AGENTE ADMINISTRATIVO – AGADM 1
3- A alternativa em que o pronome relativo em maiúsculas
NÃO tem seu antecedente corretamente indicado é:

LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO – ENTRE DOIS MUNDOS
Veja, outubro/2005
Um robô que deposita moléculas de DNA em placas de
vidro que, submetidas à ação de raios ultravioleta, produzem
reação química capaz de distinguir os genes das células sadias
dos das cancerosas. Aparelhos que identificam mutações
genéticas
nas
células.
Equipamentos
que
fazem
seqüenciamento de DNA em larga escala. Esse cenário, típico
de laboratórios do Primeiro Mundo, faz parte da rotina dos
pesquisadores do Instituto Ludwig de pesquisas sobre o
câncer, em São Paulo, um dos centros de excelência do Brasil
dotados com o que há de mais avançado em tecnologia na
medicina e que realizam pesquisas de ponta sobre o câncer.
Esses centros de estudo, somados ao crescimento do prestígio
internacional dos pesquisadores brasileiros, situam o Brasil
num patamar de país desenvolvido na produção de
conhecimento em oncologia. (....)
Se o ambiente de nossos melhores laboratórios cria um
cenário de Primeiro Mundo, uma análise de estatísticas mostra
um profundo fosso existente entre o Brasil do conhecimento
científico e o dos doentes. Dados da Sociedade Brasileira de
Oncologia Clínica (SBOC) mostram que, enquanto na Europa
e nos Estados Unidos um paciente de câncer de intestino vive
em média vinte meses após o período mais crítico do início da
doença, no Brasil a sobrevida é de apenas doze meses.

(A) “Um robô QUE deposita moléculas de DNA em placas de
vidro” – robô;
(B) “deposita moléculas em placas de vidro QUE, submetidas
à ação de raios ultravioleta” – placas;
(C) “Aparelhos QUE identificam mutações genéticas” –
aparelhos;
(D) “dotados com o QUE há de mais avançado em tecnologia”
– o;
(E) “um dos centros de excelência do Brasil dotados com o
que há de mais avançado em tecnologia na medicina e
QUE realizam pesquisas de ponta” - centros.
4- “raios ultravioleta”; o adjetivo ultravioleta é invariável,
assim como o adjetivo da seguinte alternativa:
(A) vidro verde-claro;
(B) substância cinza;
(C) laboratório luso-brasileiro;
(D) célula embrionária;
(E) cenário laboratorial.
5- “submetidas à ação de raios ultravioleta”; neste caso, há a
utilização do acento grave indicativo da crase porque ocorre a
junção da preposição A (submetida A) com o artigo definido A
(a ação). A alternativa em que a utilização desse acento está
correta é:

1- Os “dois mundos” citados no título do texto só NÃO se
referem a:
(A) mundo da teoria X mundo da prática;
(B) Primeiro Mundo X Terceiro Mundo;
(C) mundo da pesquisa X mundo da aplicação;
(D) mundo do conhecimento científico X mundo dos doentes;
(E) mundo do estudo X mundo da produção.

(A) devido à presença de bactérias;
(B) aliado à mau emprego de equipamentos;
(C) submetido à altas temperaturas;
(D) levado à sair do Brasil;
(E) anexo à grande número de documentos.

2- Os vários períodos colocados ao início do texto servem
para:

6- “capaz de distinguir os genes das células sadias dos das
cancerosas”; o comentário INCORRETO a respeito dos
elementos componentes deste segmento do texto é:

(A) compor uma imagem de laboratórios do Primeiro Mundo;
(B) criar uma falsa idéia da pesquisa no Brasil;
(C) fazer aparecer um orgulho nacionalista nos leitores;
(D) demonstrar que são falsas as aparências;
(E) indicar que ainda há muito a fazer na pesquisa brasileira.

(A) estão em oposição semântica os vocábulos “sadias” e
“cancerosas”;
(B) após “dos” há a elipse de “genes”;
(C) após “das” há a elipse de “reações químicas”;
(D) o adjetivo “capaz” equivale a “com a capacidade de”;
(E) o adjetivo “sadias” qualifica o substantivo “células”.
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7- “Aparelhos que identificam mutações genéticas nas
células”; a alternativa abaixo que mostra uma forma de
reescrever-se esta frase, com alteração de seu sentido original,
é:

11- “Dados da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica
(SBOC) mostram que, enquanto na Europa e nos Estados
Unidos um paciente de câncer de intestino vive em média
vinte meses após o início do período mais crítico da
doença,...”; esse segmento do texto:

(A) Aparelhos identificadores de mutações genéticas nas
células;
(B) Mutações genéticas nas células são identificadas por
aparelhos;
(C) Aparelhos que identificam, nas células, mutações
genéticas;
(D) Aparelhos, nas células, que identificam mutações
genéticas;
(E) São identificadas por aparelhos mutações genéticas nas
células.

