
CONCURSO PÚBLICO
PÃO DE AÇúCAR (AL) - SUPERIOR (TARDE)
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

ODONTÓLOGO(A)

Atenção!
Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com o registrado no
topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que
sejam tomadas as devidas providências.

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.
este Caderno de Questões Objetivas, com 40 (quarenta) questões de múltipla escolha;a.
um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas nab.
prova.

Ao receber o Cartão de Respostas você deve:2.
conferir seu nome e número de inscrição;a.
ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.
assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.c.

As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.3.
Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.
levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.
portar  aparelhos eletrônicos,  tais  como telefone celular,  notebook,  receptor,  gravador  ouc.
máquina fotográfica ou equivalente.

Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.5.
Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.6.
Para  fins  de  correção  do  Cartão  de  Respostas,  serão  levadas  em  consideração  apenas  as7.
marcações realizadas no Cartão de Respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota8.
zero a toda questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a
correta.
O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter9.
nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas10.
devidamente preenchida e assinada ao fiscal  da sala.  Aquele que descumprir  esta regra será
ELIMINADO.

NOME:

INSCRIÇÃO:
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 1.

Leia as afirmativas a seguir:
I. O desenvolvimento radicular inicia-se um pouco após a
formação coronária. Os epitélios, interno e externo, do
órgão do esmalte formam a bainha epitelial de Hertwig
na  alça  cervical,  a  qual  se  prolifera  continuamente
crescendo em direção apical para formação da raiz.

II. A polpa é um tecido conjuntivo frouxo, que reage de
forma similar a outros tecidos de mesma constituição
encontrados  em  outras  regiões  do  organismo  em
situações fisiológicas ou patológicas.

III.  A  matriz  de dentina é  constituída basicamente de
colágeno e proteínas não colágenas.

IV.  A  formação  do  dente  inicia-se  durante  a  sexta
semana de vida embrionária do ser humano. A partir da
proliferação  do  ectoderma  relativo  aos  processos
mandibular  e  maxilar,  originam-se  as  lâminas  dentais.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Apenas três afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 2.

Leia as afirmativas a seguir:
I.  À  luz  da  Constituição  federal,  é  dever  do  Estado
brasileiro tolher o acesso universal e igualitário às ações
e serviços de saúde.

II. As células em proliferação ativa são as mais sensíveis
ao tratamento quimioterápico.

III.  Em oncologia,  a  cirurgia profilática busca remover
tecidos ou órgãos não vitais, que são possíveis órgãos-
alvo para o desenvolvimento do câncer.

IV. A dimensão educativa é inerente aos processos de
trabalho em saúde, seja ao nível  da sua formalização
nas  práticas  pedagógicas  reconhecidas  por  sua
delimitação ao espaço da escola  ou dos serviços de
assistência à saúde.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Apenas três afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 3.

Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  Estratégia  Saúde  da  Família  relaciona-se  com  a
promoção  da  qualidade  de  vida  da  população,
constituindo-se  em  uma  proposta  com  dimensões
técnica, política e administrativa.

II.  Em oncologia,  a  quimioterapia  é  usada para  tratar
doenças sistêmicas.

III. As equipes da Unidade de Saúde da Família devem
elaborar  um  plano  local  para  o  enfrentamento  dos
problemas de saúde.

IV. A Unidade de Saúde da Família não está inserida na
atenção primária à saúde.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Apenas três afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 4.

Leia as afirmativas a seguir:
I.  Em oncologia, o tratamento primário busca remover
todo o tumor e tecidos adjacentes, incluindo linfonodos
regionais.

II.  A  cirurgia  reconstrutora,  em  oncologia,  busca
melhorar  a  função  ou  obter  um  efeito  cosmético
desejável.

III.  A  quimioterapia  é  a  tentativa  de  estimular  a
proliferação  e  a  replicação  das  células  tumorais  ao
interferir com as funções celulares.

