
 

 

 

  

 

Concurso Público para Funcionários 01/2016 
 

Escriturário 
 

CADERNO DE PROVA 
Conhecimentos Gerais e Atualidades, Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio 

Lógico, Conhecimentos Específicos e Informática. 
 

PROVA TEÓRICA – 26 de junho de 2016, 08h30 
 

 

Nome: ________________________________________________________________ 

Núm. Ordem: ________ 

INSTRUÇÕES 
 

1. Desligue o seu celular. 
2. Verifique se os dados da etiqueta afixada na 

carteira estão corretos. 
3. Você receberá um CADERNO DE QUESTÕES 

com 40 (quarenta) questões, e o CARTÃO DE 
RESPOSTAS. O caderno poderá ser usado como 
rascunho. 

4. Caso o CADERNO DE QUESTÕES não esteja 
completo, solicite imediatamente, ao fiscal de 
sala, um outro caderno. 

5. Preencha seu nome na capa do CADERNO DE 
QUESTÕES. 

6. Ao receber o CARTÃO DE RESPOSTAS, assine-
o com caneta esferográfica azul ou preta. Seja 
cuidadoso(a) de forma a não danificá-lo. 

7. O tempo da prova é de 3 horas. Isto inclui o 
tempo destinado ao preenchimento do CARTÃO 
DE RESPOSTAS. 

8. O tempo mínimo de permanência na sala é de 60 
minutos. 

9. Não use quaisquer aparelhos eletrônicos 
(calculadoras, celular, agenda eletrônica etc.), sob 
pena de desclassificação. 

10. Ao terminar de responder às questões, anote 
suas respostas para o GABARITO PROVISÓRIO, 
mais abaixo nesta página. Ele poderá ser 
destacado e levado embora. Só então transcreva 

suas respostas para o CARTÃO DE 
RESPOSTAS. 

11. Empenhe o máximo de cuidado ao CARTÃO DE 
RESPOSTAS. Ele não será substituído por erro 
do(a) candidato(a). Preencha-o somente com 
caneta esferográfica azul ou preta. Não deixe 
questões em branco ou com mais de uma 
alternativa assinalada. 

12. É vedado, aos participantes, comunicar-se entre 
si, sob pena de desclassificação. 

13. Se precisar usar os sanitários, solicite ao FISCAL, 
que o(a) acompanhará. 

14. Não fume na sala de prova e/ou nas 
dependências da Instituição. 

15. Ao terminar, permaneça sentado e solicite a 
presença de um FISCAL para recolhimento do 
CARTÃO DE RESPOSTAS e do CADERNO DE 
QUESTÕES. 

16. O CADERNO DE QUESTÕES não poderá ser 
levado. Somente o Gabarito Provisório, constante 
desta capa poderá ser destacado, ao final da 
prova. 

17. O gabarito será divulgado no dia 27/06/2016, no 
site www.direitofranca.br. 

18. Os resultados serão publicados, de acordo com 
cronograma constante do Edital. 

 

BOA PROVA 
 

 
Gabarito Provisório 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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CONHECIMENTOS GERAIS E 
ATUALIDADES 

01 É incorreto o que se afirma sobre organização 
política e administrativa do Brasil, instituída na 
Constituição de 1988: 

 
I.   O Federalismo como forma de governo. 
II.  A República como forma de Estado. 
III. O Presidencialismo como sistema de governo.  
 I e II, apenas. A)
 II e III, apenas. B)
 I, apenas. C)
 II, apenas. D)

02 Identifique se as afirmativas seguintes são (V) 
verdadeiras ou (F) falsas, e escolha a opção 
correta: 
 

( ) A dengue hemorrágica, a febre chikungunya 
e a zika estão associadas à proliferação do 
Aedes Aegypti. 

( ) O mosquito Aedes Aegypti pode transmitir a 
febre amarela. 

( ) A vacina para febre amarela deve ser 
aplicada em moradores de zonas endêmicas 
dessa doença ou em viajantes para essas 
áreas. 

( ) O mosquito Aedes Aegypti adquire o vírus 
da dengue em águas limpas, paradas e 
sombreadas, especificadamente em 
recipientes como latas, garrafas, vasos de 
plantas, pneus entre outros. 

 V – F – F - V. A)
 V – V – V - F. B)
 V – F – V - F. C)
 F – V – V - V. D)

03 A Coréia do Norte, governada há muito tempo 
pela dinastia Kim, destaca-se pelo regime 
autoritário e belicista, além de comunista. Quais 
países, a seguir listados, mantêm atualmente 
melhores relações diplomáticas com esse país? 

 Japão e Coréia do Sul. A)
 EUA e Austrália. B)
 Cuba e Japão. C)
 China e Rússia. D)

04 O Imperativo Categórico é importante 
conceito da filosofia de Immanuel Kant (1724-
1804), e pode ser resumido na noção de que 
nossas ações deveriam ser guiadas por princípios 
nobres e benéficos, conforme desejaríamos que 
elas fossem feitas para nós e para todos. Desta 
forma, os princípios destas ações poderiam ser 
ampliados para leis universais de conduta. Este 
conceito kantiano está mais diretamente 

relacionado à qual área do pensamento 
filosófico? 