(A) contraria o que é dito anteriormente;
(B) exemplifica a estatística referida com dados;
(C) explica o significado do vocábulo “fosso”;
(D) demonstra a melhor situação dos doentes no Brasil;
(E) demonstram o progresso científico brasileiro.
12- O fato de um doente de câncer nos intestinos ter menos
tempo de sobrevida no Brasil demonstra que:
(A) a pesquisa científica no país ainda é altamente deficiente;
(B) nossa pesquisa científica é realizada somente para
exportação;
(C) os doentes no Brasil ainda não recebem tratamento
adequado;
(D) os medicamentos utilizados no Brasil são importados e de
baixa qualidade;
(E) os médicos não dão a atenção devida aos pacientes.

8- A alternativa abaixo que apresenta um vocábulo que NÃO
pertence à mesma família de palavras dos demais é:
(A) vidro – vidrado – envidraçar;
(B) reação – reacionário – reagir;
(C) aparelho – aparelhado – emparelhar;
(D) equipamento – equipado – equipar;
(E) prestígio – prestigiado – prestigiar.

13- “...é de apenas doze meses”; a utilização do vocábulo
sublinhado revela:

9- “Se o ambiente de nossos melhores laboratórios cria um
cenário...”; a forma verbal equivocada do verbo CRIAR é:

(A) uma opinião do autor do texto;
(B) uma ironia do autor do texto;
(C) um ponto de vista dos doentes;
(D) uma crítica aos medicamentos brasileiros;
(E) um protesto contra a má distribuição de renda.

(A) Eu cri na capacidade dos médicos;
(B) A população, naquela época, creu no governo;
(C) O Brasil não tinha creado modernos laboratórios;
(D) Se ele cresse em mim, nada disso ocorreria;
(E) Se ela tivesse crido na ciência, melhoraria.

14- Visto globalmente, o texto nos traz a seguinte mensagem:
10- “Se (*) o ambiente de nossos melhores laboratórios cria
um cenário de Primeiro Mundo, (*) uma análise das
estatísticas mostra um profundo fosso existente”; Se
colocássemos termos adequados em lugar dos (*), teríamos:

(A) o governo brasileiro deve fiscalizar melhor nossos
laboratórios;
(B) o progresso científico deve frutificar no tratamento dos
doentes;
(C) nosso progresso científico é digno de aplausos
internacionais;
(D) o Brasil é um país de Primeiro Mundo na pesquisa contra
o câncer;
(E) um melhor tratamento dos doentes não impede o
progresso da pesquisa.

(A) por um lado / por outro lado;
(B) antes / depois;
(C) a priori / a posteriori;
(D) deste modo / de outro modo;
(E) pois / assim.
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15- Oncologia é o estudo do câncer; o vocábulo abaixo,
pertencente à área médica, que NÃO tem seu campo de estudo
identificado corretamente é:

19 - Ainda de acordo com a NOAS – SUS 01/2001, em
relação ao processo de regionalização NÃO é correto afirmar
que:

(A) pneumologia – pulmões;
(B) endocrinologia – glândulas;
(C) dermatologia – pele;
(D) oftalmologia – olhos;
(E) neurologia – rins.

(A)
(B)
(C)
(D)

é uma estratégia de hierarquização dos serviços de saúde;
busca uma maior eqüidade;
visa a contemplar uma lógica de planejamento integrado;
visa a garantir o acesso dos cidadãos a todas as ações e
serviços necessários para a resolução de seus problemas
de saúde;
(E) reafirma que os recursos necessários para o atendimento
da população são de responsabilidade exclusiva dos
municípios.

16- Sobrevida significa:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

prolongamento da vida além do limite dado;
qualidade de vida durante período de enfermidade;
sofrimento derivado de estado doentio;
extensão da vida em estado vegetativo;
prazo de sobrevivência reduzido após o diagnóstico de
uma doença.