IV.  A  Educação em Saúde é  uma prática social,  cujo
processo  contribui  para  a  formação  da  consciência
crítica das pessoas a respeito de seus problemas de
saúde.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Apenas três afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.
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QUESTÃO 5.

Leia as afirmativas a seguir:
I.  Em oncologia,  a  radioterapia  é  o  método capaz de
destruir células tumorais empregando fitoterápicos.

II.  A  Vigilância  à  Saúde  busca  articular  o  enfoque
populacional  (promoção)  com  o  enfoque  de  risco
(proteção) e o enfoque clínico (assistência).

III. A Saúde da Familia é uma das principais estratégias,
propostas  pelo  Ministério  da  Saúde  do  Brasil,  para
reorientar  o  modelo  assitencial  do  Sistema  Único  de
Saúde, a partir da atenção básica.

IV.  A  quimioterapia  pode  ser  combinada  com  outras
modalidades de tratamento em oncologia.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Apenas três afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 6.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  É  vedado  aos  municípios  instituir  e  arrecadar  os
tributos de sua competência.

b) É dever do servidor público apresentar-se embriagado
no serviço, habitualmente.

c) É dever do servidor público alterar ou deturpar o teor
de documentos que deva encaminhar para providências.

d) O servidor público deve buscar o equilíbrio entre a
legalidade e a finalidade no exercício da sua profissão.

e) É dever do servidor público o uso do cargo para obter
qualquer favorecimento para si.

QUESTÃO 7.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) O respeito à hierarquia é uma atitude que deve ser
cultivada por todos os servidores públicos.

b) Poderá o Estado intervir em seus municípios quando
não forem prestadas contas devidas, na forma da lei.

c)  O  servidor  público  não poderá  jamais  desprezar  o
elemento ético de sua conduta.

d) Poderá o Estado intervir em seus municípios quando
deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois
anos consecutivos, a dívida fundada.

e) É vedado à União intervir nos Estados para manter a
integridade nacional.

QUESTÃO 8.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a)  O  servidor  público  deve  buscar  continuamente
aperfeiçoar o processo de comunicação e contato com
o público.

b) É vedado aos municípios criar, organizar e suprimir
distritos, observada a legislação estadual.

c)  A  ausência  de  organização  nas  atividades  da
instituição pública pode resultar em perda de reputação
para a entidade.

d) No exercício da sua profissão, o servidor público deve
respeitar  a  capacidade  e  as  limitações  individuais  de
todos os usuários do serviço público.

e)  O  servidor  público  deve  eliminar  da  sua  conduta
qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça,
sexo, nacionalidade ou outro tipo.

QUESTÃO 9.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a)  O  planejamento  eficaz  ajuda  o  servidor  público  a
aumentar  as  chances  de  sucesso  nas  atividades
desenvolvidas.

b) No exercício do direito de greve, o servidor público
deve  zelar  pelas  exigências  específicas  da  defesa  da
vida e da segurança coletiva.

c)  A  ausência  de  organização  nas  atividades  da
instituição pública pode resultar em baixa qualidade nos
serviços prestados.

d) É inconstitucional qualquer intervenção da União nos
Estados para prover a execução de lei federal, ordem ou
decisão judicial.

e)  A  ausência  de  organização  nas  atividades  da
instituição  pública  pode  resultar  em  incapacidade  de
alcançar os objetivos propostos.
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QUESTÃO 10.

Leia as afirmativas a seguir:
I.  As  equipes  da  Unidade  de  Saúde  da  Família  não
possuem  competência  para  identificar  o  perfil
epidemiológico  e  sociodemográfico  das  famílias  do
território adscrito.

II.  A  Estratégia  Saúde  da  Família  é  composta  pelas
ações de vigilância, promoção, prevenção e controle de
doenças e agravos.

II I .  A  Educação  Permanente  em  Saúde  evita  o
desenvolvimento de práticas educativas que foquem a
resolução de problemas concretos.

IV. O Sistema de Informações da Atenção Básica (SIAB)
é um sistema de informação que sistematiza os dados
coletados,  possibilita  a  sua  informatização  e  gera
relatórios de acompanhamento e avaliação.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Apenas três afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 11.

