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Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a 
que cada um deles esteja vinculado, marque, no cartão-resposta, para cada item: o campo designado com o código C, caso 
julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.  
 

A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. 
Para as devidas marcações, use o cartão-resposta, único documento válido para a correção da sua prova objetiva. 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
Texto para os itens de 1 a 18. 
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Qualquer um pode sofrer de solidão crônica: uma criança que muda de escola; um jovem que, criado em uma pequena 

comunidade, se sente perdido em uma metrópole; uma executiva que, ocupada demais com a carreira, não consegue manter 

boas relações com familiares e amigos; um idoso que sobrevive à parceira e cuja saúde fraca o faz permanecer em casa. A 

generalização do sentimento de solidão é surpreendente. Vários estudos internacionais indicam que mais de uma, em cada três 

pessoas nos países ocidentais, sente-se sozinha habitualmente ou com frequência.  

A maioria dessas pessoas talvez não seja solitária por natureza, mas sente-se socialmente isolada, embora esteja rodeada 

de gente. O sentimento de solidão, no começo, faz com que a pessoa tente estabelecer relações com outras, mas, com o tempo, 

a solidão pode acabar em reclusão, porque parece uma alternativa melhor que a dor, a rejeição, a traição ou a vergonha. Quando 

a solidão se torna crônica, as pessoas tendem a se resignar. Podem ter família, amigos ou um grande círculo de seguidores nas 

redes sociais, mas não se sentem verdadeiramente em sintonia com ninguém. 

Uma pessoa que se sente sozinha geralmente está mais angustiada, deprimida e hostil, e tem menos probabilidades de 

realizar atividades físicas. Os testes biológicos realizados mostram que a solidão tem várias consequências físicas: elevam-se os 

níveis de cortisol – o hormônio do estresse –, a resistência à circulação de sangue aumenta e certos aspectos da imunidade 

diminuem. E os efeitos prejudiciais da solidão não terminam quando se apaga a luz: a solidão é uma doença que não descansa, 

que aumenta a frequência dos pequenos despertares durante o sono e faz com que a pessoa acorde esgotada. O motivo é que, 

quando o cérebro entende o seu entorno social como algo hostil e pouco seguro, permanece constantemente em alerta. E as 

respostas do cérebro solitário podem funcionar para a sobrevivência imediata, mas, na sociedade contemporânea, em longo 

prazo, cobram um preço da saúde. Quando nossos motores estão constantemente acelerados, deixamos nosso corpo exausto, 

reduzimos nossa proteção contra os vírus e inflamações e aumentamos o risco e a gravidade de infecções virais e de muitas outras 

doenças crônicas.  

Uma análise recente – de 70 estudos combinados, com mais de três milhões de participantes – demonstra que a solidão 

aumenta o risco de morte em 26%, aproximadamente o mesmo que a obesidade. O fato de que mais de uma em cada quatro 

pessoas em países industrializados pode estar vivendo na solidão, com consequências certamente devastadoras para a saúde, é 

muito preocupante.  

Esses mesmos estudos também revelam que cada medida positiva para melhorar a qualidade das relações sociais melhora 

a pressão arterial, os níveis de hormônios do estresse, os padrões de sono, as funções cognitivas e o bem-estar geral. 

 

Internet: <www.brasil.elpais.com> (com adaptações). 

 ______________________________________________________________________________________________________________  

 

Em relação ao texto e a seus aspectos linguísticos, julgue os 

itens de 1 a 10. 

 

1 O texto, estruturado em forma dissertativa, alerta o 

público leitor acerca dos efeitos negativos da solidão. 

2 Depreende-se da leitura do texto que tanto a solidão 

quanto a obesidade são doenças que podem implicar a 

morte de uma pessoa. 

3 Infere-se da leitura do texto que as mulheres que 

exercem a profissão de executiva não mantêm boas 

relações com familiares e amigos. 

4 Os vocábulos “países”, “níveis” e “vírus” são acentuados 

graficamente de acordo com a mesma regra de 

acentuação gráfica. 

