
Processo Seletivo Simplificado

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária
Polícia Civil

APOIO ADMINISTRATIVO – AUXILIAR DE ENFERMANGEM

Domingo, 14 de janeiro de 2018.

FRASE  :   Segurança Pública: direito, segurança e responsabilidade.  
(Transcrever para o cartão de resposta)

Caderno de Prova – A

Informações importantes

1 - Verifique se o caderno está completo ou se há alguma imperfeição gráfica que possa gerar ilegibilidade ou
dúvidas. Se necessário, peça a substituição deste caderno antes de iniciar a prova. 
2 - Leia cuidadosamente o que está proposto. 
3- As respostas das questões deverão ser transferidas (marcadas) para o cartão de respostas, que será o único
documento válido para a correção da prova objetiva. 
3.1 - No cartão de respostas, o alvéolo deverá ser completamente preenchido, cabendo ao candidato que descumprir
esta disposição arcar com eventuais prejuízos quanto à ausência de suas marcações. 
3.2  -  São exemplos de marcações incorretas:  marcação de dois alvéolos para uma mesma questão,  marcação
rasurada ou emendada, alvéolo não preenchido completamente ou assinalado com excessiva força. 
3.3  -  No cartão  de respostas,  o  candidato  que marcar  todas as alternativas de todas  as  questões ou deixá-lo
completamente em branco estará eliminado deste Processo. 
3.4 - No cartão de respostas, o candidato DEVERÁ informar o TIPO DE PROVA, conforme especificado no caderno
de prova. A falta de marcação do tipo de prova ELIMINARÁ o candidato.
3.5 - A frase indicada na área superior desta folha DEVERÁ SER TRANSCRITA para o cartão de respostas, para
posterior exame grafológico, se necessário. A falta de transcrição da frase ELIMINARÁ o candidato.
4 - Caso queira, o candidato poderá utilizar os espaços de rascunho deste caderno de prova. 
5 - Tempo de duração da Prova: 02 horas e 30 minutos.
6 - O candidato somente poderá retirar-se do seu ambiente de prova após as 16h:00h.
7 - Somente será permitido ao candidato levar este caderno de prova após as 17:00h, devendo permanecer juntos no
recinto, os três últimos candidatos. Ao terminarem a prova, terão seus nomes registrados em Relatório de Sala e nele
posicionadas suas respectivas assinaturas, sendo liberados simultaneamente.
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APOIO ADMINISTRATIVO – AUXILIAR DE ENFERMANGEM

Língua Portuguesa

Leia o texto a seguir para responder as questões 1, 2, 3, 4
e 5.

“A xacina do testo”
Apezar  da  xuva,  muita  jente  esteve  prezente  ao

ezersisio  de  jinastica  qe  teve  lugar  no  colejio.  Omens,
mulheres  e  criansas,  no  fim,  cantaram o  Ino  Nasional.
Ouve pesoas qe ate xoraram de emosão cuando a festa
terminou. Oje qem qiser pode asistir a nova aprezentasão.

A impressão é de escombros do que foi outrora a língua
portuguesa em sua forma escrita. Como se tivesse sido
atingida  por  uma  bomba  e  alguns  destroços
irreconhecíveis  houvessem  sido  resgatados  da
hecatombe. A comparação não é absurda. Tem o efeito de
uma bomba a radical reforma ortográfica defendida pelo
site  Simplificando  a  Ortografia
(simplificandoaortografia.com),  criado  pelo  professor  de
português Ernani  Pimentel.  Sua proposta é acabar com
letras que não se pronunciam, como o “H” no início de
certas palavras e o “U” que se segue ao “Q” em “quintal” e
“querido”, assim como a duplicidade de representação do
mesmo som em “S” e “Z”, “SS” e “Ç” ou “G” e “J”.