Leia as afirmativas a seguir:
I. A Estratégia Saúde da Família busca realizar a análise
permanente da situação de saúde da população.

II.  No  Brasil,  a  saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do
Estado.

III. No Brasil,  as instituições privadas podem participar
de forma complementar  do Sistema Único de Saúde,
segundo diretrizes deste,  mediante contrato de direito
público ou convênio.

IV. O funcionamento das Unidades de Saúde da Família
se  dá  pela  atuação  de  uma  ou  mais  equipes  de
profissionais que devem se responsabilizar pela atenção
à  saúde  da  população,  vinculada  a  um  determinado
território.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Apenas três afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 12.

Leia as afirmativas a seguir:
I.  Na  perspectiva  da  Estratégia  Saúde  da  Família,  a
família e o seu espaço social constituem o núcleo básico
de abordagem no atendimento à saúde.

II. A prática de saúde, enquanto prática educativa, tem
por  base  o  processo  de  capacitação  de  indivíduos  e
grupos para atuarem sobre a realidade e transformá-la.

III.  A  quimioterapia  é  uma  técnica  que  se  limita  à
aplicação  de  uma  dose  única  do  medicamento  para
alcançar a regressão do tumor.

IV. As equipes das Unidades de Saúde da Família devem
não realizar o cadastramento das famílias em sua área
de abrangência.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Apenas três afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 13.

Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  Estratégia Saúde da Família  busca humanizar  as
práticas  de  saúde  por  meio  de  estabelecimento  de
v ínculo  de  conf iança  e  contr ibu indo  para  a
democratização do conhecimento do processo saúde-
doença.

II. A Estratégia Saúde da Família visa à desorganização
da atenção básica no Brasil.

III.  O Estado brasileiro deve garantir  o direito à saúde
mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos, entre
outras ações.

IV. Não compete às equipes da Unidade de Saúde da
Família  realizar  o  diagnóstico  de  saúde  do  território
adscrito.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Apenas três afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.
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QUESTÃO 14.

Leia as afirmativas a seguir:
I.  As  ações  de  Educação  em  Saúde  não  devem  ser
integradas  às  ações  de  saneamento  ou  à  atenção
integral à saúde.

II.  A  Estratégia  Saúde  da  Família  não  permite  o
estabelecimento de equipes multiprofissionais.

III. A Estratégia Saúde da Família busca embaraçar os
processos  de  trabalho  dos  profissionais  da  atenção
básica.

IV. As equipes da Unidade de Saúde da Família devem
reconhecer  os  problemas  de  saúde  prevalentes  e  os
riscos  a  que  a  população  do  território  adscrito  está
exposta.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Apenas três afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 15.

Leia as afirmativas a seguir:
I.  Em  relação  às  determinações  constitucionais
relacionadas à saúde, é correto afirmar que é vedada a
destinação  de  recursos  públicos  para  auxílios  ou
subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

II. A Estratégia Saúde da Família procura desorganizar
os  serviços  e  as  práticas  profissionais  na  lógica  da
redução  da  saúde,  disseminação  de  doenças  e
reabilitação.

III .  A  Educação  Permanente  em  Saúde  propõe
estratégias  que possibilitam a  construção coletiva  do
conhecimento.

IV. A Estratégia Saúde da Família pressupõe o princípio
da Vigilância à Saúde, a inter e multidisciplinaridade e a
integralidade do cuidado sobre a população que reside
na área de abrangência de suas unidades de saúde.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Apenas três afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 16.

Leia as afirmativas a seguir:
I. A Unidade de Saúde da Família trabalha com território
de  abrangência  definido,  sendo  responsável  pelo
cadastramento  e  acompanhamento  desta  população.

II. As informações do cadastro realizado pelas equipes
das Unidades Saúde da Família, juntamente com outras
fontes  de  informação,  levam  ao  conhecimento  da
realidade da população da área de abrangência,  seus
principais problemas de saúde e seu modo de vida.