5 O emprego do ponto e vírgula após “escola” (linha 1), 

“metrópole” (linha 2) e “amigos” (linha 3) justifica-se por 

separar orações enumeradas que exemplificam casos de 

solidão crônica. 

6 A oração “que muda de escola” (linha 1) está 

empregada, no período, com sentido explicativo. 

7 A oração “embora esteja rodeada de gente” (linhas 6  

e 7) expressa sentido concessivo em relação à primeira 

oração do período.  

8 A forma verbal “elevam-se” (linha 12) está flexionada no 

plural porque concorda com o termo “níveis” (linha 13), 

núcleo do sujeito da oração. 

9 Não haveria prejuízo da correção gramatical do texto 

caso a forma verbal “cobram” (linha 18) estivesse 

flexionada na terceira pessoa do singular, em 

concordância com “sociedade contemporânea”  

(linha 17).  

10 Estariam garantidas a coerência e a correção gramatical 

do texto caso se deslocasse, na linha 18, o adjetivo 

“exausto” para imediatamente após a forma verbal 

“deixamos”.  



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARANÁ   Aplicação: 2018 

 

CRM-PR PROFISSIONAL DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 2 
 

Considerando a correção gramatical e a coerência das 
substituições propostas para vocábulos e trechos destacados 
do texto, julgue os itens subsequentes. 
 
11 “mas” (linha 7) por no entanto 
12 “porque” (linha 8) por pela qual 
13 “devastadoras” (linha 23) por arrasadoras 

 ____________________________________________________  
Julgue os próximos itens, no que se refere à correção 
gramatical e à coerência da proposta de reescrita para cada 
um dos trechos destacados do texto. 
 
14 “cuja saúde fraca o faz permanecer em casa” (linha 3): 

que a sua saúde fraca lhe obriga a ficar em casa 
15 “mais de uma, em cada três pessoas nos países 

ocidentais, sente-se sozinha habitualmente ou com 
frequência” (linhas 4 e 5): mais de uma, em cada três 
pessoas nos países ocidentais, sentem-se sozinhas 
habitualmente ou com frequência 

16 “A maioria dessas pessoas talvez não seja solitária por 
natureza, mas sente-se socialmente isolada, embora 
esteja rodeada de gente” (linhas 6 e 7): A maioria dessas 
pessoas talvez não sejam solitárias por natureza, mas 
sentem-se socialmente isoladas, embora estejam 
rodeadas de gente 

17 “mas não se sentem” (linha 10): mas não sentem-se 
18 “quando se apaga a luz” (linha 14): quando a luz é 

apagada 
 ____________________________________________________  

Julgue os seguintes itens, considerando a correção gramatical 
dos trechos apresentados e a adequação da linguagem à 
correspondência oficial. 
 
19 Informo à Vossa Senhoria que a decisão do eminente 

Presidente deste Conselho é incontestável.  
20 Requer-se, por fim, que os autos sejam remetidos à 

Comissão de Ética no prazo máximo de trinta dias. 
 ____________________________________________________  

Para localizar os números de telefones das salas de um 
prédio, havia um identificador de chamadas. Entretanto, o 
identificador estava com defeito e apenas mostrava o 
terceiro e o sexto dígito do telefone de origem. Havia três 
salas em cada um dos três andares. 
 

Os telefones estavam na seguinte lista. 
 

Andar Telefones 

Primeiro 
3105-8890 
3105-9497 
3116-4478 

Segundo 
3100-7171 
3105-4497 
3105-1487 

Terceiro 
3122-8966 
3101-8947 
3088-7964 

 
Com base nesse caso hipotético, julgue os itens de 21 a 24. 
 
21 A chance de acertar os telefones das salas do segundo 

andar, aleatoriamente, é maior que 20%. 

22 Mesmo que o identificador esteja defeituoso, é possível  
usá-lo para descobrir os telefones do primeiro andar. 

23 O defeito no identificador impede a determinação exata 
dos telefones das salas do segundo andar. 

24 Se o identificador mostrasse apenas o sexto dígito de 
cada telefone, seria possível determinar os telefones das 
salas de pelo menos um dos andares. 