 Ética. A)
 Devir. B)
 Lógica. C)
 Dialética. D)

05 Dilma Vana Rousseff, em 12 de maio de 2016, 
foi afastada de seu cargo por até 180 dias, devido 
à instauração de um processo de impeachment, 
sob suspeita de irregularidades fiscais, à 
prestação de contas relativas às atividades de 
2014 estarem com indícios de prática de 
“pedaladas fiscais”, ato que fere a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. O órgão público 
responsável pela análise das contas da União e 
que apontou irregularidades fiscais nos balanços 
apresentados: 

 Tribunal de Contas da União. A)
 Ministério da Fazenda. B)
 Ministério Público Federal. C)
 Tribunal Federal do Trabalho. D)

06 Leia atentamente o trecho: 
“Devido a legislações ambientais cada vez mais 
rígidas, a responsabilidade do fabricante sobre o 
produto está se ampliando. Portanto, não é 
suficiente o reaproveitamento e a remoção de 
refugo que fazem parte diretamente do seu 
próprio processo produtivo, o fabricante está 
sendo responsabilizado pelo produto até o final de 
sua vida útil. Logo, a logística reversa está 
ganhando importância nas operações das 
empresas, quer seja devido a recalls efetuados 
pela própria empresa, responsabilidade pelo 
correto descarte de produtos perigosos após seu 
uso, produtos defeituosos e devolvidos para troca, 
vencimento do prazo de validade dos produtos ou 
desistência da compra por parte dos 
consumidores.” 

Fonte: BOWERSOX; CLOSS; HELFERICH  apud  SHIBAO, 
Fábio Ytoshi; MOORI, Roberto Giro; SANTOS, Mário Roberto 
dos. A logística reversa e a sustentabilidade empresarial. XIII 
Seminário Semead – Seminários em Administração, set. 2010. 
Disponível em: <http://web-
resol.org/textos/a_logistica_reversa_e_a_sustentabilidade_em
presarial.pdf >. Acesso em 4 jun. 2016. 

Sobre logística reversa, é incorreto afirmar que se 
trata de: 
  ganho de imagem que a empresa pode ter A)
perante seus acionistas, além de elevar o 
prestígio da marca e sua imagem no mercado de 
atuação. 

 busca de uma melhor utilização de recursos, seja B)
reduzindo o consumo de energia, seja diminuindo 
a quantidade de materiais empregada, seja 
reaproveitando, reutilizando ou reciclando 
resíduos. 

 planejamento, implantação e controle do fluxo de C)
materiais e do fluxo de informações do ponto de 
consumo ao ponto de origem.  
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 vantagem contábil, que gera superávits primários, D)
no resultado do exercício, demonstrada em 
balanço patrimonial. 

07 Um dos instrumentos de ação e orientação à 
disposição do Estado, destinados a equilibrar o 
funcionamento da economia, por meio das 
alterações das taxas de câmbio é a Política 
Cambial. 
 

Quando o governo adota, como estratégia de 
Política Econômica, a valorização da moeda 
nacional, em relação à moeda internacional, visa: 
 aumentar as exportações e reduzir as A)
importações. 

 manter as exportações e importações inalteradas. B)
 reduzir as exportações e aumentar as C)
importações. 

 facilitar a entrada de capitais oficiais D)
compensatórios no país. 

 

08 Leia atentamente o trecho seguinte: 
“Segundo relatório divulgado na COP17, em 
Durban, o Brasil é o sexto maior emissor de 
gases poluentes do mundo, liberando mais de 
1.100 megatoneladas de CO2e na atmosfera, nos 
dois últimos anos, para a produção de energia, 
sendo que em primeiro lugar está a China.”  

Fonte: Adaptado de: ABRIL. Planeta Sustentável, São Paulo, 
2 nov. 2011. Disponível em: 
<http://planetasustentavel.abril.com.br/>. Acesso em 13 maio 
2016. 

O Protocolo de Kyoto é um tratado internacional 
com compromissos mais rígidos para a redução 
da emissão dos gases que agravam o efeito 
estufa (aquecimento global).  
 A redução dessas emissões deverá acontecer em 
várias atividades econômicas, exceto em: 
 eliminar mecanismos financeiros e de mercado A)
inapropriados aos fins da Convenção. 

 aumentar a promoção de energias de origem B)
fóssil, em detrimento das energias renováveis. 

 limitar as emissões de metano no gerenciamento C)
de resíduos e dos sistemas energéticos. 

 proteger florestas, rios, mananciais e outros D)
sumidouros de carbono no planeta. 

 

09 Leia atentamente o trecho seguinte: 
“John Maynard Keynes escreveu nos anos 1930 
que as políticas públicas de controle da oferta de 
moeda eram quase sempre ineficazes. Ele 
acreditava que a alteração das taxas de juros ou 
da oferta de moeda não afetava a economia de 
modo previsível. Os governos acertariam mais se 
usassem uma política fiscal – mudando a 
composição de gastos públicos e tributação – 
para obter proteção contra o desemprego e a 
inflação. Em 1945, as opiniões de Keynes eram 
amplamente aceitas. Todavia, a partir dos anos 
1950 o economista norte americano Milton 

Friedman começou a contestá-lo com a ideia de 
que ‘a moeda é importante’ e que a mesma afeta 
a produção em curto prazo, e os preços, apenas 
em longo prazo. Ele afirmou que a política 
monetária tem um papel valioso na condução da 
economia – ideia hoje conhecida como 
monetarismo.” 

