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Prezado(a) Candidato(a),

1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 40 (quarenta) itens, ordenados de 1 a 40, com al-
ternativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, 
solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use 
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.

3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul 
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado, 
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua 
caligrafia usual, a seguinte frase:

Pedofilia é crime, denuncie.

6. O tempo máximo de duração da prova é de 3  (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a partir 
da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

7. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após 
a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.

8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição 
em ata de suas respectivas assinaturas.

9. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 15 minutos antes do término da prova.

10. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 02/2016 poderá implicar na anulação 
da sua prova.

11. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

12. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível 
no site www.ibeg.org.br.
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II. O trabalho feito pelo governo brasileiro objetiva amenizar as diferenças 
sociais.

Encontre a alternativa correta.

(a) Apenas a proposição I está correta.

(b) Apenas a proposição II está correta.

(c) As proposições I e II são verdadeiras.

(d) As proposições I e II são falsas.

(e) A proposição I é verdadeira e a proposição II é falsa.

QUESTÃO 02

“Para provar a eficiência desta vacinação em relação à prevenção de doen-
ças decorrentes do Papiloma Vírus, é importante ressaltar que o maior 
beneficiário é a população de meninas que após a vacinação estarão livres 
do contágio deste vírus, além de passarem a estar protegidas de todas as 
complicações, doenças e demais patologias dele decorrentes. Doenças estas 
que são recordistas quando o assunto é causa mortis entre as mulheres no 
Brasil e no mundo.”

Com base no trecho acima, observe as proposições abaixo.

I. Além de passarem a estar protegidas de todas as complicações, doenças 
e demais patologias dele decorrentes. Doenças estas que são recordistas 
quando o assunto é causa mortis entre as mulheres no Brasil e no mundo.

PORQUE

II. Para provar a eficiência desta vacinação em relação à prevenção de doen-
ças decorrentes do Papiloma Vírus, é importante ressaltar que o maior be-
neficiário é a população de meninas que após a vacinação estarão livres do 
contágio deste vírus.

Diante das proposições acima, é correto afirmar que:

(a) A proposição I traz uma ideia secundária, e a proposição II traz uma 
ideia periférica.

(b) A proposição I traz uma ideia secundária, e a proposição II traz a ideia 
principal.

(c) A proposição I traz a ideia principal, e a proposição II traz uma ideia 
periférica.

(d) A proposição I traz a ideia principal, e a proposição II traz uma ideia 
secundária.

(e) A proposição I traz uma ideia periférica, e a proposição II traz uma ideia 
secundária.

QUESTÃO 03

“Trabalho este que é muito relevante devido ao grande “abismo social” que 
há no Brasil, um dos países recordistas quando o assunto é desigualdade 
social.”

A partir do trecho acima, o termo “abismo social” está entre aspas por ser:

(a) discurso direto

(b) discurso indireto

(c) discurso indireto livre

(d) intertextualidade

(e) termo destacado pelos autores

LÍNGUA PORTUGUESA   

Política Pública de vacinação de meninas contra o HPV  
como viés axiológico do direito à saúde no Brasil