 ____________________________________________________  
Uma caixa d'água possui o formato de um tronco de 

cone, conforme a figura abaixo. 
A caixa d'água possui raio da base r = 1 m, raio da 

tampa R = 2 m e altura H = 2 m. O nível da água está até uma 
altura h e há certeza de um vazamento, pois no piso está 
vertendo água à taxa de 2 L por minuto. 
 

 
 
Com base nessa situação hipotética e sabendo que o  
volume do tronco de cone é de aproximadamente  
V = H (R² + Rr + r²), julgue os itens que se seguem. 
 
25 A capacidade da caixa d'água é de aproximadamente  

14 m3. 
26 Se, em T horas, vazaram L litros de água da caixa, então 

a equação que relaciona L e T é dada por L = 120T. 
27 Se a caixa possui 4 m3 de água, então o vazamento 

demorará menos de um dia para esvaziá-la. 

RASCUNHO 
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Para ir ou voltar da cidade X para a cidade Y, de carro, 
existem três estradas possíveis: A, B ou C. 

 
Os dados relativos às estradas, em viagens diurnas, 

tanto na ida, quanto na volta, são apresentados na tabela 
abaixo. 
 

Caminho 
Comprimento 

(km) 
Tempo 

gasto (min) 

Média de 
combustível 

(km/L) 

A 100 75 8 

B 110 70 10 

C 150 100 15 

 
A estrada C é muito bem iluminada, de forma que o 

tempo para a percorrer à noite é o mesmo. Para as demais 
estradas, o tempo aumenta em 20%.  
 
Com base nesse caso hipotético, julgue os próximos itens. 
 
28 Se três amigos partem de X para Y em três estradas 

diferentes e voltam de Y para X pela mesma estrada, 
então existem nove combinações diferentes de rotas de 
ida e volta. 

29 A estrada que proporciona o menor gasto de litros de 
combustível é a estrada B. 

30 À noite, gasta-se menos tempo na estrada B que na 
estrada C. 

RASCUNHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos itens que avaliem conhecimentos de informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considere que: todos os programas mencionados estejam em 
configuração-padrão, em português; o mouse esteja 
configurado para pessoas destras; expressões como clicar, 
clique simples e clique duplo refiram-se a cliques com o 
botão esquerdo do mouse; teclar corresponda à operação de 
pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a 
apenas uma vez. Considere também que não haja restrições 
de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos 
programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos 
mencionados. 
 

Julgue os itens a seguir, relativos ao Microsoft PowerPoint 
2013, ao sistema operacional Windows 8 e ao programa de 
navegação Mozilla Firefox, em sua versão mais recente. 
 

31 No PowerPoint 2013, além de ser possível alterar o 
tamanho de um slide para os padrões sugeridos, ainda é 
possível usar um tamanho personalizado. 

32 O PowerPoint 2013 possui diversos recursos que 
facilitam o trabalho do usuário, entre eles está o fato de 
ele poder detectar automaticamente a configuração do 
computador e escolher o monitor certo para o modo de 
exibição do Apresentador. 

33 Quando um programa é carregado na área de trabalho 
do Windows 8, seu ícone automaticamente aparece na 
barra de tarefas. 

34 Ao se criar uma conta local no Windows 8, é obrigatório 
que o Administrador informe uma senha numérica, de 
no mínimo oito dígitos, para essa conta. 

35 Para que possa abrir arquivos PDF no Firefox, o usuário 
deverá realizar o download de um programa leitor de 
PDF que seja compatível com o Firefox, uma vez que esse 
navegador não possui um visualizador de PDF integrado 
e habilitado por padrão. 

 ____________________________________________________  
Acerca do programa de correio eletrônico Microsoft Outlook 
2016, do sítio de busca Google e dos conceitos de organização 
e de gerenciamento de arquivos e pastas, julgue os itens 
subsequentes. 
 