20 - A NOAS – SUS 01/2001 preconiza que o Plano Diretor
de Regionalização deve garantir acesso, aos cidadãos, o mais
próximo possível de sua residência, a um conjunto de ações e
serviços vinculados às seguintes responsabilidades mínimas,
entre outras, EXCETO:

CONHECIMENTOS GERAIS
(A) tratamento dos distúrbios mentais e psicossociais menos
freqüentes;
(B) tratamento das intercorrências mais comuns na infância;
(C) ações de promoção da saúde e prevenção de doenças;
(D) tratamento clínico e cirúrgico de casos de pequenas
urgências ambulatoriais;
(E) acompanhamento de pessoas com doenças crônicas de alta
prevalência.

17 - De acordo com a Constituição, é correto afirmar que,
EXCETO:
(A) a saúde é direito de todos;
(B) a saúde é dever do Estado;
(C) o Estado deve desenvolver políticas sociais que visem à
redução do risco de doença;
(D) o Estado deve prover acesso universal não igualitário às
ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação
da saúde;
(E) o Estado deve desenvolver políticas econômicas que
visem à redução do risco de doença.

21 - A NOAS – SUS 01/2001 define conceitos-chave para a
organização da assistência no âmbito estadual, que devem ser
observados no Plano Diretor de Regionalização.
O conceito que corresponde à base territorial de planejamento
da atenção à saúde, não necessariamente coincidente com a
divisão administrativa do estado, a ser definida pela Secretaria
de Estado da Saúde, de acordo com as especificidades e
estratégias de regionalização da saúde em cada estado,
considerando as características demográficas, sócioeconômicas, geográficas, sanitárias, epidemiológicas, oferta de
serviços, relações entre municípios, entre outras, é:

18 - A NOAS – SUS 01/2001:
I - amplia as responsabilidades dos municípios na Atenção
Básica;
II - define o processo de regionalização da assistência;
III - cria mecanismos para o fortalecimento da capacidade de
gestão do Sistema Único de Saúde
IV - procede à atualização dos critérios de habilitação de
estados e municípios.

(A) a região de saúde;
(B) o módulo assistencial;
(C) o município-sede do módulo assistencial;
(D) o município-pólo;
(E) a unidade territorial de qualificação na assistência à saúde.

Estão corretas as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II, apenas;
III e IV, apenas;
I, II e III, apenas;
II, III e IV, apenas;
I, II, III e IV.

4

AGENTE ADMINISTRATIVO – AGADM 1
22 - De acordo com a Constituição, a assistência à saúde é
livre à iniciativa privada. Em relação à atuação da iniciativa
privada NÃO é correto afirmar que:

(A) rotinas / privadas;
(B) ações e serviços / públicas;
(C) leis e regulamentações / gestoras;
(D) regulações / públicas;
(E) fornecedores de serviços / das administrações diretas.

(A) as instituições privadas podem participar de forma
complementar do sistema único de saúde;
(B) é estimulada a destinação de recursos públicos para
auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins
lucrativos;
(C) é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou
capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo
nos casos previstos em lei;
(D) na participação das instituições privadas têm preferência
as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos;
(E) é proibida a comercialização de órgãos e tecidos
humanos.

25 - Do Sistema Único de Saúde fazem parte os:
I - centros e postos de saúde;
II - hospitais - inclusive os universitários;
III - laboratórios;
IV - hemocentros;
V – fundações institutos de pesquisa, como a FIOCRUZ e o
Instituto Vital Brazil.
A quantidade de itens corretos, dentre os cinco listados, é igual
a:

23 - A Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, trata do
controle social no SUS. Em relação a essa Lei, NÃO é correto
afirmar que:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) ela estabelece duas formas de participação da população
na gestão do Sistema Único de Saúde: as Conferências e
os Conselhos de Saúde;
(B) nas Conferências, os representantes da sociedade, do
governo, dos profissionais de saúde, dos prestadores de
serviços, parlamentares e outros avaliam a situação da
saúde e propõem as diretrizes para a formulação da
política de saúde nos municípios, nos estados e no país;
(C) os Conselhos de Saúde são os órgãos de controle do SUS
pela sociedade e se constituem exclusivamente no nível
federal;
(D) os Conselhos foram criados para permitir que a população
possa interferir na gestão da saúde, garantindo que os
interesses da coletividade sejam atendidos pelas ações
governamentais;
(E) os Conselhos de Saúde funcionam como colegiados, de
caráter permanente e deliberativo.