III.  Além  dos  trabalhadores  da  saúde,  a  Vigilância  à
Saúde  incorpora  à  prática  de  saúde  a  população
organizada.

IV.  Entre os objetivos da Estratégia Saúde da Família
inclui-se a não intervenção sobre os fatores de risco a
que a população está exposta.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Apenas três afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 17.

Leia as afirmativas a seguir:
I. A educação popular em saúde não possui relação com
a  promoção  da  participação  social  no  processo  de
formulação e gestão da política de saúde.

II. No Brasil, é vedada a participação da iniciativa privada
na assistência à saúde.

III.  A  participação da  comunidade é  uma diretriz  das
ações e serviços públicos de saúde no Brasil.

IV.  A Vigilância à Saúde causa a não adequação das
ações e serviços de saúde aos problemas, necessidades
e demandas da população.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Apenas três afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.
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QUESTÃO 18.

Leia as afirmativas a seguir:
I. Em oncologia, a cirurgia paliativa ocorre quando a cura
não  é  possível.  O  seu  objetivo  é  trazer  conforto  e
promover uma vida satisfatória e produtiva.

II. A Vigilância à Saúde é uma proposta de redefinição
das  práticas  sanitárias  que  não  se  fundamenta  no
princípio de integralidade.

III.  A  descentralização,  com  direção  única  em  cada
esfera de governo, é uma diretriz das ações e serviços
públicos de saúde no Brasil.

IV.  A  Estratégia  Saúde  da  Família  busca  reduzir  a
resolutividade  e  impacto  na  situação  de  saúde  das
pessoas e coletividades.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Apenas três afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 19.

Leia as afirmativas a seguir:
I.  Entre  os  objetivos  da  Estratégia  Saúde  da  Família
inclui-se a prestação da assistência integral e contínua
de boa qualidade à população.

II.  É  vedada  a  participação  direta  ou  indireta  de
empresas  ou  capitais  estrangeiros  na  assistência  à
saúde no Brasil, salvo nos casos previstos em lei.

III. Prover o atendimento integral, com prioridade para as
atividades  preventivas,  sem  prejuízo  dos  serviços
assistenciais,  é  uma  diretriz  das  ações  e  serviços
públicos de saúde no Brasil.

IV.  A  Educação  Permanente  em  Saúde  parte  do
pressuposto  da  aprendizagem  significativa  e
problematizadora.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Apenas três afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 20.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) No exercício da sua profissão, o servidor público não
deve  ser  cortês,  ter  urbanidade,  disponibilidade  ou
atenção.

b)  O  planejamento  eficaz  ajuda  o  servidor  público  a
prestar os serviços certos no momento certo.

c)  A  ausência  de  organização  nas  atividades  da
instituição pública pode resultar  em falta de recursos
para realização do trabalho.

d) Tratar mal um usuário dos serviços públicos, direta ou
indiretamente, significa causar-lhe dano moral.

e)  A  ausência  de  organização  nas  atividades  da
instituição pública pode resultar em partes interessadas
insatisfeitas.
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CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 21.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) Os atos administrativos deverão ser motivados, com
indicação  dos  fatos  e  dos  fundamentos  jurídicos,
quando, entre outros aspectos, decorram de reexame de
ofício.

b) É impedido de atuar em processo administrativo o
servidor  ou  autoridade  que  tenha  interesse  direto  ou
indireto na matéria.

c)  Havendo  vários  interessados  no  processo
administrativo, a desistência ou renúncia atinge somente
quem a tenha formulado.

d) A administração pública deve ser exercida sempre em
sintonia  com  o  interesse  particular,  observando  o
princípio da não razoabilidade.

e) É impedido de atuar em processo administrativo o
servidor ou autoridade que esteja litigando judicial  ou
administrativamente  com o interessado ou respectivo
cônjuge ou companheiro.