36 Com o Outlook 2016, é possível definir um intervalo de 
datas para o envio de respostas automáticas de ausência 
temporária, como, por exemplo, quando o usuário 
estiver de férias. 

37 No Outlook 2016, o campo Cco, da tela de envio de  
e-mails, não está mais disponível, uma vez que teve sua 
funcionalidade admitida pelo campo Cc. 

38 Caso o usuário queira, por exemplo, pesquisar o 
endereço de uma pessoa, ele deverá digitá-lo por 
completo, ou seja, incluindo vírgulas, uma vez que o 
Google não ignora a pontuação durante o processo de 
pesquisa. 

39 A função filetype, do Google, permite que o usuário 
realize pesquisas com base no tipo de arquivo. 

40 No Explorador de Arquivos do Windows 8, ao clicar o 
botão direito do mouse sobre um arquivo e selecionar a 
opção Copiar, o arquivo será copiado para a área de 
transferência e, posteriormente, poderá ser colado 

(  + ) em uma pasta qualquer uma única vez, 

tendo em vista que ele não permanecerá mais na área 
de transferência após a primeira ação de Colar. 
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES 

Em relação à legislação aplicável ao Conselho Federal de 

Medicina (CFM) e ao Conselho Regional de Medicina (CRM), 

julgue os itens a seguir. 

 

41 O registro de empresas e a anotação dos profissionais 

legalmente habilitados serão facultativos nas entidades 

competentes para a fiscalização do exercício das 

diversas profissões. 

42 É permitido que os médicos militares participem de 

eleições, nos Conselhos em que estiverem inscritos, 

como eleitores, mas não como candidatos. 

43 Os Conselhos Regionais de Medicina são órgãos 

eminentemente consultivos da ética profissional 

médica, cabendo-lhes a função de orientar o 

desempenho ético da medicina e o bom conceito da 

profissão e dos que a exerçam legalmente; fica 

reservado ao Poder Judiciário a punição das infrações. 

 ____________________________________________________  

Quanto à Lei n.º 9.656/1998, julgue os itens de 44 a 48. 

 

44 É vedada às pessoas físicas a operação de plano ou 

seguro privado de assistência à saúde. 

45 Para obter a autorização de funcionamento, as 

operadoras de planos privados de assistência à saúde 

devem ter registro nos Conselhos Regionais de 

Medicina. 

46 Em razão de condições pessoais do consumidor, como 

idade ou deficiência, é permitida a restrição de 

participação de planos privados de assistência à saúde. 

47 É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de 

emergência, de urgência e de planejamento familiar. 

48 Não cabe suspensão de processo administrativo de 

apuração de infrações, ainda que a prestadora de serviço 

assuma o compromisso de ajustar sua conduta, 

obrigando-se a cessar a prática de atividades que sejam 

objeto da apuração, corrigir as irregularidades e 

indenizar os prejuízos. 

 ____________________________________________________  

Com base no Código de Ética Médica, julgue os itens 

subsequentes. 

 

49 O médico não pode, em nenhuma circunstância ou sob 

nenhum pretexto, renunciar à sua liberdade profissional 

nem permitir quaisquer restrições ou imposições que 

possam prejudicar a eficiência e a correção de seu 

trabalho. 

50 O trabalho do médico pode ser explorado por terceiros 

com objetivos de lucro. 

51 É dever do médico esclarecer o trabalhador sobre as 

condições de trabalho que ponham em risco sua  

saúde, devendo comunicar o fato aos empregadores 

responsáveis e, se o fato persistir, comunicar o ocorrido 

às autoridades competentes e ao CRM. 

52 É permitido ao médico revelar fato de que tenha 

conhecimento em virtude do exercício de sua profissão 

em caso de investigação de suspeita de crime praticado 

por seu paciente. 

53 É vedado ao médico consultar, diagnosticar ou 

prescrever remédios em programas de rádio e televisão. 