Fonte:  O LIVRO DA ECONOMIA. São Paulo: Globo, [s. d.]. 
Vários autores. 

Reportando-se à criação de moeda e aos limites 
de crescimento dos bancos, é correto afirmar que: 
 ao concederem mais empréstimos, as instituições A)
financeiras aumentam sua liquidez em atender 
aos pedidos de resgates de seus depositantes à 
vista. 

 o Banco Central tem o poder de regulamentar o B)
montante do encaixe voluntário dos bancos, a 
exemplo do que ocorre com os depósitos 
compulsórios. 

 os depósitos compulsórios, efetuados pelo Banco C)
Central do Brasil – BACEM -, são representados 
pelo dinheiro em poder dos bancos. 

 a expansão dos bancos comerciais, por meio de D)
empréstimos está vinculada ao volume de 
captação de depósitos. 

10 Na Lei nº 13 290 de 22 de maio de 2016, Art. 
40, I.: “[...] o condutor manterá acesos os faróis 
do veículo, utilizando luz baixa, durante a noite e 
durante o dia nos túneis providos de iluminação 
pública e nas rodovias” e Art. 250, b. “de dia, nos 
túneis providos de iluminação pública e nas 
rodovias; [...]” 

 
Assinale a opção correta: 
 A referida Lei altera o Código Brasileiro de A)
Trânsito. 

 O descumprimento da Lei constitui infração grave. B)
 Os condutores de que trata a Lei são de C)
categorias A e B. 

 A Lei entrou em vigor imediatamente após D)
sancionada. 

 



FDF – CP 01/2016 – Escriturário (Prova Teórica) – CADERNO DE PROVAS 

4 

LÍNGUA PORTUGUESA 

� Leia atentamente o texto seguinte para as 

questões 11 e 12: 

Aprenda a chamar a polícia – Luís Fernando 
Veríssimo 

 

Eu tenho o sono muito leve, e numa noite dessas 
notei que havia alguém andando sorrateiramente 
no quintal de casa. Levantei em silêncio e fiquei 
acompanhando os leves ruídos que vinham lá de 
fora, até ver uma silhueta passando pela janela 
do banheiro. Como minha casa era muito segura, 
com grades nas janelas e trancas internas nas 
portas, não fiquei muito preocupado, mas era 
claro que eu não ia deixar um ladrão ali, espiando 
tranquilamente. 

Liguei baixinho para a polícia, informei a situação 
e o meu endereço. 

Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se 
já estava no interior da casa. 
Esclareci que não e disseram-me que não havia 
nenhuma viatura por perto para ajudar, mas que 
iriam mandar alguém assim que fosse possível. 

Um minuto depois, liguei de novo e disse com a 
voz calma: 

— Oi, eu liguei há pouco porque tinha alguém no 
meu quintal. Não precisa mais ter pressa. Eu já 
matei o ladrão com um tiro da escopeta calibre 
12, que tenho guardada em casa para estas 
situações. O tiro fez um estrago danado no cara! 

Passados menos de três minutos, estavam na 
minha rua cinco carros da polícia, um helicóptero, 
uma unidade do resgate, uma equipe de TV e a 
turma dos direitos humanos, que não perderiam 
isso por nada neste mundo. 

Eles prenderam o ladrão em flagrante, que ficava 
olhando tudo com cara de assombrado. Talvez 
ele estivesse pensando que aquela era a casa do 
Comandante da Polícia. 

No meio do tumulto, um tenente se aproximou de 
mim e disse: 

— Pensei que tivesse dito que tinha matado o 
ladrão. 

Eu respondi: 

— Pensei que tivesse dito que não havia ninguém 
disponível. 

11 Sobre o texto, pode-se afirmar que: 
 Há uma identidade entre as diferentes formas de A)
pensar sobre o tempo, nas diversas perspectivas 
dos personagens. 

 Existe uma relação de semelhança sintática, B)
gerando, na narrativa, a objetividade própria de 
uma crônica jornalística.  

 Existe o uso do diálogo, para personalizar a C)
crítica social, por meio do emprego da terceira 
pessoa do singular. 

 Existem construções discursivas, que impõem D)
dinamicidade na narrativa, por meio do 
encadeamento de enumerações crescentes rumo 
a um clímax. 

12 É resposta ao título do texto: 
 “Liguei baixinho para a polícia, informei a situação A)
e o meu endereço.” 

 “Um minuto depois, liguei de novo e disse com a B)
voz calma.” 

 “— Oi, eu liguei há pouco porque tinha alguém no C)
meu quintal. Não precisa mais ter pressa. Eu já 
matei o ladrão com um tiro da escopeta calibre 
12, que tenho guardada em casa para estas 
situações. O tiro fez um estrago danado no cara!” 

 “Eles prenderam o ladrão em flagrante, que ficava D)
olhando tudo com cara de assombrado. Talvez 
ele estivesse pensando que aquela era a casa do 
Comandante da Polícia.” 