QUESTÃO 22.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) A raiz quadrada de 1.156 corresponde a 62.

b)  Se  Emmanuel  comprou  25  cadernos  a  um  preço
unitário de R$ 21, então ele gastou R$ 480 com suas
compras.

c) André comprou um produto importado por 72 dólares.
Considerando que na época o valor do Dólar era de R$
3,40,  podemos afirmar que André gastou mais de R$
250.

d) Se Suzano comprou 35 mangas a um preço unitário
de R$ 8, então ele gastou R$ 280 com suas compras.

e)  Se  uma  sala  possui  largura  igual  a  58m  e
comprimento igual a 224m, então a área dessa sala é
igual a 11.092m².

QUESTÃO 23.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Se Israel comprou 37 laranjas a um preço unitário de
R$ 5, então ele gastou R$ 112 com suas compras.

b) Se Izael comprou 33 frutas a um preço unitário de R$
4, então ele gastou R$ 132 com suas compras.

c) Se Davi comprou 27 desodorantes a um preço unitário
de R$ 15, então ele gastou R$ 380 com suas compras.

d) Se um terreno em forma de quadrado possui lado
igual a 18 dam, então sua área será igual a 222 dam².

e) A raiz quadrada de 1.444 corresponde a 122.

QUESTÃO 24.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Há 2 anos, o peso de Caroline era de 69 kg. Há 1 ano,
seu peso era de 67 kg. Atualmente, seu peso é 74 kg.
Assim, é correto afirmar que seu peso médio, no período
considerado, é igual a 68 kg.

b) Se Augusto nasceu em 1979, então ele completará 75
anos após o ano de 2050.

c) A raiz quadrada de 1.225 corresponde a 71.

d) Se um quadrado possui lado igual a 13 dm, então sua
área será igual a 269 dm².

e) A raiz quadrada de 1.089 corresponde a 48.

QUESTÃO 25.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  Se  um  galpão  possui  largura  igual  a  12m  e
comprimento igual a 58m, então a área desse galpão é
igual a 636m².

b) Se David comprou 29 legumes a um preço unitário de
R$ 6, então ele gastou R$ 161 com suas compras.

c)  Se um galpão em forma de quadrado possui  lado
igual a 21m, então sua área será igual a 391m².

d) Se Hannah nasceu em 1972, então ela completará 61
anos após o ano de 2030.

e) A raiz quadrada de 1.764 corresponde a 141.

QUESTÃO 26.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  Se  um  reservatório  em  formato  retangular  possui
dimensões  iguais  a  70m,  55m,  e  66m,  então  o  seu
volume será igual a 254.100m³.

b)  Eugênio  comprou  um  produto  importado  por  67
euros. Considerando que na época o valor do Euro era de
R$ 3,50, podemos afirmar que Eugênio gastou mais de
R$ 240.

c) Carlos comprou um produto importado por 74 euros.
Considerando que na época o valor do Euro era de R$
3,40, podemos afirmar que Carlos gastou menos de R$
200.

d) Se um quadrado possui lado igual a 15 mm, então sua
área será igual a 205 mm².

e) Se um campo de futebol possui largura igual a 10m e
comprimento igual a 74m, então a área desse campo é
igual a 840m².
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QUESTÃO 27.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  A  livre  expressão  da  atividade  intelectual  e  de
comunicação é vedada no Brasil, conforme previsto nos
termos da Constituição Federal de 1988.

b) A Constituição Federal de 1988 veda a prestação de
assistência religiosa nas entidades civis de internação
coletiva no Brasil.

c) É inviolável a liberdade de consciência e de crença no
Brasil.

d)  Impedir  o  bem-estar  dos  brasileiros  é  um  dos
objetivos da Constituição Federal de 1988.

e) No Brasil, o exercício dos cultos religiosos é restrito às
residências particulares, de acordo com a Constituição
Federal de 1988.