 É importante saber o que é uma política pública e ver como ela 
é tratada no País, bem como a forma que o governo faz este trabalho para 
amenizar as diferenças sociais. Trabalho este que é muito relevante devido 
ao grande “abismo social” que há no Brasil, um dos países recordistas quan-
do o assunto é desigualdade social.
 Sabendo o conceito de políticas públicas e sua ampla abordagem, 
podemos fazer uma ramificação com o conceito de políticas públicas de 
saúde. Dado que esta política pública se enquadra nas políticas sociais acer-
ca da saúde do brasileiro.
 Cabe inicialmente compreender que o HPV (Papiloma Vírus Hu-
mano) é uma DST (Doença Sexualmente Transmissível) causada pelo Papi-
loma Vírus. Esta doença geralmente se apresenta causando feridas e ver-
rugas no órgão sexual, e ao redor do mesmo, normalmente contraída pela 
relação sexual “desprotegida” (sem uso de preservativo).
 Para provar a eficiência desta vacinação em relação à prevenção 
de doenças
decorrentes do Papiloma Vírus, é importante ressaltar que o maior bene-
ficiário é a população de meninas que após a vacinação estarão livres do 
contágio deste vírus, além de passarem a estar protegidas de todas as com-
plicações, doenças e demais patologias dele decorrentes. Doenças estas que 
são recordistas quando o assunto é causa mortis entre as mulheres no Bra-
sil e no mundo.
 Para se analisarem as legislações que preveem a proteção do con-
tágio por HPV, a pesquisa mostrará que foram feitos vários projetos de lei 
para concretizar a vacinação, como o PL 1430/201, que disponibiliza a va-
cina para homens e mulheres na faixa etária de 9 a 26 anos no SUS (Sistema 
Único de Saúde). Bem como o PL 4540/2012, o qual assegura às mulheres 
da faixa etária de 10 a 40 anos a vacinação no SUS (Sistema Único de Saúde).
 Há pessoas contrárias à vacinação com o argumento de que tal 
aplicação iria incentivar a prática sexual apenas por se tratar da prevenção 
de uma DST. E outros também acreditam que a prevenção mais eficiente é 
uma educação sexual bem feita.
 No entanto, quando o objetivo é checar os custos no SUS das 
doenças decorrentes da infecção por HPV, os dados são assustadores. De 
janeiro a março de 2013, foram feitas 5,6 mil internações, com as quais fo-
ram gastos R$ 7,6 milhões. Todas em decorrência da infecção por HPV e 
suas complicações. O Ministério da Saúde estima que os investimentos na 
doença alcancem 382 milhões gastos entre 2011 e 2014. Novamente a com-
provação do altíssimo valor que tal infecção gera para todo o custo da saúde 
pública no País.
 Para provar a economia do SUS na opção pela vacinação no lugar 
do tratamento de doenças decorrentes, convém ressaltar que o Ministério 
da Saúde investiu R$ 465 milhões na compra de 15 milhões de doses da 
vacina para este ano, quantidade suficiente para que 5 milhões de pré-ado-
lescentes sejam imunizadas.
 Parece um alto investimento, para imunizar cerca de 5 milhões 
de jovens, um custo de R$ 465 milhões na compra de 15 milhões de doses 
da vacina. No entanto, isso é muito menos do que o Estado gastaria com o 
tratamento dos portadores de HPV. O gasto pode ser maior visto em curto 
período de tempo, porém, ao se observar em longo prazo, pode-se ver uma 
imensa economia com uma redução drástica nos tratamentos das doenças 
causadas pelo HPV. Fora a economia, também há o grande benefício para as 
pessoas que não vão ter que passar pelas mazelas causadas pelo HPV.

[GONÇALVES, Jonas Rodrigo; OLIVEIRA, César Cavalcante. Política Pública de vacinação de meninas contra o 

HPV como viés axiológico do direito à saúde no Brasil. Brasília: Processus, 2014. v. 1. 392p .]

QUESTÃO 01

“É importante saber o que é uma política pública e ver como ela é tratada no
País, bem como a forma que o governo faz este trabalho para amenizar as
diferenças sociais. Trabalho este que é muito relevante devido ao grande 
“abismo social” que há no Brasil, um dos países recordistas quando o assun-
to é desigualdade social.”

Em relação ao trecho acima, observe as proposições abaixo.

I. O vocábulo “ela” retoma coerentemente “política pública”.
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QUESTÃO 08

“Para provar a eficiência desta vacinação em relação à prevenção de doen-
ças decorrentes do Papiloma Vírus, é importante ressaltar que o maior be-
neficiário é a população de meninas que após a vacinação estarão livres do 
contágio deste vírus, além de passarem a estar protegidas de todas as com-
plicações, doenças e demais patologias dele decorrentes.”

Em relação ao trecho acima, pode-se classificar sintaticamente o primeiro 
período como Oração Subordinada:

(a) Adverbial Consecutiva Reduzida de Infinitivo

(b) Adverbial Causal Reduzida de Infinitivo

(c) Adverbial Final Reduzida de Infinitivo

(d) Substantiva Objetiva Direta Reduzida de Infinitivo

(e) Substantiva Subjetiva Reduzida de Infinitivo

QUESTÃO 09

“Para se analisarem as legislações que preveem a proteção do contágio por
HPV, a pesquisa mostrará que foram feitos vários projetos de lei para con-
cretizar a vacinação, como o PL 1430/201, que disponibiliza a vacina para 
homens e mulheres na faixa etária de 9 a 26 anos no SUS (Sistema Único de 
Saúde).”