� Leia atentamente o texto seguinte, para 

solucionar as questões 13 a 16: 

Com internet, responsabilidade de escolas 
extrapola seus domínios 

Para o Poder Judiciário, a internet não constitui 
um campo novo de atuação, pois é, sobretudo, 
um diferente meio para realização de crimes 
igualmente praticados no mundo real. 

Tendo como porta de entrada as vulnerabilidades 
ou a falsa sensação de anonimato, crimes contra 
a honra (injúria, calúnia e difamação), extorsão, 
ameaças, pornografia infantil, racismo e muitos 
outros vêm aumentando a cada minuto na 
internet. Com a aplicação das legislações penal e 
civil vigentes, o Judiciário vem coibindo 
fortemente a sensação de impunidade que 
persiste em reinar neste ambiente. 

Rumo à reflexão sobre os impactos da 
conectividade no ambiente familiar e escolar, 
comecemos reconhecendo que nunca se ouviu 
tanto falar em liberdade de expressão e acesso 
irrestrito a informações. No entanto, muito triste 
tem sido constatar que quando não são vítimas, 
muitos dos crimes contra honra vêm sendo 
praticados por crianças e adolescentes através da 
internet. 

[...] 

Seja por negligência ou desinformação, os pais 
que não atribuem ao ambiente virtual o mesmo 
valor e necessidade de cuidado que o faz no 
ambiente físico não somente deixam seus filhos 
vulneráveis a sérios problemas, como também, 
assumem o risco de serem interpelados 
judicialmente a ter que indenizar um terceiro por 
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dano causado, uma vez que, de acordo com o 
artigo 932 do Código Civil, os pais são 
responsáveis pela reparação civil decorrente de 
atos ilícitos praticados pelos filhos menores. 

[...] 

Assim, é preciso admitir que, em tempos de 
internet, a responsabilidade das instituições de 
ensino extrapola o que ocorre nos seus domínios. 
Há de considerar que a escola inicia um 
importante ciclo da vida em sociedade da criança, 
é na escola que a criança começa a compreender 
que apesar de importante sua opinião, não é a 
única, e gradativamente, que seu direito termina 
onde começa o do outro. Assim, não se pode 
dizer que a responsabilidade da escola se 
restringe à integridade física de seus alunos, mas 
sim, e, principalmente, por sua integridade moral, 
já que os danos incidentes sobre esta influenciam 
substancialmente no processo de aprendizagem. 

Logo, instituições que adotam o cuidado de tratar 
do assunto desde o contrato de prestação de 
serviços firmado com os pais, que atualizam seus 
regulamentos internos com regras de conduta 
para o uso da tecnologia, promovem campanhas 
de conscientização e, principalmente, que 
praticam a prevenção em sua rotina regular, seja 
por meio de palestras, workshops ou outras 
atividades dirigidas ou inseridas nas matérias 
regulares, certamente, terão seus riscos de 
responsabilização potencialmente mitigados, além 
de reduzida a possibilidade de ter seus alunos 
envolvidos em incidentes digitais. Neste contexto, 
é válido lembrar que, uma vez prévia e 
expressamente comunicado, é lícito o 
monitoramento da escola em seus ambientes 
físicos e digitais. 

Fonte: BORELLI, Alessandra. Com internet, responsabilidade 
de escolas extrapola seus domínios. Disponível em: 
<http://www.conjur.com.br/2016-mai-16/internet-
responsabilidade-escolas-extrapola-dominios>. Acesso em 30 
maio 2016. 

13 Por meio da leitura do texto, a vulnerabilidade 
de crianças e adolescentes frente a crimes 
praticados via internet deve-se, principalmente, 
 
     PORQUE 
 
I. fica difícil reconhecer os impactos da 
conectividade no ambiente familiar e escolar. 

II. os pais são responsáveis pela reparação civil 
decorrente de atos ilícitos praticados pelos 
filhos menores. 

III. no mundo virtual, a falsa sensação de 
anonimato contribui para o envolvimento em 
incidentes digitais. 

 A afirmativa I é verdadeira e a afirmativa II é uma A)
justificativa correta da I. 

 A afirmativa I é verdadeira e as afirmativas II e III B)
são justificativas corretas da I. 

 A afirmativa I é verdadeira e a afirmativa III é uma C)
justificativa correta da I. 

 Todas as afirmativas são verdadeiras e somente D)
a II é uma justificativa correta da I. 

14 Observe a ocorrência do verbo coibir no texto: 
“Com a aplicação das legislações penal e civil 
vigentes, o Judiciário vem coibindo fortemente a 
sensação de impunidade que persiste em reinar 
neste ambiente”. 
 
Quanto ao emprego, é correto afirmar que:  
 

 é usado como transitivo direto, no sentido de A)
refrear. 

 é usado como transitivo direto e bitransitivo, no B)
sentido de impedir. 

 é usado como bitransitivo, no sentido de obrigar, C)
forçar. 