QUESTÃO 28.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  De acordo com a Constituição Federal  de 1988,  a
fraternidade é um valor que não deve ser semeado na
sociedade brasileira.

b)  No  Brasil,  é  assegurado  o  direito  de  resposta,
proporcional ao agravo.

c) No Brasil, a Constituição Federal de 1988 determina
que qualquer indivíduo poderá ser privado de direitos por
motivo de crença religiosa.

d)  Evitar  a  construção  de  uma  sociedade  sem
preconceitos é um dos objetivos da Constituição Federal
de 1988.

e)  A  Constituição  Federal  de  1988  busca  impedir  o
desenvolvimento, a igualdade e a justiça na sociedade
brasileira.

QUESTÃO 29.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  No  Brasil,  é  assegurado  o  direito  de  resposta,
proporcional ao agravo, exclusivamente aos servidores
públicos civis ou maiores de 60 anos.

b) Garantir  o bem-estar dos brasileiros não é um dos
objetivos da Constituição Federal de 1988.

c) No Brasil,  é vedada a liberdade de consciência e a
prática de crenças religiosas, de acordo com o princípio
do estado laico.

d) No Brasil, é inconstitucional a livre manifestação do
pensamento, sendo admitido o anonimato.

e)  É  assegurada,  nos  termos  da  lei,  a  prestação  de
assistência religiosa nas entidades civis e militares de
internação coletiva no Brasil.

QUESTÃO 30.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) É impedido de atuar em processo administrativo o
servidor  que  tenha  participado  ou  venha  a  participar
como testemunha.

b) É impedido de atuar em processo administrativo o
servidor  ou  autoridade  que  tenha  participado  como
perito.

c) Os atos administrativos deverão ser motivados, com
indicação  dos  fatos  e  dos  fundamentos  jurídicos,
quando, entre outros aspectos, imponham ou agravem
deveres, encargos ou sanções.

d) Os atos administrativos deverão ser motivados, com
indicação  dos  fatos  e  dos  fundamentos  jurídicos,
quando,  entre  outros  aspectos,  deixem  de  aplicar
jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de
pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais.

e)  Todos os atos administrativos devem ser  oficial  e
integralmente  divulgados,  através  de  publicação  em
Diário Oficial, mesmo nas hipóteses de sigilo previstas
na Constituição.

QUESTÃO 31.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) Nos processos administrativos, é vedada a atuação
conforme a lei e o Direito.

b) Os atos administrativos deverão ser motivados, com
indicação  dos  fatos  e  dos  fundamentos  jurídicos,
quando,  entre  outros  aspectos,  importem  anulação,
revogação,  suspensão  ou  convalidação  de  ato
administrativo.

c) É impedido de atuar em processo administrativo o
servidor que tenha participado como perito, testemunha
ou representante.

d) Os atos administrativos deverão ser motivados, com
indicação  dos  fatos  e  dos  fundamentos  jurídicos,
quando, entre outros aspectos, dispensem ou declarem
a inexigibilidade de processo licitatório.

e) Não podem ser admitidas no processo administrativo
as provas obtidas por meios ilegítimos ou ilegais.
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QUESTÃO 32.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a)  Quando  a  matéria  do  processo  administrativo
envolver assunto de interesse geral, o órgão competente
poderá, mediante despacho motivado, abrir período de
consulta pública para manifestação de terceiros, antes
da decisão do pedido,  se não houver  prejuízo para a
parte interessada.

b) Em relação à desistência do processo administrativo,
o  interessado  poderá,  mediante  manifestação  escrita,
desistir total ou parcialmente do pedido formulado ou,
ainda, renunciar a direitos disponíveis.

c) O servidor público nunca deve manter a objetividade
no atendimento do interesse público, sendo obrigatória a
sua promoção pessoal.

d)  São  inadmissíveis,  no  processo  administrativo,  as
provas obtidas por meios ilícitos.

e) Os atos administrativos deverão ser motivados, com
indicação  dos  fatos  e  dos  fundamentos  jurídicos,
quando,  entre  outros  aspectos,  decidam  processos
administrativos de concurso ou seleção pública.

QUESTÃO 33.