Em relação ao trecho acima, é incorreto afirmar que o vocábulo “que”:

(a) funciona sintaticamente como o sujeito de “disponibiliza”

(b) é um pronome relativo

(c) refere-se a “PL 1430/201”

(d) refere-se à vacinação

(e) pode ser substituído por “o qual” sem prejuízo quanto à correção gra-
matical

QUESTÃO 10

“Doenças estas que são recordistas quando o assunto é causa mortis entre 
as mulheres no Brasil e no mundo.”

Acerca do trecho acima, pode-se afirmar que o termo “que” não é:

(a) pronome relativo

(b) sujeito do verbo de ligação “são”

(c) elemento catafórico

(d) elemento anafórico

(e) substituível por “as quais”

QUESTÃO 11

“Há pessoas contrárias à vacinação com o argumento de que tal aplicação 
iria incentivar a prática sexual apenas por se tratar da prevenção de uma 
DST.”

Em relação ao trecho acima, a substituição de “incentivar a prática sexual” 
por “incentivá-la”:

(a) manteria a correção gramatical e preservaria as relações semânticas do 
período.

(b) prejudicaria a correção gramatical, mas preservaria as relações semân-
ticas do período.

QUESTÃO 04

Acerca da tipologia textual, pode-se inferir que se trata de um texto predo-
minantemente:

(a) descritivo

(b) narrativo

(c) poético

(d) dissertativo

(e) literário

QUESTÃO 05

“Para provar a eficiência desta vacinação em relação à prevenção de doen-
ças decorrentes do Papiloma Vírus, é importante ressaltar que o maior be-
neficiário é a população de meninas que após a vacinação estarão livres do 
contágio deste vírus, além de passarem a estar protegidas de todas as com-
plicações, doenças e demais patologias dele decorrentes.”

Em relação ao trecho acima, a troca de “vacinação” por “imunização”:

(a) manteria a correção gramatical e preservaria o sentido do texto, por se 
tratar de sinonímia.

(b) manteria a correção gramatical e preservaria o sentido do texto, por se 
tratar de antonímia.

(c) manteria a correção gramatical, mas não preservaria o sentido do texto, 
por se tratar de sinonímia.

(d) manteria a correção gramatical, mas não preservaria o sentido do texto, 
por se tratar de antonímia.

(e) não manteria a correção gramatical, mas preservaria o sentido do texto, 
por se tratar de sinonímia.

QUESTÃO 06

Em relação ao texto, pode-se dizer que possui linguagem predominante-
mente:

(a) abstrata

(b) irônica

(c) conotativa

(d) denotativa

(e) literária

QUESTÃO 07

“Parece um alto investimento, para imunizar cerca de 5 milhões de jovens, 
um custo de R$ 465 milhões na compra de 15 milhões de doses da vacina. 
No entanto, isso é muito menos do que o Estado gastaria com o tratamento 
dos portadores de HPV.”

Em relação ao trecho acima, pode-se inferir que “isso” é um termo:

(a) catafórico

(b) anafórico

(c) longitudinal

(d) proximal

(e) nenhuma das anteriores
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(c) prejudicaria a correção gramatical, bem como as relações semânticas 
do período.

(d) consertaria gramaticalmente o período.

(e) nenhuma das anteriores.

QUESTÃO 12

“Trabalho este que é muito relevante devido ao grande “abismo social” que 
há no Brasil, um dos países recordistas quando o assunto é desigualdade 
social.”

Em relação ao trecho acima, no que tange à Regência em “devido ao grande 
‘abismo social’ que há no Brasil”, encontre a alternativa correta.

(a) A troca de “ao” por “a” manteria a correção gramatical.

(b) A troca de “ao” por “a” prejudicaria gramaticalmente o período.

(c) A troca de “ao” por “a” consertaria gramaticalmente o período.

(d) A troca de “ao” por “a” manteria a correção gramatical, mas prejudicaria 
a semântica do período.

(e) A troca de “ao” por “a” consertaria gramaticalmente o período, mas pre-
judicaria as relações de sentido.

QUESTÃO 13

“Esta doença geralmente se apresenta causando feridas e verrugas no órgão 
sexual, e ao redor do mesmo, normalmente contraída pela relação sexual 
“desprotegida” (sem uso de preservativo).”