 Não é uma proposta inovadora. Para citar uma das que
já se apresentaram com espírito semelhante no passado,
o  general  Bertoldo  Klinger,  figura  preeminente  da  Era
Vargas,  não  só  formulou  a  sua  como  a  praticou  –  ele
grafava seus textos segundo as regras que inventou.  O
general (aliás, jeneral) Klinger, em quem o reformador da
língua  escrita  se  misturava  ao  reformador  do  povo
brasileiro, explicava: “Ortografia é lojica. Lojica é ordem.
Sem  ordem  não  a  nasão.  Logo,  não  a  nasão  sem
ortografia lojica”. [...] 

Essa  história  tem  origem  nas  discórdias  que  se
seguiram à assinatura,  em 1990,  do Acordo Ortográfico
pelo  qual  os  países  de  língua  portuguesa  se
comprometeram  a  unificar  suas  regras  ortográficas.
Restrições surgiram em todos os países signatários. No
Brasil,  o acordo deveria entrar em vigor em 2009, e na
prática realmente entrou, com sua adoção nas escolas, na
imprensa  e  nas  editoras  de  livros.  Oficialmente,  no
entanto,  dadas  as  divergências  com  os  outros  países,
adiou-se a entrada em vigor para 2016.

 Nesse vácuo entrou a Comissão de Educação [...], que
decidiu rediscutir o acordo e criou um grupo de trabalho
[...] Duas audiências públicas serão realizadas. Espera-se
que,  nelas,  falem  mais  alto  as  palavras  da  professora
Marília  Ferreira,  presidente  da  Associação  Brasileira  de
Linguística [...]: “A ortografia não existe para representar a
fala, mas é uma representação abstrata e convencional da
língua. Para poder ser de fato funcional, a ortografia deve
necessariamente  afastar-se  da  diversidade  da  fala.  Só
assim se poderá garantir um sistema ortográfico estável e

perene em que haja uma única representação gráfica para
cada  palavra.  É  essa  representação  única  que  torna
possível  que  a  palavra  seja  reconhecida  em  qualquer
texto,  independentemente  de  suas  inúmeras  pronúncias
no espaço e no tempo”. 

A alternativa é a xacina do testo em língua portugueza. A
anarqia. A ecatombe. 

(TOLEDO Roberto Pompeu de. A xacina do testo. Revista Veja.
p. 106. 21 de setembro de 2014. Adaptado.)

QUESTÃO 01

1.  Ao  longo  do  texto,  ressaltam-se  as  principais
modificações que ocorreram no (a):
a) língua culta falada.
b) língua escrita.
c) ensino da Língua Portuguesa.
d) ensino das línguas estrangeiras.
e) língua oral.

QUESTÃO 02

Para a professora Marília Ferreira, a ortografia tem como
objetivo:
a)  facilitar  a  comunicação  entre  os  falantes  da  mesma
língua.
b) promover inovações no ensino da língua escrita.
c) representar de modo convencional e abstrato a língua.
d) diversificar os elementos principais da fala.
e) acabar com letras que não se pronunciam.

QUESTÃO 03

Qual a forma da culta da frase: “Apezar da xuva, muita
jente  esteve  prezente  ao  ezersisio  de  jinastica  qe  teve
lugar no colejio”, 
a)  Apesar  da  xuva,  muita  gente  esteve  presente  ao
ezersisio de ginástica que teve lugar no colégio.
b)  Apesar  da  chuva,  muita  jente  esteve  presente  ao
exercício de ginástica que teve lugar no coléjio.
c)  Apesar  da  xuva,  muita  jente  esteve  prezente  ao
exercício de ginástica qe teve lugar no colejio.
d)  Apezar  da  chuva,  muita  gente  esteve  presente  ao
exercício de ginástica que teve lugar no colégio.
e)  Apesar  da  chuva,  muita  gente  esteve  presente  ao
exercício de ginástica que teve lugar no colégio.

QUESTÃO 04

“Ortografia  é  lógica”.  A  palavra  sublinhada  pode  ser
substituída pelo processo de sinonímia por:
a) nação.
b) exercício.
c) língua.
d) razão.
e) comunicação.