5;
4;
3;
2;
1.

26 - Associe os princípios constitucionais do SUS com suas
respectivas descrições:
I - universalidade
II - integralidade
III - eqüidade

IV- controle social

24 - O SUS está definido, na Lei Nº 8.080/90 - Lei Orgânica
da Saúde, como:
o conjunto de ____ de saúde, prestados por órgãos e
instituições ____ federais, estaduais e municipais, da
Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo
Poder Público, incluídas as instituições públicas federais,
estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e
produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e
hemoderivados, e de equipamentos para saúde".

A - o cidadão deve ser atendido em
todas as suas necessidades
B - todos os cidadãos têm o direito à
saúde.
C - os recursos do sistema de saúde
devem ser distribuídos de forma
atenta às desigualdades existentes,
com o objetivo de ajustar as suas
ações às necessidades de cada
parcela da população.
D - a sociedade controlando a
execução da política de saúde,
inclusive nos aspectos econômicos e
financeiros.

A associação correta é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

As lacunas são corretamente completadas, respectivamente,
por:

5

I – A; II – B; III – C; IV – D;
I – C; II – B; III – D; IV – A;
I – B; II – A; III – C; IV – D;
I – D; II – C; III – B; IV – A;
I – B; II – C; III – A; IV – D.
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27 - O Sistema Único de Saúde se propõe a promover a saúde,
pelos seguintes meios, EXCETO:

29- Observe o seguinte texto, editado no Microsoft Word em
Português.

(A) priorizar as ações preventivas;
(B) democratizar as informações relevantes para que a
população conheça seus direitos e os riscos a sua saúde;
(C) controlar a ocorrência de doenças, seu aumento e
propagação (Vigilância Epidemiológica);
(D) priorizar a alocação de recursos para a aquisição de novos
remédios produzidos pelos laboratórios farmacêuticos;
(E) controlar a qualidade de remédios, exames, alimentos,
higiene e adequação de instalações que atendem ao
público, onde atua a Vigilância Sanitária.

A esse texto foi aplicado o seguinte procedimento:
i. O cursor de edição foi posicionado sobre a palavra
Castelão no primeiro parágrafo.
na barra de ferramentas
ii. foi pressionado o botão
iii. o mouse foi arrastado sobre todo o segundo parágrafo.

28 - É vedado ao servidor público:
I - usar o cargo para obter qualquer favorecimento pessoal.
II - prejudicar deliberadamente a reputação de outros
servidores ou de cidadãos que deles dependam.
III - usar de artifícios para dificultar o exercício regular de
direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou
material.
IV - permitir que simpatias ou paixões interfiram no trato com
o público.
V - solicitar qualquer tipo de ajuda financeira externa para o
cumprimento da sua missão;
VI - tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento
em serviços públicos.

A formatação resultante do segundo parágrafo será:
(A)

(B)

(C)

Estão corretos:

(D)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(E)

I, II, III, IV, V e VI;
I, II, III e V, apenas;
II, III, V e VI, apenas;
I, IV, V e VI, apenas;
I, II e V, apenas.

30- Observe o trecho a seguir, editado no Microsoft Word em
Português:

O símbolo

ao final do parágrafo indica:

(A) um caracter unicode, presente ao texto original, que o MS
Word não conseguiu compreender;
(B) um espaço em branco;
(C) uma marca de fim de parágrafo;
(D) um espaço não separável;
(E) uma quebra forçada de linha.
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31- Observe na figura a seguir um trecho de uma planilha
Microsoft Excel em português

34- Observe a figura abaixo, correspondente à visualização de
um conjunto de pastas e arquivos no Microsoft Windows
Explorer.

Se a fórmula mostrada for aplicada à célula D1, o valor da
célula será:
(A) 2;
(B) 3;
(C) 4;
(D) 5;
(E) 6.
A visualização mostrada corresponde ao modo de exibição:

32- Observe o trecho a seguir de uma planilha Excel

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

35- Observe o texto na figura a seguir, digitado no Microsoft
Word 2000, versão em Português.

Se a fórmula (considere a fórmula digitada em uma única
linha):
=SE((A2+B2)*0,5>=5;SE(OU(A2<3;B2<3);
"reprovado";"aprovado");"reprovado")
for aplicada às células C2, C3 e C4, o valor destas células será,
respectivamente:

Se esse texto for selecionado e cada um dos botões na barra de
ferramentas da figura a seguir for pressionado em seqüência,
da esquerda para a direita, o resultado será:

(A) reprovado, reprovado, reprovado;
(B) reprovado, aprovado, aprovado;
(C) aprovado, reprovado, reprovado;
(D) aprovado, reprovado, aprovado;
(E) aprovado, aprovado, reprovado.