Em relação ao trecho acima, o vocábulo “contraída” concorda com:

(a) doença

(b) feridas

(c) verrugas

(d) feridas e verrugas

(e) relação sexual

QUESTÃO 14

“Sabendo o conceito de políticas públicas e sua ampla abordagem, podemos
fazer uma ramificação com o conceito de políticas públicas de saúde.”
Em relação ao trecho acima, no que tange à acentuação gráfica das palavras 
“políticas”, “públicas” e “saúde”, pode-se afirmar que:

(a) “políticas”, “públicas” e “saúde” são acentuadas pelo mesmo motivo.

(b) “políticas” e “públicas” são acentuadas pelo mesmo motivo.

(c) “políticas” e “saúde” são acentuadas pelo mesmo motivo.

(d) “públicas” e “saúde” são acentuadas pelo mesmo motivo.

(e) “políticas”, “públicas” e “saúde” não deveriam ser acentuadas.

QUESTÃO 15

“Há pessoas contrárias à vacinação com o argumento de que tal aplicação 
iria incentivar a prática sexual apenas por se tratar da prevenção de uma 
DST.” Em relação ao trecho acima, mantendo-se a correção gramatical no 
que é pertinente a aspectos ortográficos, pode-se substituir o trecho “por 
se tratar” por:

(a) por que se trata

(b) por quê se trata

(c) pois que se trata

(d) porquê se trata

(e) porque se trata

QUESTÃO 16

“No entanto, quando o objetivo é checar os custos no SUS das doenças
decorrentes da infecção por HPV, os dados são assustadores.”

Em relação ao trecho acima, quanto à Pontuação, a vírgula após “HPV”:

(a) está incorreta.

(b) serve para separar a oração subordinada adverbial que antecede a ora-
ção principal.

(c) pode ser substituída por ponto-e-vírgula sem prejuízo quanto à corre-
ção gramatical.

(d) pode ser substituída por dois-pontos sem prejuízo quanto à correção 
gramatical.

(e) pode ser substituída por travessão sem prejuízo quanto à correção gra-
matical.

QUESTÃO 17

“De janeiro a março de 2013, foram feitas 5,6 mil internações, com as quais 
foram gastos R$ 7,6 milhões.”

Em relação ao trecho acima, no que concerne ao uso do acento indicativo de 
crase, a reescritura de “De janeiro a março” por “De janeiro à março”:

(a) manteria a correção gramatical.

(b) consertaria gramaticalmente o período.

(c) prejudicaria a correção gramatical.

(d) preservaria a correção gramatical.

(e) nenhuma das alternativas anteriores está correta.

QUESTÃO 18

“Há pessoas contrárias à vacinação com o argumento de que tal aplicação 
iria incentivar a prática sexual apenas por se tratar da prevenção de uma 
DST.”

Em relação ao trecho acima, encontre a alternativa incorreta.

(a) A troca de “Há” por “Hão” prejudicaria a correção gramatical.

(b) A troca de “Há” por “Existiram” manteria a correção gramatical e a se-
mântica do período.

(c) A troca de “Há” por “Existem” manteria a correção gramatical, mas alte-
raria a semântica do período.

(d) A troca de “Há” por “Existia” manteria a correção gramatical, mas alte-
raria a semântica do período.

(e) A troca de “Há” por “Existiam” manteria a correção gramatical, mas alte-
raria a semântica do período.
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QUESTÃO 19

“Bem como o PL 4540/2012, o qual assegura às mulheres da faixa etária de 
10 a 40 anos a vacinação no SUS (Sistema Único de Saúde).”

Em relação ao trecho acima, a troca de “às” por

(a) “a” manteria a correção gramatical

(b) “as” manteria a correção gramatical

(c) “à” manteria a correção gramatical

(d) “as” consertaria gramaticalmente o período

(e) “a” prejudicaria a correção gramatical

QUESTÃO 20

“Sabendo o conceito de políticas públicas e sua ampla abordagem, podemos
fazer uma ramificação com o conceito de políticas públicas de saúde. Dado 
que esta política pública se enquadra nas políticas sociais acerca da saúde 
do brasileiro.”

Em relação ao trecho acima, acerca da colocação pronominal, encontre a 
alternativa correta.

(a) “esta política pública se enquadra” está em desacordo com a norma cul-
ta padrão.

(b) a troca de “se enquadra” por “enquadra-se” consertaria gramaticalmen-
te o período.

(c) a troca de “se enquadra” por “enquadra-se” prejudicaria gramatical-
mente o período.