54 Os médicos que cometerem faltas graves e cuja 

continuidade do exercício profissional constitua risco de 

danos irreparáveis ao paciente poderão ter o exercício 

profissional suspenso mediante procedimento 

administrativo. 
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Com relação ao Código de Processo Ético Profissional, julgue 

os itens seguintes. 

 

55 A responsabilidade ético-profissional do médico é 

independente da criminal. 

56 A competência para apreciar e julgar infrações éticas é 

do CRM em que ocorreu o fato punível. 

57 A sindicância será instaurada de ofício ou mediante 

denúncia escrita ou verbal, não se admitindo denúncia 

anônima. 

58 É vedado acerto pecuniário no âmbito da conciliação. 

59 O médico que aderir a um Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC) ficará impedido de firmar novo TAC, 

sobre qualquer assunto, pelo período de cinco anos. 

 ____________________________________________________  

A partir do que estabelece o Regimento Interno do CRM‐PR, 

julgue os próximos itens. 

 

60 Os delegados e representantes regionais poderão estar 

presentes nas sessões plenárias do CRM-PR, com direito 

à voz e sem direito ao voto. 

61 As sessões de julgamento do Pleno e das Câmaras serão 

franqueadas ao público em geral, podendo ter acesso 

para cobertura representante de veículo de 

comunicação, independentemente de autorização da 

diretoria.  

62 A diretoria reunir-se-á de forma ordinária, 

semanalmente, em dia pré-determinado, 

independentemente de convocação, com quorum 

mínimo de quatro diretores e em caráter extraordinário, 

sob convocação e livre iniciativa do presidente ou 

quando solicitado pela metade dos seus componentes 

em exercício. 

Acerca das Resoluções do CFM, julgue os itens que se 

seguem. 

 

63 Em regra, o cidadão estrangeiro detentor de visto 

temporário pode se inscrever no CRM. 

64 O médico estrangeiro, detentor de visto temporário de 

qualquer modalidade, não poderá cursar residência 

médica no Brasil. 

65 O CFM deverá ser comunicado pela instituição de ensino 

da presença de cidadãos estrangeiros e brasileiros com 

diploma de medicina obtido em faculdade no exterior, 

revalidado, que participem de programa de ensino de 

pós-graduação. 

66 Os pedidos de inscrição no cadastro dos 

estabelecimentos de saúde mantidos nos Conselhos 

Regionais deve ser feito pelo diretor, sendo dispensável 

que tenha inscrição perante o CRM. 

 ____________________________________________________  

No que se refere à Resolução CFM n.º 2.152/2016, que 

regulamenta a Comissão de Ética Médica, julgue os itens a 

seguir. 

 

67 Os estabelecimentos de assistência à saúde devem 

possuir Comissão de Ética Médica, com atuação 

autônoma em relação ao CRM e formada por médicos 

eleitos, integrantes do corpo clínico. 

68 Os atos administrativos e pedagógicos da Comissão de 

Ética Médica terão sempre caráter sigiloso. 

69 A apuração interna no âmbito da Comissão de Ética 

Médica está sujeita ao contraditório e à ampla defesa. 

70 Os médicos envolvidos em fatos a serem apurados, 

convocados nas apurações internas para prestar 

esclarecimentos à Comissão de Ética Médica, podem 

permanecer em silêncio e não serão penalizados pelo 

exercício desse direito. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

A respeito do uso de equipamentos de escritório, julgue os 

itens a seguir. 

 

71 Em uma impressora a laser, a função do fusor é fazer a 

queima do toner, fixando-o na página impressa. 

72 Ao escanear um documento colorido na resolução de 

200 dpi, o scanner gera um arquivo com tamanho duas 

vezes maior que o arquivo gerado pelo mesmo 

documento após ser escaneado na resolução de 100 dpi. 

73 No disco rígido de um computador, o setor de boot 

registra onde o sistema operacional está instalado, com 

qual sistema de arquivos o disco foi formatado e quais 

arquivos devem ser lidos para inicializar o computador. 

74 Um arquivo de 1.000 MB e um arquivo de 20.000 KB 

podem ser armazenados em um pendrive de 1 GB. 