 é usado como intransitivo, no sentido de reprimir. D)

15 Observe o enunciado:  
Logo, instituições que adotam o cuidado de tratar 
do assunto desde o contrato de prestação de 
serviços firmado com os pais, que atualizam seus 
regulamentos internos com regras de conduta 
para o uso da tecnologia, promovem campanhas 
de conscientização e, principalmente, que 
praticam a prevenção em sua rotina regular, seja 
por meio de palestras, workshops ou outras 
atividades dirigidas ou inseridas nas matérias 
regulares, certamente, terão seus riscos de 
responsabilização potencialmente mitigados, além 
de reduzida a possibilidade de ter seus alunos 
envolvidos em incidentes digitais. 

 Trata-se de um período com orações 
intercaladas. As orações sublinhadas são 
classificadas como: 
 orações principais. A)
 orações subordinadas substantivas. B)
 orações subordinadas adverbiais. C)
 orações subordinadas adjetivas. D)

16 Observe a ocorrência do verbo vir no 
enunciado “[...] crimes contra a honra (injúria, 
calúnia e difamação), extorsão, ameaças, 
pornografia infantil, racismo e muitos outros vêm 
aumentando a cada minuto na internet”: 

 trata-se de uma ocorrência que não é mais A)
acentuada pelo Novo Acordo Ortográfico. 

 trata-se de um verbo empregado com acento, por B)
se referir ao plural, o que acontece também com 
o verbo ter. 

 trata-se de um monossílabo tônico, cuja C)
terminação em, conforme a regra, recebe 
acentuação gráfica.  

 trata-se de um termo que segue a regra das D)
oxítonas acentuadas por terminar em: a(s), e(s), 
o(s), em(ens). 
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17 Na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1998), lê-se: 

“Artigo 11. 

1. Todo ser humano acusado de um ato delituoso 
tem o direito de ser presumido inocente até que a 
sua culpabilidade tenha sido provada, de acordo 
com a lei, em julgamento público no qual lhe 
tenham sido asseguradas todas as garantias 
necessárias à sua defesa.” 

Fonte: UNESCO. Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. Disponível em: 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.p
df>. Acesso em 31 maio 2016. 

No texto, os termos delituoso, presumido e 
culpabilidade significam, respectivamente: 

 criminoso; admitido; negligência. A)
 infrator; considerado; punição. B)
 faltoso; divulgado; decisão. C)
 inconsequente; conciso; sentença. D)

� Leia atentamente o texto seguinte: 

Ética na formação profissional - uma reflexão 

Neste século encontramos muitos desafios, entre 
os quais destacamos os aspectos éticos trazendo 
mudanças de paradigmas que nos levam a 
repensar as ações em nosso cotidiano.  

Com efeito, nossa reflexão diz respeito à tão 
destacada crise de valores éticos que tem estado 
presente no decorrer dos últimos anos e que 
poderá influenciar na formação profissional. As 
pessoas, seja qual for a origem social, têm vivido 
sob influência dos aspectos éticos disseminados 
na sociedade. Constatamos a valorização dos 
bens materiais e da obtenção de recursos 
financeiros em detrimento de solidariedade e do 
respeito ao outro.  

Destacamos os avanços científico-tecnológicos 
como contribuintes para o individualismo e o anti-
socialismo [sic] de pessoas que os utilizaram de 
forma inadequada. Atrelado a esse panorama, 
encontramos o culto ao corpo e a longevidade da 
população influenciando a mudança nos hábitos e 
estilos de vida. Em contrapartida, ainda temos 
pessoas vivendo em condições miseráveis.  

É preciso que tenhamos a mente aberta para 
compreender a dimensão da ética e sua dinâmica 
no mundo e com as pessoas de diferentes 
culturas, sendo necessário um olhar para "uma 
ética da complexidade, da cumplicidade e da 
(com) paixão, requer que repensemos as ideias 
de prudência, temperança e desprendimento". 
(Almeida MC. Cumplicidade, complexidade, (com) 
paixão. In: Carvalho EA. Ética, solidariedade e 
complexidade. São Paulo (SP): Palas Athena; 
1998).    

Diante das mudanças que ocorrem na sociedade 
e os valores que nela são cultuados, é inegável, 
por exemplo, a dimensão ética no trabalho 

educativo, mas seria tão absurdo quanto injusto 
exigir dos professores virtudes éticas maiores do 
que as da sociedade, a qual lhes dá a 
incumbência de ensinar.  

Assim, queremos estimular questionamentos 
concernentes à formação do profissional na 
sociedade, enfatizando a ética como condição 
primordial para os futuros profissionais, haja vista 
que a ética acontece no interior do ser humano e 
se verifica a partir do momento em que 
questionamos a ação ou conduta praticada ou 
que se pretende praticar, como uma maneira de 
controle interno da ação humana.  

No âmbito desse tema, nos deter-nos-emos [sic] a 
refletir sobre a responsabilidade individual e 
coletiva, enfocando questões sobre a ética e o ser 
humano na formação do profissional. Nesse 
sentido, objetivamos refletir sobre as questões 
éticas da atualidade e suas implicações na 
formação profissional, levantando 
questionamentos acerca da desigualdade social e 
sobre a importância do cuidado humano para a 
promoção da ética e como trilha eficaz para os 
futuros profissionais, seja no ensino, no trabalho 
ou na sociedade em que vive. Com o intuito de 
melhor organizar nossas ideias, criamos dois 
subtemas: implicações éticas na desigualdade 
social e desafios para resgatar a ética, ambos 
fazem parte do corpo deste trabalho.  