(d) a troca de “se enquadra” por “enquadra-se” manteria a correção gra-
matical.

(e) a troca de “se enquadra” por “enquadra-se” alteraria a semântica do 
período.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

QUESTÃO 21

Leia atentamente o conceito apresentado a seguir.

“é um sistema de formação de pessoas pautado por uma gestão de pessoas 
com base em competências, devendo, portanto instalar e desenvolver nos 
colaboradores (internos e externos) as competências consideradas críticas 
para a viabilização das estratégias de negócio, promovendo um processo de 
aprendizagem ativo e permanente vinculado aos propósitos, valores, obje-
tivos e metas empresariais”

Este conceito diz respeito a uma ação efetivamente realizada por muitas 
empresas no Brasil, no cenário de  um mercado cada vez mais competitivo, 
com maiores exigências e globalizado,  a qual se dá o nome de:
 
(a) Educação à distância

(b) Educação técnica

(c) Educação superior

(d) Educação Corporativa

(e) Educação Empresarial

QUESTÃO 22

Observe as figuras 1 e 2  e responda ao que se pede:

                 Figura 1     Figura 2
                                                                                                    
         

                                           
Fonte: imagens públicas do Google.

Com relação a comunicação pode-se afirmar que as sentenças a seguir estão 
corretas, EXCETO:

(a) As figuras  representam formas de comunicação sendo a figura 1 a cara-
tecrização da comunicação não- verbal e a figura 2 da comunicação verbal.

(b) A forma de  comunicação  está representada somente pela figura 2.

(c) A comunicação não-verbal é aquela que (onde a linguagem) pode ser 
representada,  por exemplo, por gestos, olhares, forma de vestir.

(d) A comunicação verbal é aquela onde se usa a linguagem, seja escrita 
ou oral.

(e) A comunicação oral é mais comum e característica das interações hu-
manas.

QUESTÃO 23

Observe a situação a seguir e responda o que se pede em relação a comu-
nicação:
Gabi está muito preocupada com as novas tarefas que terá que fazer pois 
tem muitas dúvidas, assim, encaminha-se para a sala de seu supervisor, Sr. 
Cleber, bate na porta e diz: “Seu Cleber” preciso de orientação sobre as no-
vas tarefas para executá-las, não entendi bem, quando foi explicado,  como 
realizá-las. Seu Cleber, com a paciência de sempre, responde que fará nova  
explanação acerca do assunto, fazendo-o logo em seguida. Gabi, agora ali-
viada, fala para seu supervisor: Agora sim!!!!! O Senhor sabe como explicar! 
Entendi perfeitamente!!!! Obrigada.

Acompanhando a ordem dos fatos, no relato anterior,  é correto afirmar que:

(a) Gabi foi a primeira emissora sendo Seu Cleber o receptor, logo após, 
inverteu-se o papel, Seu Cleber foi emissor e a Gabi receptora, dando o feed-
back do entendimento, fechando a comunicação.

(b) Gabi foi a receptora  e Seu Cleber o  emissor, logo após, invertendo-se o 
papel, Gabi passa a ser a emissora e Seu Cleber o receptor.

(c) Não existe o papel de emissão, recepção e feedback, apenas uma rotina 
normal de distribuição de tarefas.

(d) Gabi foi a primeira emissora sendo Seu Cleber o receptor, logo após, 
inverteu-se o papel, Seu Cleber foi emissor e a Gabi receptora.  

(e) Gabi foi a primeira emissora dando um feedback sobre as orientações 
rcebidass anteriormente e Seu Cleber o receptor. Logo após, inverteu-se o 
papel, Seu Cleber foi emissor e a Gabi receptora, dando, mais uma vez,  o 
feedback  do entendimento,  fechando  a comunicação.

QUESTÃO 24

Leia atentamente o que se afirma sobre Desenvolvimento de Recursos Hu-
manos:

I - A busca do desenvolvimento mútuo e continuado entre organizações e 
pessoas, é um aspecto muito importante na moderna Gestão de Pessoas.

ASSIM,

II - A legitimidade da área está fortemente vinculada a sua capacidade de 
desenvolver pessoas, ultrapassando obstáculos e contribuindo para  tornar 
as empresas permanentemete viáveis.
 
Diante das afirmações acima, pode-se dizer que:
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(a) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda é falsa. 

(b) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda não complementa a 
primeira. 