QUESTÃO 05

A partir do título “A xacina do testo”, podemos inferir que:
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a) o título parabeniza o ensino de língua baseado no uso
do texto.
b) o título instiga o ensino de língua baseado no uso do
texto.
c) o título aponta para uma problematização que envolve a
ortografia da língua Portuguesa.
d) o título nega a problemática em torno da ortografia da
língua Portuguesa. 
e) o título valoriza a língua brasileira de sinais.

 Leia o texto abaixo.

Câmara aprova criação de cadastro nacional único de
desaparecidos

A Câmara  dos  Deputados  aprovou  nesta  quinta-feira  (9)
projeto de lei que cria um cadastro nacional único de pessoas
desaparecidas,  com  o  objetivo  de  agilizar  a  busca  de
desaparecidos no país. O texto vai agora ao Senado.

Segundo estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública,
o Brasil registra oito desaparecimentos por hora nos últimos dez
anos.

A implantação e coordenação do cadastro ficarão a cargo do
Ministério da Justiça. Os demais órgãos de segurança pública
estaduais e federais ficarão responsáveis pela atualização dos
dados sob pena de ficarem sem receber repasses voluntários da
União.

Pelo  texto,  diversas  diretrizes  deverão  ser  seguidas  pelos
órgãos de segurança, como o desenvolvimento de programas
de inteligência e articulação com as demais entidades públicas
para investigar as circunstâncias do desaparecimento.

A proposta  determina  ainda  a  divulgação  na internet  dos
dados básicos da pessoa desaparecida e a criação de uma rede
entre os diversos órgãos para acelerar o compartilhamento de
informações  a  fim  de  agilizar  a  divulgação  dos
desaparecimentos.

Deverão  constar  do  cadastro  informações  como
características físicas da pessoa desaparecia,  fotos e outras
informações úteis para a sua identificação, mas desde que não
coloque a vida dela em risco.

Em  um  banco  de  informações  sigiloso,  serão  inseridos
registros padronizados de cada ocorrência com o número de
boletim de ocorrência e informações genéticas das pessoas
desaparecidas e seus familiares.

https://g1.globo.com/politica/noticia/camara-aprova-criacao-de-
cadastro-nacional-unico-de-desaparecidos.ghtml. Acessado em 
8 de novembro de 2017.

QUESTÃO 06

O objetivo do texto lido é:
a) informar.
b) argumentar.
c) concordar.
d) entreter.
e) distrair

QUESTÃO 07

O  órgão  que  ficará  responsável  pela  criação  e
coordenação do cadastro é:
a) Senado Federal.
b) Ministério da Justiça.
c) Ministério Público.
d) União.
e) Segurança Pública.

QUESTÃO 08

“A implantação e coordenação do cadastro ficarão a cargo do 
Ministério da Justiça”. Os termos destacados são sinônimos de:
a) organização e prestação.
b) atenção e observação.
c) observação e deveres.
d) inauguração e organização.
e) informação e repressão.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa que é antônimo de inseridos.
a) incorporados.
b) incluídos.
c) enquadrados.
d) introduzidos.
e) cancelados.

QUESTÃO 10

A palavra agilizar se escreve com z. Também se escreve 
com “z”:
a) preci____ar.
b) repri___ar.
c) desli___ar.
d) pesqui___ar.
e) avi___ar.

Realidade  Étnica,  Social,  Histórica,  Geográfica,
Cultural, Política, e Econômica do Estado de Goiás
e do Brasil

QUESTÃO 11

Segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE),  Goiás possui  população estimada de
6.778.772 habitantes, em 2017, que se distribuem em 246
municípios.  Marque  a  opção  CORRETA  em  que  está
relacionada,  em  forma  decrescente,  os  cinco  maiores
municípios de Goiás, em termos de população, no ano de
2017.
a) Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anhanguera, Anápolis e
Rio Verde.
b) Goiânia, Anápolis, Inhumas, Anhanguera e Rio Verde.
c) Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde e
Luziânia.
d) Aparecida de Goiânia, Anápolis, Itumbiara, Rio Verde e
Luziânia.
e)  Goiânia, Aparecida de Goiânia, Itumbiara, Morrinhos e
Caldas Novas.
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QUESTÃO 12