Fonte: PINHEIRO, Patrícia Neyva da Costa; MARQUES, 
Maria de Fátima Cardoso; BARROSO, Maria Grasiela 
Teixeira. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-
81452006000100015>. Acesso em 10 jun. 2016. 

18 O texto trata da reflexão das autoras no que 
“diz respeito à tão destacada crise de valores 
éticos que tem estado presente no decorrer dos 
últimos anos e que poderá influenciar na 
formação profissional”. 
 
De acordo com o texto, a crise se evidencia, 
 

PORQUE 
 
I. Os avanços científico-tecnológicos contribuem 
para o individualismo e o anti-socialismo [sic] 
de pessoas que os utilizaram de forma 
inadequada. 

II. O culto ao corpo e a longevidade da população 
influenciam a mudança nos hábitos e estilos de 
vida.  

III. Em contrapartida, ainda temos pessoas 
vivendo em condições miseráveis.  

 
 Todas as afirmativas são verdadeiras e somente A)
a III é uma justificativa correta do texto. 

 As afirmativas I e II são verdadeiras e são B)
justificativas corretas do texto. 

 A afirmativa I é verdadeira e as afirmativas II e III C)
não são verdadeiras, de acordo com o texto. 
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 A afirmativa III é verdadeira e a afirmativa I é a D)
única justificativa correta do texto. 

19 Leia o trecho a seguir: 
 

“No âmbito desse tema, nos deter-nos-emos [sic] 
a refletir sobre a responsabilidade individual e 
coletiva, enfocando questões sobre a ética e o ser 
humano na formação do profissional.” 

 
Sobre ele, observe as afirmações: 
 
I. [Sic] é um termo empregado entre colchetes no 
curso de uma citação, para indicar que o texto 
original está reproduzido exatamente. 

II. Para eliminar a repetição do pronome, deve 
permanecer a ênclise. 

III. A colocação pronominal está correta. 
 
Está correto o que se afirma em: 

 III, apenas. A)
 II, apenas. B)
 I, apenas. C)
 II e III, apenas. D)

20 Observe o uso do hífen no enunciado: 
“Destacamos os avanços científico-tecnológicos 
como contribuintes para o individualismo e o anti-
socialismo de pessoas que os utilizaram de forma 
inadequada”. 

De acordo com o Novo Acordo Ortográfico, ele 
deve ser redigido: antissocialismo. Não segue a 
mesma regra apenas em: 
 minissaia A)
 contrarregra B)
 multirracial C)
 malssucedido D)

 

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 
LÓGICO 

21 Uma universidade tem um número total de 
5200 alunos. Deste total, 3744 participam de ações 
sociais esporádicas, 1400 fazem estágio 
voluntário, sendo que 950 alunos fazem estágio 
voluntário e participam de ações sociais ao 
mesmo tempo. Quantos alunos da universidade 
não participam de ações sociais nem fazem 
estágio voluntário?  

 56. A)
 1006. B)
 1456. C)
 4250. D)

22 Um estacionamento de carros tem formato 
retangular, com 20 metros lineares de frente e 
área total de 900 metros quadrados. Se 
aumentarmos a largura da frente do 
estacionamento de 20 para 30 metros lineares e 
mantivermos o seu comprimento, qual será a 
medida do perímetro do retângulo formado pelas 
novas medidas do estacionamento? 

 150. A)
 450. B)
 600. C)
 1350. D)

23 Um construtor vai construir um comôdo em 
formato quadrado de lado igual a 7,2 metros em 
um dos cantos de um salão de festas. Sabe-se 
que a área deste cômodo a ser construído 
equivale a 12% do total do salão, e que a medida 
do comprimento do salão é o triplo de sua largura. 
As medidas de comprimento e largura do salão 
são: 

 42,0 m e 14,0 m A)
 39,0 m e 13,0 m B)
 36,0 m e 12,0 m C)
 45,0 m e 15,0 m D)

24 Um telefone celular foi vendido por R$ 
1.800,00 por uma loja de celulares, com um 
prejuízo de 25% sobre o preço de compra do 
aparelho pela loja. Qual é o preço que este 
aparelho celular deveria ser vendido se a loja 
quisesse obter um percentual de 60% de lucro 
sobre o preço de custo do aparelho? 
Sobre o emprego da preposição destacada no 
trecho “A última frase de que me lembro”, é 
correto afirmar: 

 R$ 2.160,00. A)
 R$ 2.250,00. B)
 R$ 2.880,00. C)
 R$ 3.840,00. D)

25 Uma herança no valor de R$ 30.000,00 (Trinta 
mil Reais) foi dividida entre três irmãos. Sabendo 
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que a parte relativa ao primeiro irmão está para a 
parte do segundo assim como 2 está para 3, e que 
a parte do segundo irmão está para a do terceiro 
assim como 4 está para 5, determine as três 
partes da herança destinadas aos três irmãos. 