Leia  as  afirmativas  a  seguir  e  marque  a  opção
INCORRETA:
a) Os atos administrativos deverão ser motivados, com
indicação  dos  fatos  e  dos  fundamentos  jurídicos,
quando,  entre  outros  aspectos,  neguem,  limitem  ou
afetem direitos ou interesses.

b) A desistência ou renúncia do interessado no processo
administrativo,  conforme  o  caso,  não  prejudica  o
prosseguimento  do  processo,  se  a  Administração
considerar  que  o  interesse  público  assim  o  exige.

c) Os atos administrativos deverão ser motivados, com
indicação  dos  fatos  e  dos  fundamentos  jurídicos,
quando,  entre  outros  aspectos,  decidam  recursos
administrativos.

d) O servidor público deve agir sempre em consonância
com os princípios da improporcionalidade e salacidade.

e) A Administração tem o dever de explicitamente emitir
decisão  nos  processos  administrativos  e  sobre
solicitações  ou  reclamações,  em  matéria  de  sua
competência.

QUESTÃO 34.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Impedir a construção de uma sociedade pluralista é
um dos objetivos da Constituição Federal de 1988.

b)  A  Constituição  Federal  de  1988  determina  que
ninguém será privado de direitos por motivo de crença
religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se
as  invocar  para  eximir-se  de  obrigação legal  a  todos
imposta  e  recusar-se  a  cumprir  prestação alternativa,
fixada em lei.

c) Tolher o bem-estar dos brasileiros é um dos objetivos
da Constituição Federal de 1988.

d)  Na  ordem  interna  e  internacional,  o  Brasil  adota
sempre  uma  postura  de  solução  armada  das
controvérsias,  conflitos  e  disputas  comerciais.

e)  A  Constituição  Federal  de  1988  busca  criar  uma
sociedade distante da harmonia social.

QUESTÃO 35.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  A  Constituição  Federal  de  1988  busca  criar  uma
sociedade  comprometida,  na  ordem  interna  e
internacional,  com  a  solução  bélica  das  controvérsias.

b)  De acordo com a Constituição Federal  de 1988,  a
realização  de  atividades  científicas  e  de  pesquisa  é
autorizada  exclusivamente  quando  realizada  por  uma
entidade da Administração Direta.

c)  A Constituição Federal  de 1988 determina que,  no
Brasil,  é  livre  a  manifestação  do  pensamento,  sendo
vedado o anonimato.

d) No Brasil, é proibido o exercício dos cultos religiosos e
vedada,  na  forma da  lei,  a  manutenção de  locais  de
culto.

e)  A  expressão  da  atividade  artística  é  permitida  no
Brasil mediante prévia autorização de órgão de censura
ou licença, nos termos da Constituição Federal de 1988.

BRASIL LEVARÁ DEZ ANOS PARA RECUPERAR NÍVEL
DE EMPREGO E RENDA PRÉ-CRISE, DIZ FIRJAN

O Brasil vai demorar uma década para retomar o nível
de emprego e renda do período pré-crise econômica. É
o  que  revela  o  Índice  Firjan  de  Desenvolvimento
Municipal (IFDM) divulgado nesta quinta-feira (28) pela
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro
(Firjan).
"O que a gente consegue perceber é que tivemos mais
de uma década perdida para o desenvolvimento do
mercado  de  trabalho.  Este  é  um  cenário  bastante
alarmante",  disse  o  coordenador  de  Estudos
Econômicos  da  Firjan,  Jonathas  Goulart.
(Extraído  de  g1.globo.com/economia,  com
adaptações)
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QUESTÃO 36.

Leia  o  texto  'BRASIL  LEVARÁ  DEZ  ANOS  PARA
RECUPERAR NÍVEL DE EMPREGO E RENDA PRÉ-CRISE,
DIZ FIRJAN', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a)  O  texto  apresenta  uma  linguagem  subjetiva  e
informal.  É escrito de forma impessoal  e  tem caráter
injuntivo.

b) De acordo com Jonathas Goulart, as conquistas da
política econômica do Governo Federal, nos últimos dez
anos,  fortaleceram  a  competitividade  da  indústria
brasileira.

c)  Ocorre  substantivo  na  primeira  frase  do  primeiro
parágrafo do texto.

d) O texto apresenta diversos elementos que remetem à
exaltação da natureza e de tudo o que lhe diz respeito.

e)  O  vocábulo  “renda”  pode  ser  classificado  como
pronome.