Inaugurado em setembro de 1976, o Distrito Agroindustrial
de Anápolis (DAIA) é considerado um dos principais polos
industriais de Goiás. Sobre o DAIA é CORRETO afirmar:
a) Devido sua posição estratégica, localizado no município
de Anápolis e próximo a Goiânia e Brasília, o DAIA abriga
importantes unidades industriais dos ramos farmacêutico,
alimentício e automóveis, principalmente.
b) Embora tenha alcançado significativo sucesso nos anos
iniciais  à  sua  criação,  o  DAIA entrou  em decadência  a
partir dos anos de 1980 e hoje conta apenas com algumas
indústrias do ramo de bebidas. 
c)  O  DAIA  é  o  principal  polo  industrial  do  ramo  de
fabricação de etanol.
d) Localizado no oeste goiano, o DAIA possui forte ligação
com o estado do Mato Grosso.
e) Devido sua proximidade com a capital federal, Brasília,
o  DAIA enfrenta  grande  concorrência  o  que  limita  sua
expansão.

QUESTÃO 13

Segundo  dados  do  IBGE,  referentes  ao  ano  de  2015,
Goiás  é  considerado  uma  das  Unidades  da  Federação
que mais atraiu população no país. 
Sobre esse assunto, é CORRETO afirmar:
a) Mais de 50% dos imigrantes residentes em Goiás, no
ano de 2015, têm o Rio Grande do Sul como Estado de
nascimento.
b)  Acre,  Rondônia  e  Roraima  eram  os  Estados  de
nascimento  da  maioria  dos  imigrantes  residentes  em
Goiás, no ano de 2015.
c) Tocantins era o Estado de nascimento da maioria dos
imigrantes residentes em Goiás, no ano de 2015.
d) Pará e Amazonas eram os Estados de nascimento da
maioria dos imigrantes residentes em Goiás,  no ano de
2015.
e)  Minas  Gerais,  Bahia  e  Distrito  Federal  eram as  três
principais Unidades da Federação em que os imigrantes
residentes em Goiás, no ano de 2015, tinham como local
de nascimento.

QUESTÃO 14

O  combate  à  criminalidade  está  entre  os  principais
desafios na atualidade no Brasil.
 Sobre essa questão, em Goiás, é CORRETO afirmar:
a) Municípios turísticos como Caldas Novas, Pirenópolis e
Alto Paraíso de Goiás, estão entre aqueles com menores 
taxas de criminalidade, se comparada à sua população 
residente.
b) As regiões Metropolitana de Goiânia e Entorno do 
Distrito Federal, são as regiões de Goiás com as mais 
elevadas taxas de criminalidade.
c) No geral, os crimes contra a pessoa ocorrem com 
maior incidência em municípios com baixa população em 
Goiás.

d) Há uma tendência de quanto mais desenvolvida a 
economia nos municípios goianos, menor a incidência de 
crimes contra o patrimônio.
e) Entorno do Distrito Federal é a região com menor 
incidência de crimes em Goiás.

Noções de Administração Pública

QUESTÃO 15

Conforme a Lei  Nº.  8.666/93 – Lei  de Licitações – são
modalidades  de  licitação,  assinale  a  alternativa
CORRETA.
a) Concorrência, Tomada de Preços e Concurso Público.
b) Pregão, Convite e Concurso.
c) Leilão, Inexigibilidade e Pregão.
d) Concorrência, Pregão e Leilão.
e) Tomada de Preços, Convite e Concurso.