 R$ 13.333,33; R$ 10.000,00; R$ 6.666,67 A)
 R$ 12.200,00; R$ 10.400,00; R$ 7.400,00 B)
 R$ 11.986,40; R$ 10.888,52; R$ 7.125,08 C)
 R$ 12.857,14; R$ 10.285,72; R$ 6.857,14 D)

26 Em determinada empresa varejista, 50% dos 
empregados possuem algum tipo de curso 
superior completo e 30% têm curso superior, 
porém ainda incompleto. Sabe-se que, nesta 
empresa, o número de empregados que não têm 
curso superior nem completo ou mesmo 
incompleto é de 86 empregados. Com base nas 
informações, qual é o número total de 
empregados nesta empresa varejista que 
possuem curso superior completo? 

 165. A)
 215. B)
 300. C)
 344. D)

27 Determinada prova de concurso é composta 
por duas questões de múltipla escolha, uma com 
quatro alternativas de respostas, e a outra com 
cinco alternativas de respostas. Se um candidato 
que não estudou para o concurso, tentar 
adivinhar a resposta da questão e “chutar” as 
alternativas que julga corretas, qual é a 
probabilidade de este candidato acertar a 
resposta correta de ambas as questões? 

 0,5% A)
 1% B)
 2,5% C)
 5% D)

28 Em um lote de quarenta computadores, oito 
estão com algum tipo de defeito. Se retirarmos 
deste lote aleatoriamente dois computadores, sem 
reposição dos computadores ao lote, calcule a  
probabilidade de serem retirados dois 
computadores defeituosos. 

 2,0% A)
 2,9% B)
 3,6% C)
 4,0% D)

29 Uma pessoa tem o hábito de andar 
diariamente de sua casa o trajeto de ida e volta ao 
trabalho. Se essa pessoa, em 22 dias, andou um 
total de 30,8 km fazendo o percurso de casa ao 
trabalho e do trabalho a casa, pode-se considerar 
que a distância de sua casa ao seu local de 
trabalho é de: 

 620 metros. A)
 700 metros. B)
 780 metros. C)
 800 metros. D)

30 A empresa XY Ltda. comprou em determinada 
loja duas máquinas de costura e quatro máquinas 
de bordado pelo valor total de R$ 8.000,00. A 
empresa ZW Ltda. comprou na mesma loja, três 
máquinas de costura e cinco máquinas de 
bordado por R$ 10.600,00. Admitindo-se que 
nessa loja todas as máquinas de costura têm o 
mesmo preço e que também todas as máquinas 
de bordado têm um preço único, quanto custaria 
uma compra de seis máquinas de costura e sete 
máquinas de bordado nessa loja? 

 R$ 15.000,00. A)
 R$ 16.000,00. B)
 R$ 17.000,00. C)
 R$ 18.000,00. D)
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CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS E INFORMÁTICA 

31 De acordo com o Dicionário Eletrônico 

Houaiss da Língua Portuguesa, “ata é registro ou 
resenha de fatos ou ocorrências verificadas e 
resoluções tomadas numa assembleia ou numa 
reunião de corpo deliberativo ou consultivo de 
uma agremiação, associação, diretoria, 
congregação etc.”. 
 
Nesse sentido, possui valor jurídico e é escrita no 
tempo verbal passado. Entre suas características 
é incorreto afirmar que: 

 
 Não se admitem rasuras e espaços em branco. A)
 Para ressalvas, usa-se a expressão “digo” e B)
corrige-se a seguir. 

 Não há parágrafos ou alíneas, escreve-se tudo C)
seguidamente. 

 Não se permitem abreviações, nem tampouco o D)
uso em primeira pessoa. 

32 Um escriturário da Faculdade de Direito de 
Franca, deve redigir, a pedido de sua chefia, um 
ofício ao reitor de uma universidade, solicitando a 
data de sua visita na cidade, para agendamento 
das solenidades cabíveis. Conforme preceitua o 
Manual de Redação Oficial da Presidência da 
República, qual o vocativo a ser empregado?  

 Vossa Senhoria. A)
 Magnífico Reitor.  B)
 Ilustríssimo Reitor.  C)
 Vossa Magnificência. D)

33 A organização dos documentos dentro das 
pastas e a disposição destas dentro do arquivo, 
quanto à natureza dos documentos, intitula o 
procedimento denominado: 

  classificação. A)
 catalogação.  B)
 ordenação. C)
 indexação.  D)

34 Quando se ratifica um documento significa:  
 alterar. A)
 corrigir. B)
 emendar.  C)
 confirmar. D)

35 Em reunião de Colegiado, na Faculdade de 
Direito de Franca, foi solicitado, ao Escriturário, 
que fizesse a leitura do trecho seguinte da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação nº 9394/96: 

“Art. 47. Na educação superior, o ano letivo 
regular, independente do ano civil, tem, no 
mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico 
efetivo, excluído o tempo reservado aos exames 
finais, quando houver. 

§ 1o  As instituições informarão aos interessados, 
antes de cada período letivo, os programas dos 
cursos e demais componentes curriculares, sua 
duração, requisitos, qualificação dos professores, 
recursos disponíveis e critérios de avaliação, 
obrigando-se a cumprir as respectivas condições, 
e a publicação deve ser feita, sendo as 3 (três) 
primeiras formas concomitantemente:      

I - em página específica na internet no sítio 
eletrônico oficial da instituição de ensino superior, 
obedecido ao seguinte:           

a) toda publicação a que se refere esta Lei deve 
ter como título “Grade e Corpo Docente [...].”  