QUESTÃO 37.

Leia  o  texto  'BRASIL  LEVARÁ  DEZ  ANOS  PARA
RECUPERAR NÍVEL DE EMPREGO E RENDA PRÉ-CRISE,
DIZ FIRJAN', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O vocábulo “consegue” pode ser classificado como
substantivo.

b)  De  acordo  com  o  autor,  a  Firjan  é  a  entidade
responsável por melhorar os resultados econômicos e
relativos ao mercado de trabalho no Brasil nos últimos
dez anos.

c)  O  texto  retrata  as  dificuldades  enfrentadas  pelo
proletariado para garantir o acesso aos diretos básicos,
como saúde e educação.

d)  O  vocábulo  “revela”  pode  ser  classificado  como
interjeição.

e) Ocorre verbo no seguinte trecho: “a gente consegue
perceber”.

QUESTÃO 38.

Leia  o  texto  'BRASIL  LEVARÁ  DEZ  ANOS  PARA
RECUPERAR NÍVEL DE EMPREGO E RENDA PRÉ-CRISE,
DIZ FIRJAN', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) Por apresentar as opiniões dos editores do Jornal, o
texto em questão não tem a obrigação de ser imparcial.

b)  Utilizando-se  de  um  rico  vocabulário,  Jonathas
Goulart  denuncia  os  vícios  e  males  da  sociedade  de
forma irônica e, ao mesmo tempo, bem humorada.

c) O autor utiliza analogias com a vida rural como forma
de  manifestar  a  sua  individualidade,  muitas  vezes
definida por emoções e sentimentos.

d) A citação utilizada pelo autor no texto descreve um
cenário favorável à economia brasileira.

e) A citação utilizada pelo autor no texto descreve um
cenário desfavorável à economia do Brasil.
QUESTÃO 39.

Leia  o  texto  'BRASIL  LEVARÁ  DEZ  ANOS  PARA
RECUPERAR NÍVEL DE EMPREGO E RENDA PRÉ-CRISE,
DIZ FIRJAN', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) De acordo com Jonathas Goulart,  o Brasil  avançou
dez anos em relação aos demais países do Mercosul no
quesito mercado de trabalho.

b)  O  autor  desenvolve  uma  crônica  da  realidade  ao
mesmo  tempo  em  que  critica  a  atuação  frágil  das
instituições públicas.

c) O autor utiliza figuras de linguagem para atribuir ao
texto  características  de  subjetivismo  e  ideias
nacionalistas.

d) Ocorre verbo no trecho: “Federação das Indústrias do
Estado do Rio de Janeiro”.

e)  No trecho “tivemos mais  de  uma década perdida”
ocorre um verbo conjugado no plural.

QUESTÃO 40.

Leia  o  texto  'BRASIL  LEVARÁ  DEZ  ANOS  PARA
RECUPERAR NÍVEL DE EMPREGO E RENDA PRÉ-CRISE,
DIZ FIRJAN', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a)  O  vocábulo  “década”  pode  ser  classificado  como
artigo indefinido.

b)  A  religiosidade  do  autor  pode  ser  observada  nas
recorrentes referências às crenças católicas ortodoxas
presentes no texto.

c) O texto apresenta uma linguagem direta e formal. É
escrito de forma impessoal e tem caráter informativo.

d) O autor procurou sustentar a ideia de que o Brasil, nos
últimos  dez  anos,  progrediu  consistentemente  na
criação  de  novos  empregos.

e)  O  vocábulo  “retomar”  pode  ser  classificado  como
advérbio de tempo.
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RASCUNHO