QUESTÃO 16

A Carta  Magna,  no  caput  do  Art.  144,  na  seção  “Da
Segurança Pública”, reza que a segurança pública é dever
do Estado, direito e responsabilidade de todos.
Devendo  ser  exercida  para  a  preservação  da  ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio,
através dos seguintes órgãos, EXCETO:
a) Polícia Federal.
b) Exército, Aeronáutica e Marinha.
c) Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros
Militares.
d) Polícia Rodoviária Federal.
e) Polícia Ferroviária Federal.

QUESTÃO 17

Sobre o tema Pregão, assinale a alternativa INCORRETA 
consubstanciada na Lei Nº. 10.520/02:
a) Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de 
validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
convoca-se o segundo colocado.
b)  A  fase  externa  do  pregão  será  iniciada  com  a
convocação dos interessados.
c)  O  prazo  fixado  para  a  apresentação  das  propostas,
contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a
8 (oito) dias.
d) Examinada a proposta classificada em primeiro lugar,
quanto  ao  objeto  e  valor,  caberá  ao  pregoeiro  decidir
motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.
e)  Os  licitantes  poderão  deixar  de  apresentar  os
documentos de habilitação que já constem do Sistema de
Cadastramento  Unificado  de  Fornecedores  –  Sicaf  e
sistemas  semelhantes  mantidos  por  Estados,  Distrito
Federal ou Municípios, assegurado aos demais licitantes o
direito de acesso aos dados nele constantes.
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QUESTÃO 18

Com fulcro no texto constitucional, assinale a alternativa
INCORRETA  acerca  da  autonomia  gerencial,
orçamentária  e  financeira  dos  órgãos  e  entidades  da
administração direta e indireta que poderá ser ampliada
mediante  contrato,  a  ser  firmado  entre  seus
administradores e o poder público, que tenha por objeto a
fixação  de  metas  de  desempenho  para  o  órgão  ou
entidade, cabendo à lei dispor sobre:
a) O prazo de duração do contrato.
b) Os controles e critérios de avaliação de desempenho.
c) Direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes.
d) Limite dos quadros de pessoal.
e) A remuneração do pessoal.

QUESTÃO 19

Analise as afirmativas que versam sobre compras públicas
e assinale a VERDADEIRA.
 a) Pregão é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados  para  a  venda  de  bens  móveis  inservíveis
para  a  administração  ou  de  produtos  legalmente
apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens
imóveis.
b) A modalidade Pregão poderá ser adotada nas licitações
de obras de engenharia.
c) Para a modalidade Pregão (Lei Nº. 10.520/02) aplicam-
se subsidiariamente as normas da Lei Nº. 8.666/93.
d) É inexigível a licitação nos casos de guerra ou grave
perturbação da ordem.
e) É dispensável a licitação quando houver inviabilidade
de  competição,  em  especial  para  contratação  de
profissional  de  qualquer  setor  artístico  consagrado  pela
crítica especializada ou pela opinião pública.

QUESTÃO 20

São  competências  das  corporações  que  compõem  a
segurança  pública,  segundo  a  Constituição  Federal,
EXCETO:
a) Às Polícias Civis, dirigidas por delegados de polícia de
carreira, incumbem, ressalvada a competência da União,
as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações
penais, exceto as militares.
b)  Às  Polícias  Militares  cabem a  polícia  ostensiva  e  a
preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros
militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a
execução de atividades de defesa civil.
c) As Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares,
forças  auxiliares  e  reserva  do  Exército,  subordinam-se,
juntamente com as Polícias Civis, aos Governadores dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
d)  Às Guardas Municipais  cabem a proteção dos bens,
serviços e instalações municipais, conforme dispuser a lei.
e)  À  polícia  ferroviária  federal,  órgão  permanente,
organizado  e  mantido  pela  União  e  estruturado  em
carreira,  destina-se,  na  forma  da  lei,  ao  patrulhamento

ostensivo  das  ferrovias,  rodovias,  estradas  e  dutos
federais.