(A)

33- No Microsoft Outlook 2000, versão em Português, se
quero enviar um e-mail para alguém, com cópia para um dos
meus contatos, sem que o destinatário original da mensagem
fique sabendo que a mesma foi copiada, devo:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

miniaturas;
lado a lado;
ícones;
lista;
detalhes.

(B)

(C)

colocar o endereço do contato no campo Para...,
separado do endereço do destinatário original por um
ponto e vírgula
colocar o endereço do contato no campo Para...,
separado do endereço do destinatário original por uma
vírgula
colocar o endereço do contato no campo Cc...
colocar o endereço do contato no campo Cco...
colocar o endereço do contato no campo Assunto:

(D)

(E)
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36- Observe na figura a seguir um trecho de uma planilha
Microsoft Excel em Inglês.

38- Considere as seguintes afirmações referentes ao uso de
correio eletrônico na Internet:
i.
ii.
iii.

Se a alça de seleção (o pequeno quadrado preto no canto
inferior direito da célula A1) for arrastada sobre as células A2
e A3, o resultado final será:
(A)

(B)

iv.
(E)

O endereço de e-mail:
nome_do_usuário@provedor.com.br
tem sintaxe válida na Internet.
A Internet garante a entrega de todas as
mensagens enviadas
Para se ter certeza de que a mensagem enviada
chegou corretamente ao destinatário, basta enviála com uma solicitação de confirmação de
leitura. Mensagens não confirmadas foram
certamente extraviadas.
Uma mensagem de correio eletrônico pode
retornar ao remetente devido ao fato da caixa
postal do destinatário estar cheia.

O número de afirmações corretas é:
(C)

(D)

(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3
(E) 4
39- Considere as seguintes afirmações referentes ao uso do
Microsoft Internet Explorer para navegar na Internet:
i.
o endereço de um sítio http:
http://br.sun.com
tem sintaxe válida na Internet.

37- Suponha que um usuário deseja salvar um arquivo de 2MB
em uma unidade de armazenamento. As opções disponíveis
para ele são:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

um disquete vazio
um CD-RW onde nada foi ainda gravado
um CD-R virgem
um moderno pen-drive ainda vazio
um DVD-RW ainda vazio

Dentre essas opções, o número de dispositivos onde é possível
armazenar seu arquivo é:
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5

ii.

O formato do cursor do mouse na figura a seguir
indica a presença de um hyperlink (uma conexão
com outro documento) na frase Como comprar

iii.

o aparecimento da mensagem a seguir durante a
navegação indica que a configuração atual de
segurança do browser não permitiu a gravação de
cookies
na
máquina
do
usuário.

iv.

o botão
na barra de ferramentas, quando
pressionado, interrompe a carga da página sendo
baixada.

O número de afirmações corretas é:
(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3
(E) 4

8

AGENTE ADMINISTRATIVO – AGADM 1
40- Considere as seguintes afirmações referentes aos vírus
eletrônicos:
i.

ii.
iii.
iv.

44 - Quanto à utilização de siglas em textos de divulgação,
deve-se:

Para minimizar a possibilidade de infecção por
vírus é importante a instalação de um software
antivírus e manter atualizado o arquivo de
definição de vírus.
Uma mensagem de e-mail recebida a partir de
um endereço confiável não pode conter um vírus.
Um computador não conectado à Internet
encontra-se livre do risco de infecção por vírus.
Um vírus de computador pode tornar mais lenta
a conexão da máquina infectada à Internet.

(A) omitir regularmente o significado das letras constantes das
siglas;
(B) empregar ponto após cada uma das letras que compõem a
sigla;
(C) explicitar o significado das siglas em notas de rodapé;
(D) colocar a sigla entre parênteses após utilização de sua
forma extensa;
(E) destacar as letras componentes da sigla em negrito.
45 - Numa carta para a comunicação de um evento, o redator
escreveu o seguinte:

O número de afirmações corretas é:
“Senhor Diretor: haverá uma festa em nossa Igreja na próxima
semana e gostaríamos de contar com a sua presença. Lembro
que o ingresso para a festa deve ser adquirido alguns dias antes
do evento.”
A inadequação do texto está:

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

(A) no tratamento inadequado;
(B) na mistura de tratamentos;
(C) no erro de conjugação verbal;
(D) no emprego indevido do verbo “lembrar”;
(E) no uso de coloquialismos.