(c) As duas afirmativas são falsas.

(d) A primeira afirmativa é falsa e a segunda alternativa é verdadeira.

(e) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda complementa a pri-
meira.

QUESTÃO 25

As pessoas não têm objetivos e interesses idênticos. As diferenças de obje-
tivos e interesses sempre geram alguma espécie de conflitos. Constitui-se 
como desacordo e discórdia, divergência, dissonância e antagonismo. Com 
relação ao conflito é correto afirmar:

I – Para que haja conflito, além da diferença de objetivos e interesses, deve 
haver necessariamente uma interferência deliberada de uma das partes en-
volvidas.

II – O conflito é mais que  um simples desacordo, constitui uma interferên-
cia ativa ou passiva, mas deliberada para impor um bloqueio sobre a tenta-
tiva de outra parte de alcançar seu objetivo.

III – Os conflitos são comuns na vida organizacional e devem ser desativa-
dos a tempo de evitar a sua eclosão.

IV – Os conflitos podem gerar resultados positivos e negativos.

V – Os conflitos tem efeito positivo quando, por exemplo, desperta o senti-
mento de identidade no grupo e chama atenção para problemas existentes.

(a) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.

(b) As afirmativas II, III, e IV estão corretas.

(c) As afirmativas I, III, IV e V estão corretas.

(d) As afirmativas II, III, IV e V estão corretas.

(e) As afirmativas III, IV e V estão corretas.

QUESTÃO 26

As equipes têm características próprias como, por exemplo, a geração de 
sinergia. Observe a figura que se segue e responda: 
                                          1

Fonte: Imagens públicas do Google - Fevereiro de 2016.                                                               2

Assinale a resposta correta no que se refere as equipes:

(a) A figura 2 representa as equipes porque estão comandando juntos. 

(b) A figura 1 representa as equipes porque apresentam objetivos comuns 
e compartilhados.

(c) A figura 2 representa as equipes porque predominam os objetivos in-
dividuais.

(d) A figura 1 representa as equipes porque apresenta liderança difusa.

(e) A figura 2 representa as equipes porque apresenta interesses distintos 
uns dos outros.

QUESTÃO 27

Com relação a gestão de qualidade é correto afirmar:

I - Os pilares da gestão da qualidade são a orientação por objetivos e a orien-
tação pelo cliente. Isto significa que a gestão da qualidade dos produtos 
deve se preocupar em realizar a visão e a missão organizacional, alcançar 
os objetivos e atingir as metas. Tudo isso tentando satisfazer o interesse dos 
stakeholders (interessados).

II - Qualidade total é uma abordagem de gestão da qualidade que procura 
maximizar a competitividade da organização por meio da melhoria contí-
nua da qualidade de seus produtos, serviços, pessoas, processos e ambien-
tes, em toda a organização.

III - A qualidade de uma organização é definida a partir dos seguintes fa-
tores: Expectativas dos clientes; Exigências do mercado ou ambiente com-
petitivo; Objetivos organizacionais e Requisitos legais (normas, padrões, 
regulamento, leis, etc.). 

IV – Qualidade tem várias definições, mas pode ser também considerada 
“um estado dinâmico associado a produtos, serviços, pessoas, processos e 
ambientes que atendem ou excedem expectativas”.

V - Mudanças econômicas e sociais ocorridas após a Segunda Guerra Mun-
dial e outros desequilíbrios, crises e inovações tecnológicas contribuíram 
para tornar cada vez mais crítica e acirrada a competição comercial. A busca 
de vantagens competitivas fez com que a gestão da qualidade ganhasse um 
destaque especial. 

(a) As afimativas I, II, III e V estão corretas.

(b) As afimativas II,III, IV e V estão corretas.

(c) As afimativas II, III e V estão corretas.

(d) As afimativas II, III e IV estão corretas.

(e) As afimativas I, II, III, IV e V estão corretas. 

QUESTÃO 28

Segundo Rocha (2010), “relacionar-se é dar e receber ao mesmo tempo, é 
abrir-se para o novo, é aceitar e fazer-se aceito, buscar ser entendido e en-
tender o outro. A aceitação começa pela capacidade de escutar o outro, co-
locar-se no lugar dele e estar preparado para aceitar o outro em seu meio”. A 
autora acrescenta que uma boa comunicação e a valorização do profissional 
permitem maior interação e mais cooperativismo entre o líder e os demais 
membros. Além dessas ações, a ética contribui, sobremaneira, para as boas 
relações humanas e é correto  afirmar que é um comportamento ético no 
ambiente de trabalho, EXCETO:

(a) Admitir erros (não tentar escondê-los nem culpar outras pessoas).