Informática

QUESTÃO 21

No  Word  2013,  se  o  usuário  deseja  proteger  seu
documento com uma senha, ele deve acessar qual das
seguintes opções?
a)  Arquivo  >  Informações  >  Proteger  Documento  >
Criptografar com Senha.
b)  Arquivo  >  Informações  >  Proteger  Documento  >
Proteger com Senha.
c)  Arquivo  >  Informações  >  Proteger  Documento  >
Restringir com Senha.
d)  Arquivo  >  Informações  >  Proteger  Documento  >
Bloquear com Senha.
e) Arquivo > Informações > Proteger Documento > Editar
Senha.

QUESTÃO 22

Considerando que a imagem abaixo, foi extraída de uma 
planilha do software Excel, qual o resultado da fórmula 
=(SOMA(A1:C1)*A2-MÍNIMO(A2:C2))

a) 0
b) 960
c) 950
d) 10
e) 850

QUESTÃO 23

No Word 2013, se aplicarmos sobre a palavra “Texto” o 
efeito “Tachado”, qual o resultado obtido?
a) TEXTO

b) Texto
c) Texto
d) Texto
e) texto

QUESTÃO 24

Considerando que  a  palavra  “TEXTO”  está  selecionada
em um documento, qual opção de formatação de fonte, no
Word  2013,  deve  ser  utilizada  para  que a  palavra  seja
exibida em outra cor?
a) Cor da fonte
b) Cor do realce do texto
c) Bordas e sombreamento
d) Formatar formas
e) Atribuir cor
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QUESTÃO 25

Se digitarmos o valor 0,01 na célula A1 de uma planilha do
Excel,  e  em  seguida  aplicarmos  o  formato  de  número
“Porcentagem” na célula A1, como o valor será exibido?
a) 0,01%
b) 10%
c) 1,00%
d) 100%
e) 0,0001%

QUESTÃO 26

Se os valores 10, 20 e 30 estão respectivamente inseridos
nas células B2, C2 e D2, de uma planilha do Excel, qual a
fórmula que calculará a media entre estes valores?
a) =MÉDIA(C2:D2)
b) =3*(10+20+30)
c) =3/(C2:D2)
d) =MÉDIA(10+20+30)
e) =(B2+C2+D2)/3

Ética no Serviço Público

QUESTÃO 27

Existem direitos civis, políticos e sociais que nem sempre
se realizam como direitos reais.
 A escravidão era legal no Brasil até 120 anos atrás. As
mulheres  brasileiras  conquistaram  o  direito  de  votar
apenas há 60 anos e os analfabetos apenas há alguns
anos. 
Há,  no entanto,  alguns  desses direitos citados  no  texto
que  ainda  não  são  objetos  de  consciência  coletiva  em
algumas  camadas  da  população  brasileira.  Chamamos
isso de:
Assinale a alternativa CORRETA.
a) indicador de pouco desenvolvimento moral e ético de
uma sociedade
b) indicador de que a  cidadania é um fato consumado em
toda a população brasileira
c) indicador que a moralidade em relação a estes casos,
citados no texto está presente na sociedade
brasileira
d)  indicador  de  grande  desenvolvimento  moral  e  ético
dessa sociedade
e)  indicador  de  que  o  desafio  ético  da  nação  já  se
encontra  universalizado.

QUESTÃO 28

Conceitua-se Ética como sendo o estudo dos juízos de
apreciação referentes à conduta humana do ponto de vista
do bem e do mal, ou seja, é um conjunto de normas e
princípios que norteiam a boa conduta do ser humano.
Assinale a alternativa que NÃO define Ética corretamente:
a) Ética é a ciência da conduta humana perante o ser e
seus semelhantes.

b)  Ética  é  uma  ciência  que  estuda  o  comportamento
humano perante uma situação.
c) Ética é um produto histórico e cultural, e como tal define
o que é virtude, o que é bom ou  mal, certo ou errado,
permitido ou proibido, para cada cultura e sociedade.
d)  Ética  é  um  conjunto  de  princípios  que  define  o
comportamento do ser humano. 
e)  Ética  é  a  ciência  de  uma  forma  específica  de
comportamento humano.