AGENTE ADMINISTRATIVO
41- Em alguns trabalhos escritos deve ser produzido um
resumo, que é uma apresentação concisa do texto, destacando
seus aspectos de maior relevância. Quando à elaboração do
resumo, só NÃO é correto afirmar que se deve:

46- Para bem atender ao público externo e também para
manter um bom ambiente de trabalho, devemos manter certas
posturas no trato com os colegas e com as pessoas que
procuram nosso atendimento. Devemos portanto tratar as
pessoas com, EXCETO:

(A) apresentar o resumo após o texto;
(B) escrever o resumo na língua do texto;
(C) incluir um resumo em português no caso de obra em outra
língua;
(D) redigir em um único parágrafo;
(E) empregar termos geralmente aceitos.

(A) cortesia;
(B) educação;
(C) desdém;
(D) atenção;
(E) respeito.

42- Entre os elementos de apoio ao texto estão as citações; a
afirmação INCORRETA sobre elas é a de que:

47- Considere os serviços a seguir:

(A) correspondem à menção de informação extraída de outra
fonte;
(B) devem ser colocadas entre aspas;
(C) esclarecem, ilustram ou sustentam o assunto apresentado;
(D) devem ser evitadas quando referentes a assuntos
amplamente divulgados;
(E) são recomendáveis em caso de provirem de publicações
didáticas.

I – limpeza.
II – transportes;
III – restaurante;
IV – conservação de jardins;
V – segurança.
Na administração de materiais, são considerados serviços
auxiliares:

43 - Todas as alternativas abaixo apresentam finalidades de
algum tipo de relatório, EXCETO:
(A) relatar formalmente os resultados ou progressos obtidos
em investigação de pesquisa;
(B) apresentar informações e experiências relativas a viagens;
(C) narrar memórias de uma vida específica;
(D) relatar a atuação administrativa de uma unidade ou
organização;
(E) fornecer informações sobre experiências de estagiário.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, II e III, apenas;
II, IV e V, apenas;
I, II, III e IV, apenas;
I, III, IV e V, apenas;
I, II, III, IV e V.

1

IV - o mar territorial;
V - os potenciais de energia hidráulica;
VI - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;
VII - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios
arqueológicos e pré-históricos;
VIII - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.

48- A Constituição Federal garante que o direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade é:

Estão corretos:

(A) inviolável;
(B) relativo;
(C) assimilável;
(D) questionável;
(E) incerto.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

49 - Ainda em relação aos Direitos e Garantias Fundamentais,
nossa Constituição Federal garante que:

52- Em relação às modalidades jurídicas de organização de
empresas, observe as afirmativas a seguir:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações,
nos termos da Constituição;
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei;
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento
desumano ou degradante;
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o
anonimato.
Estão corretas:

I – uma firma individual é uma empresa que pertence a uma
única pessoa, que a administra com vistas a seu próprio
lucro.
II – uma sociedade por cotas é uma entidade jurídica com
um Conselho de Administração, que é a maior autoridade na
condução dos assuntos da empresa, sendo responsável,
ainda, pela contratação do presidente.
III – uma sociedade por ações envolve dois ou mais
proprietários atuando em conjunto para obter lucro; em
geral são criadas com base em um contrato de associação.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II, apenas;
III e IV, apenas;
I, II e III, apenas;
I, II e IV, apenas;
I, II, III e IV.

Assinale:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

50- Ninguém pode penetrar na casa de uma pessoa sem
consentimento do morador, EXCETO:

se apenas a afirmativa I está correta;
se apenas a afirmativa II está correta;
se apenas as afirmativas I e II estão corretas;
se apenas as afirmativas I e III estão corretas;
se as afirmativas I, II e III estão corretas.

53- Você está analisando os resultados de cinco empresas,
cujas quantidades de ações e lucros estão exibidos na tabela a
seguir:

I - em caso de flagrante delito
II - em caso de desastre
III - para prestar socorro
IV - durante o dia ou à noite, por determinação judicial
Estão corretas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, II, III e V, apenas;
II, III, VI, VII e VIII, apenas;
I, III, IV, V, VII e VIII, apenas;
I, III, IV, V, VI, VII e VIII, apenas;
I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII.