(b) Cumprir tarefas e promessas feitas.

(c) Ser verdadeiro, falar o que pensa em qualquer situação, mesmo que isso 
traga conflitos e desentendimentos, afinal, a sua  verdade deverá prevalecer.

(d) Não se apropriar das ideias dos outros, nem aceitar créditos pelas reali-
zações de terceiros (é preciso basear seu progresso em seu próprio desem-
penho). 

(e) Falar com pessoas (e não delas).
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QUESTÃO 29

No Windows 7 os botões abaixo correspondem respectivamente a que 
ações?
                                                             
(a) Minimizar, Maximizar e Fechar.

(b) Fechar, Minimizar e Maximizar.                                

(c) Maximizar, Minimizar e Fechar                           

(d) Fechar, Maximizar e Minimizar.

(e) Minimizar, Fechar e Maximizar.

QUESTÃO 30

O caractere especial ¶ é criado a cada utilização da barra de espaços, tecla 
TAB, teclar ENTER e de outros processos que ocorrem durante a digitação 
do texto, ficando invisível ao usuário. Para ativar a visualização deste ca-
ractere o usuário deve clicar no botão “Mostrar Tudo”, que fica localizado 
onde?
 
(a) Guia Inicial, Grupo Fonte.

(b) Guia Inserir, Grupo Comentários.

(c) Guia Página Inicial,  Grupo Parágrafo.

(d) Guia Revisão, Grupo Parágrafo.

(e) Guia Exibição, Grupo Mostrar.

QUESTÃO 31

A planilha abaixo representa um boletim com a média de alunos de um co-
légio, porém o aluno Thiago está sem a sua média exibida neste boletim. 
Como seria a função para calcular a média deste aluno?
  

(a) =média(A3:C3).

(b) =média(A1:C1).

(c) =média(A1:C4).                             

(d) =média(B4:C4).

(e) =média(B3:C3).
 

QUESTÃO 32

Qual das opções abaixo oferece a definição correta de internet? 

(a) Rede de computadores privada, de uso exclusivo de um determinado 
local como, por exemplo, a rede de uma empresa, que só pode ser acessada 
pelos seus utilizadores ou colaboradores internos.

(b) Rede global de computadores interligados, que utilizam o conjunto de 
protocolos padrão da internet para servir usuários no mundo inteiro.

(c) Cópia de dados de um dispositivo de armazenamento a outro para que 
possam ser restaurados em caso da perda dos dados originais.

(d) Padrão de conexão sem fio para dispositivos digitais.

(e) Nenhuma das opções acima.

QUESTÃO 33

 O que são respectivamente os termos Google Chrome, Thunderbird e Lin-
kedin?

(a) Rede Social, Leitor de E-mail e Navegador Web.

(b) Rede Social, Navegador Web e Leitor de E-mail.

(c) Leitor de E-mail, Navegador Web e Rede Social.

(d) Navegador Web, Rede Social e Leitor de E-mail.

(e) Navegador Web, Leitor de E-mail e Rede Social.
 

QUESTÃO 34

 Uma mensagem de e-mail não solicitada, geralmente enviada em massa, 
caracteriza um:

(a) Um programa espião.

(b) Cavalo de Tróia.

(c) Vírus.

(d) SPAM. 

(e) SMS.
 

QUESTÃO 35

A seguridade social, defendida no art. 194 da Constituição Federal, consiste 
em um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da 
sociedade, com o objetivo de assegurar o direito à saúde, à previdência e à 
assistência social. Acerca do Direito Previdenciário, que estuda apenas uma 
parte desses ramos, assinale a alternativa correta:

(a) A previdência social é organizada sob a forma de regime restrito, de 
caráter optativo e de filiação opcional. 

(b) No Brasil existe apenas um único regime de previdência social. 

(c) O princípio da compulsoriedade da contribuição obriga a filiação a re-
gime de previdência social aos trabalhadores que trabalham em atividades 
remuneradas lícitas. 

(d) O Regime Geral de Previdência Social – RGPS é regime de previdência 
social de organização privada, opcional e administrado pelo Ministério da 
Saúde e demais secretarias estaduais de saúde.

