projeto ou cujos interesses podem ser afetados como 

resultado da execução ou do término do projeto. 

118 Na fase de planejamento do ciclo de vida do projeto, é 

identificada a demanda e reconhecida formalmente a 

necessidade do projeto, com a definição de seu objetivo 

e a elaboração de planos preliminares. 

119 A gerência dos riscos engloba as atividades que tratam 

da identificação, da análise e das respostas aos riscos do 

projeto. 

120 A gerência da integração tem o objetivo de fazer  

com que a geração, a captura, a distribuição, o 

armazenamento e a apresentação das informações do 

projeto sejam feitas de forma adequada e no tempo 

correto. 
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PROVA DE REDAÇÃO 

 Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, 
transcreva o texto para a folha de texto definitivo da prova de redação, no local apropriado, pois não serão avaliados 
fragmentos de texto escritos em locais indevidos. 

 Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de 30 linhas será desconsiderado. Também será 
desconsiderado o texto que não for escrito na folha de texto definitivo.  

 O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Em caso de rasura, passe um 
traço sobre o conteúdo a ser desconsiderado e prossiga o registro na sequência. Não será permitido o uso de corretivo. 

 O espaço destinado à transcrição de texto da folha de texto definitivo não poderá ser assinado, rubricado nem conter 
nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. Será admitida a assinatura apenas 
no campo apropriado. 

 A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova de redação. A folha para rascunho neste 
caderno é de preenchimento facultativo e não servirá para avaliação. 

 ______________________________________________________________________________________________________________  

João segue uma dieta rigorosa e malha diariamente na academia, seguindo a máxima de seu 

treinador: “para que os músculos aumentem, é preciso sofrer”. O resultado, por enquanto, é uma 

tendinite irrecuperável em um dos ombros. Ainda que aparente ser mais jovem do que é, ele não está 

satisfeito com seu corpo. Sente-se infeliz e tentado a recorrer às ampolas de esteroides que estão 

guardadas no fundo da geladeira. 

Internet: <https://brasil.elpais.com> (com adaptações). 

 

Os cuidados com o corpo são, sem dúvida, importantes para a saúde e aumentam a autoestima. 

O problema reside na propagação de um ideal inatingível, bem como em culpar o indivíduo por não o 

ter atingido. É essencial que se estimulem e valorizem, nas crianças e nos adolescentes, 

principalmente, outros valores que não o ideal doentio de beleza. A preocupação com a perfeição 

aumenta a ansiedade e cria frustrações, pois ela nunca será atingida. 

 

Internet: <www.otempo.com.br> (com adaptações). 

 

Considerando que os fragmentos de texto acima bem como o texto da prova de língua portuguesa tenham caráter exclusivamente 

motivador, redija um texto dissertativo acerca do tema especificado a seguir. 

 

Os cuidados com o corpo e a qualidade de vida 

 

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 

 

a) preocupação com padrões estéticos pré-estabelecidos; 

b) necessidade do reconhecimento dos limites do corpo; e 

c) autocuidado, saúde e bem-estar. 

 
  