Fonte: BRASIL. Portal do Governo Federal. Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação – LDB. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso 
em 31 maio 2016. 

No tocante à estrutura, a leitura correta do texto é: 

 Artigo quadragésimo sétimo; parágrafo primeiro; A)
inciso um; item a. 

 Artigo quadragésimo sétimo; parágrafo um; inciso B)
um; alínea a. 

 Artigo quarenta e sete; parágrafo primeiro; inciso C)
primeiro; alínea a. 

 Artigo quarenta e sete; parágrafo primeiro; inciso D)
primeiro; item a. 

� Leia atentamente o texto seguinte, para 

solucionar as questões 36 e 37: 

Grupo Estado 
Código de Conduta e Ética 

No mundo corporativo, a preocupação com o 
tema cidadania empresarial está cada vez mais 
presente. É dever do Grupo Estado estimular a 
adoção de posturas firmes e inovadoras diante de 
questões relacionadas à ética e à 
responsabilidade social, imprimindo qualidade 
superior à relação empresa-empregado-
sociedade. É seu dever, também, investir em 
seus colaboradores, principais responsáveis pelos 
resultados da Empresa. 
Os comportamentos de ordem moral, os valores e 
os princípios que norteiam a conduta profissional 
dos Empregados devem estar em consonância 
com o principal deles, que é o princípio da 
dignidade da pessoa humana. 
O Código de Conduta e Ética Empresarial é um 
importante instrumento para o alcance destes 
resultados, pois consolida o conjunto de 
princípios, normas e procedimentos praticados ao 
longo da existência do Grupo Estado. 
A compreensão e o exercício destes princípios 
disseminam a integridade e reputação do Grupo 
Estado no contexto da sociedade. 
Este Código deverá ser cumprido por todos os 
Empregados que atuam no Grupo Estado, sem 
distinção de Empresa ou de seu nível hierárquico 
na Organização. 

Presidente do Conselho de Administração 
Diretor Superintendente do Grupo Estado 
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36 No momento de divulgação do Código de 
Ética e de Conduta, ao Conselho, o Presidente 
solicitou a um estagiário que fizesse anotações 
das discussões da reunião, para que, em seguida, 
fosse lavrada a ata. Inexperiente, o estagiário 
ficou muito ansioso e somente conseguiu anotar 
corretamente o seguinte assunto: 

 A qualidade da informação prestada, ao leitor, é a A)
temática central do Código de Conduta e Ética do 
Grupo Estado. 

 A cidadania empresarial do Grupo Estado deve B)
se constituir, por meio de preceitos que respeitem 
a dignidade humana. 

 O Código de Conduta e Ética do Estado é o C)
documento da empresa divulgado pela 
Presidência, estabelecido em parceria com os 
empregados. 

 A elaboração do Código de Conduta e Ética do D)
Estado considerou a popularidade das 
comunidades que são atendidas pelo Grupo. 

37 O Diretor Superintendente do Grupo Estado 
solicitou, a um escriturário, que comunicasse, na 
forma impressa, o texto anterior para todos os 
funcionários. Assim, cada um recebeu uma cópia 
de: 

 uma carta. A)
 uma ordem de serviço. B)
 uma petição. C)
 um relatório. D)

38 Um usuário leigo em informática se encontra 
utilizando o MS Word 2010 (em português) para 
inserir um determinado texto, todavia, surge a 
necessidade de inserir uma quebra de coluna 
nesse mesmo texto. Quais teclas de atalho ele 
deverá acionar? 

 Alt + Esc A)
 Ctrl + End B)
 Ctrl + Shift + Home C)
 Ctrl + Shift + Enter D)

39 Analise a planilha referente às notas de uma 
turma de graduação. Um aluno é sempre avaliado 
por quatro avaliações. Posteriormente a 
atribuição das quatro notas, a menor nota não 
será contabilizada no total de pontos. 

Baseando-se nessa planilha, ora produzida no MS 
Excel 2010, as fórmulas das células F2 (nota de 
descarte) e G2 (total notas por aluno) são, 
respectivamente: 

 =MENOR(B2:E2;1) e =SOMA(B2:E2) A)
 =MENOR(B2:E2;1) e =SOMA(B2:E2)-F2 B)
 =MENOR(B2;E2;1) e =SOMA(B2;E2) C)
 =MENOR(B2;E2;1) e =SOMA(B2;E2)-F2 D)

40 Leia atentamente as afirmações sobre 
mensagens de correio eletrônico (e-mails):  
 
I. Assim como nas documentações impressas, 
as mensagens eletrônicas devem manter a 
estrutura rígida e padronizada. 

II. É preceito da redação oficial, mesmo em meio 
eletrônico, o emprego de introduções 
consagradas, como “Venho por meio desta...”, 
“Por meio desta mensagem...” e outras 
correlatas, que garantem a uniformidade das 
correspondências. 

III. Para que exista validade como documento, a 
mensagem eletrônica deve estar acompanhada 
de certificação digital do remetente. 

 
Está(ão) de acordo com o Manual de Redação da 
Presidência da República (2002): 

  Somente a afirmação I. A)
  Somente as afirmações I e II. B)
  Somente a afirmação III. C)
 Nenhuma. D)
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