QUESTÃO 29

Os princípios éticos são normas que nos obrigam a agir
em função do valor do bem visado pela  nossa  ação,
ou do objetivo final que dá sentido à vida humana; e não
de um interesse puramente  subjetivo,  que  não
compartilhamos com a  comunidade.  Esse  valor  objetivo
deve ser considerado em todas as suas dimensões:  no
indivíduo,  no  grupo  ou  classe  social,  no  povo,  ou  na
própria  humanidade.  O  alcance  dos  princípios  éticos  é
ilimitado: na História, eles tendem a alcançar uma vigência
universal.
Coloque (V)  para  VERDADEIRO e (F)  para  FALSO, no
que diz  respeito  a princípios éticos nos parênteses das
frases  abaixo  relacionadas,  para  a  seguir  assinalar  a
alternativa CORRETA.
(   )respeito a todos os seres vivos.
(   )não exercer a violência.
(   )tratar as pessoas com imparcialidade.
(   )obter sucesso na vida pelo dinheiro.
(   )valorizar a liberdade.
 Assinale a alternativa CORRETA.
a) v,v,v,v,v
b) f,f,f,f,f,
c) v,v,v,f,v
d) f,v,f,v,f,
e) v,f,v,f,v

QUESTÃO 30

A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à
pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e
do governo de seu povo. 
Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído
da vida social  e  da tomada de decisões,  ficando numa
posição de inferioridade dentro do grupo social.
Escolha abaixo dentre as alternativas numeradas as que
correspondem  à  cidadania,  para  após  assinalar  a
alternativa CORRETA.
1 (  ) Cidadão é aquele indivíduo no gozo dos direitos civis
e  políticos  de  um Estado,  ou  no  desempenho  de  seus
deveres para com este e seus habitantes.
2 (  ) Cidadania se refere às relações entre os cidadãos,
no acatamento de regras, procedimentos e leis acordados
entre eles.
3  (  )  Cidadão  é  o  indivíduo  que  exerce  a  cidadania
somente entre seres da mesma miscigenação.
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4 (  ) Ser cidadão é ser chamado às responsabilidades
para lutar pela defesa da vida com qualidade e bem-estar
geral de todos.
5  (   )  Cidadania  visa  ao bem comum de  um grupo  de
pessoas de uma comunidade específica.
Assinale a alternativa CORRETA:
a)1,2, 4
b) 2,3,4
c) 1,2,3
d) 1,4,2
e) 2,3,5

QUESTÃO 31

Compare  as  frases  abaixo  com a  forma  de  pensar  da
sociedade a respeito da Ética. Analise a seguir como deve
ser a percepção do cidadão consciente a respeito da ética
atual, para após assinalar a alternativa correta.
I)Corrupção  é  problema  somente  de  países
subdesenvolvidos.
II) Ética é responsabilidade exclusiva do governo.
III) Ética só se promove pelo combate à corrupção.
IV) Regra de conduta é para quem tem Ética.
V) Ética não é para todos.
Assinale a alternativa CORRETA.
a) está correta somente a alternativa II
b) está correta somente a alternativa V
c) está correta somente a alternativa III
d) todas estão incorretas
e) todas estão corretas

QUESTÃO 32

Comportamentos éticos são conhecidos pela maioria da
sociedade. 
Volta  e  meia  as  redes  sociais  apontam  pessoas  que
conhecem  os  princípios  éticos,  mas  na  prática  não  os
aplicam. 
Escolha  abaixo  as  alternativas  que  correspondem  aos
comportamentos éticos, para após assinalar a alternativa
CORRETA.
I) Compaixão relacionada com ajuda ao próximo

II) Pirataria.

III) Imparcialidade.

IV) Integridade.

 V) exploração de mão de obra infantil.

Assinale a alternativa CORRETA.
a) I, II, IV
b) I, III, IV
c) I, IV, V
d) I, III, V
e) II, IV, V
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