(e) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 36

O efeito causado pelos eventos desumanos cometidos durante a Segunda 
Guerra Mundial levou ao desenvolvimento de uma nova dogmática cuja dig-
nidade da pessoa humana aparece como núcleo central do constituciona-
lismo. Sobre o tema Direito Constitucional, assinale a alternativa incorreta:

(a) A concepção sociológica sustenta que as questões constitucionais não 
são jurídicas, e que os fundamentos sociológicos das constituições são fa-
tores reais de poder.

(b) Na concepção política, o entendimento é que a constituição, como con-
junto de normas supremas, não poderia se apoiar em nenhuma outra nor-
ma jurídica, mas apenas em uma decisão política, originada por vontade 
política. 

(c) A concepção jurídica traz que a o jurista não precisa recorrer da socio-
logia nem tampouco da política na busca do fundamento da constituição, na 
medida em que esta se encontra no plano jurídico. Nesse sentido, a consti-
tuição é a norma “pura”, o puro “dever ser”.
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(d) A concepção culturalista da constituição traz que a constituição é restri-
ta aos aspectos sociológicos, devendo se abster de qualquer assunto senão 
esse.

(e) Na concepção jurídica, a constituição, em sentido lógico jurídico, con-
siste em uma “norma hipotética”, fundamental, por ser o fundamento de 
validade da constituição, e hipotética, por existir hipoteticamente. Trata-se, 
portanto, de uma norma metajurídica, fruto de uma convenção social indis-
pensável para que tenha validade.  

QUESTÃO 37

Acerca dos princípios da Constituição, assinale a alternativa correta:

(a) O princípio da presunção de constitucionalidade das leis, traz que os 
atos produzidos pelos poderes públicos, tendo em vista que buscam suas 
competências na Lei Maior, estão presumidamente, em conformidade com 
a Carta Magna.

(b)  O princípio da supremacia constitucional, pressupõe que a Constitui-
ção se subordina às leis ordinárias e delegadas.

(c)  O princípio da interpretação conforme a Constituição traz que, diante 
de normas infraconstitucionais plurissignificativas e polissêmicas, deverá 
ser dada prevalência à interpretação que mais divergir da Constituição.

(d) O princípio da máxima efetividade pressupõe que na interpretação da 
norma, o agente público ou privado, deva seguir o devido processo legal.

(e) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 38

Acerca dos Atos Administrativos, analise as assertivas abaixo e assinale a 
alternativa correta:

I – Atos administrativos e atos jurídicos são expressões sinônimas.

II – Atos administrativos nem sempre são atos jurídicos.

III – Ato administrativo é a manifestação da Administração pública, no exer-
cício de prerrogativas públicas, que tem fim imediato de produzir efeitos 
jurídicos, conforme interesse público, sob regime predominantemente de 
direito público. 

IV – Atos administrativos e fatos administrativos tratam-se do mesmo con-
ceito.

V – Um ato administrativo é sempre bilateral.

(a) Todas as alternativas estão incorretas.

(b) Apenas as alternativas II e V estão corretas.

(c) Apenas as alternativas IV e V estão corretas.

(d) As alternativas III e IV estão corretas.

(e) Apenas a alternativa III está correta.

QUESTÃO 39

São características dos contratos administrativos, exceto:

(a) Pessoalidade.

(b) Finalidade Pública.

(c) Formalismo.

(d) Finalidade privada.

(e) Existência de cláusulas exorbitantes.

QUESTÃO 40

A Licitação Pública busca garantir o princípio constitucional da isonomia, 
além de selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração. Sobre 
os princípios da Licitação, é correto afirmar que:

(a) O princípio da publicidade dos atos traz que a o procedimento licitató-
rio deverá ser vinculado aos termos do edital.

(b) O princípio da competitividade é um dos princípios norteadores das li-
citações, uma vez que, somente um procedimento que  exista a efetiva com-
petição entre os participantes, inibindo manipulações de preços, será capaz 
de assegurar a proposta mais vantajosa à Administração.

(c) O princípio da probidade administrativa preleciona que, concluído o 
processo licitatório, a administração adjudique o objeto ao legítimo vence-
dor do certame.

(d) Segundo o princípio do sigilo na apresentação das propostas, os crité-
rios no julgamento das propostas deverão ser objetivos.

(e) Nenhuma das alternativas.