Empresa
Alfa Alfa
Beta Beta
Gama Gama
Delta Delta
Ômega Ômega

I e II, apenas;
III e IV, apenas;
I, II e III, apenas;
II, III e IV, apenas;
I, II, III e IV.

Quantidade de ações
20.000
300.000
45.000
25.000
100.000

Lucro (R$)
10.000,00
170.000,00
2.000,00
120.000,00
100.000,00

A empresa que apresentou maior Lucro por Ação foi:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

51- São bens da União, entre outros:
I - os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a
ser atribuídos;
II - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em
terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um
Estado;
III - os recursos naturais da plataforma continental;
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Alfa Alfa;
Beta Beta;
Gama Gama;
Delta Delta;
Ômega Ômega.

AGENTE ADMINISTRATIVO – AGADM
54- O Valor Econômico Adicionado (VEA) é uma medida
utilizada para avaliar se um investimento aumenta a riqueza
dos acionistas. Esse valor é calculado subtraindo-se dos lucros
operacionais líquidos de um investimento o custo dos fundos
usados para seu financiamento. Um VEA positivo significa
aumento da riqueza dos acionistas, ao passo que um VEA
negativo significa diminuição da riqueza.
A tabela a seguir apresenta os dados relativos a quatro
investimentos:
Investimento
I
II
III
IV

Custos de
financiamento
$350.000
$200.000
$28.000
$260.000

Federação tenha menos de oito ou mais de setenta
Deputados.
III - O Senado Federal compõe-se de representantes dos
Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio
majoritário.
IV - Cada Estado e o Distrito Federal elege cinco
Senadores, com mandato de oito anos.
V - A representação de cada Estado e do Distrito Federal no
Senado é renovada de quatro em quatro anos,
alternadamente, por um e dois terços.

Lucro Operacional
Líquido
$320.000
$350.000
$12.000
$210.000

Estão corretas as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A quantidade de investimentos que indicam aumento da
riqueza dos acionistas é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

0;
1;
2;
3;
4.

(B)
(C)
(D)
(E)

I, II e III, apenas;
II, III e V, apenas;
I, II, III e V, apenas;
II, III, IV e V, apenas;
I, II, III, IV e V.

57- Os documentos públicos são identificados como:
(A) primários e secundários;
(B) correntes, intermediários e permanentes;
(C) correntes, secundários e permanentes;
(D) primários e correntes;
(E) secundários e permanentes.

55- O Código de Defesa do Consumidor diz, em seu Capítulo
IV, que:
“Os produtos e serviços colocados no ______ não acarretarão
riscos ________ dos consumidores, exceto os considerados
normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e
fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a
_________.”
Assinale o item que completa adequadamente as lacunas.
(A)
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58- No método alfabético de arquivamento utiliza-se como
elemento principal:
(A) o número;
(B) a data;
(C) o tema;
(D) a classe;
(E) o nome.

mercado financeiro / à saúde / pagar por eventuais
prejuízos;
mercado de consumo / à saúde ou segurança / dar as
informações necessárias e adequadas a seu respeito;
mercado de consumo / à saúde ou segurança / retirar de
circulação tais produtos;
mercado de trabalho / à segurança / destruí-los
imediatamente;
mercado de trabalho / à saúde / pagar por eventuais
prejuízos.

59- Em cada órgão e entidade da administração pública federal
será constituída uma Comissão Permanente de Avaliação de
Documentos que terá a responsabilidade de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

56- O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional,
que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. Em relação à composição do Congresso Nacional
observe as afirmativas a seguir:
I - A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes
do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado,
em cada Território e no Distrito Federal.
II - O número total de Deputados, bem como a
representação por Estado e pelo Distrito Federal, é
estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à
população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano
anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da

analisar, avaliar e selecionar os documentos;
identificar, selecionar e classificar os documentos;
arranjar, identificar e classificar os documentos;
analisar, arranjar e identificar os documentos;
avaliar, analisar e arranjar os documentos.

60 - Quanto ao grau de sigilo, os documentos públicos podem
ser:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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ultra-secretos, históricos, oficiais e reservados;
históricos, oficiais, confidenciais e reservados;
ultra-secretos, secretos, confidenciais e reservados;
oficiais, históricos, secretos e reservados;
secretos, históricos, confidenciais e reservados.