75 Uma calculadora financeira não é capaz de realizar 

cálculos como juros compostos, taxas de retorno ou 

amortização. 

 ____________________________________________________  

Quanto ao atendimento com qualidade, julgue os itens que 

se seguem. 

 

76 O serviço prestado deve atender a uma real necessidade 

do usuário, devendo esse serviço ser exatamente o que 

o usuário espera que ele seja. 

77 Os ruídos na comunicação não são elementos capazes de 

influenciar o atendimento prestado de forma a 

prejudicar sua qualidade. 

78 O profissional estará atendendo com qualidade se 

estiver com boa vontade, ainda que o serviço não seja 

prestado rapidamente. 

79 O bom atendimento requer que o atendente utilize 

frases como “bom dia”, “boa tarde”, “sente-se, por 

favor”, “aguarde um instante, por favor”, que, ditas com 

cordialidade, promovem a empatia. 

80 Recomenda-se que sejam adotadas posturas defensivas 

diante de reclamações dos cidadãos, tendo em vista que 

essa postura busca solucionar problemas que o cidadão 

tenha de forma imediata, sem levá-las aos setores 

superiores da Administração. 

 ____________________________________________________  

Acerca dos tipos de serviço, das características e das 

limitações do serviço postal brasileiro, julgue os itens 

subsequentes. 

 

81 Constituem serviço postal relativo à entrega de objetos 

de correspondência a remessa e a entrega de objetos, 

com ou sem valor mercantil, por via postal. 

82 O objeto postado é de entrega externa quando deve ser 

procurado e entregue em unidade de atendimento dos 

Correios. 

83 São exploradas pela União, em regime de monopólio, as 

atividades postais de recebimento, transporte e entrega, 

no território nacional, e a expedição, para o exterior, de 

correspondência agrupada. 

No que diz respeito a operações bancárias, julgue os 

próximos itens. 

 

84 É requisito de validade do cheque conter a ordem 

incondicional de pagar quantia determinada à vista. 

85 A Transferência Eletrônica Disponível (TED) possui a 

desvantagem de o dinheiro cair somente no dia útil 

seguinte ao da sua realização. 

86 No caso de trabalhadores regidos pela CLT, o crédito 

consignado só pode comprometer até 35% da renda 

mensal do usuário, sendo 30% em forma de empréstimo 

e 5% em forma de saque no cartão de crédito 

consignado. 

87 O Certificado de Depósito Bancário (CDB) com 

remuneração pré-fixada possui a sua remuneração 

associada ao desempenho de indicadores da economia, 

tais como a taxa SELIC e o IPCA. 

 ____________________________________________________  

No que se refere aos conceitos e às características das 

operações com cartórios, julgue os itens seguintes. 

 

88 No registro civil de pessoas jurídicas, serão inscritas as 

sociedades civis que revestirem as formas estabelecidas 

nas leis comerciais, inclusive as anônimas. 

89 Os serviços notariais e de registro são exercidos em 

caráter privado, por delegação do Poder Público. 

90 No registro de títulos e documentos, será feita a 

transcrição dos instrumentos particulares para a prova 

das obrigações convencionais de qualquer valor. 

 ____________________________________________________  

Em relação aos conceitos básicos e às técnicas de 

arquivamento, julgue os itens a seguir. 

 

91 O acondicionamento refere-se ao local onde os 

documentos foram guardados. 

92 O suporte consiste no material físico no qual a 

informação é registrada. 

93 De acordo com a característica da naturalidade, os 

registros arquivísticos não são coletados artificialmente, 

mas acumulados de modo natural nas administrações, 

em função dos seus objetivos práticos. 

94 Os arquivos classificados como correntes não 

necessitam de serem conservados próximos às unidades 

produtoras.  

95 A transferência ocorre quando um documento passa do 

arquivo intermediário para o permanente. 
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Quanto aos tipos de documentos, às abreviações e às formas 

de tratamento nas correspondências oficiais e comerciais, 

julgue os itens subsequentes. 

 

96 O pronome de tratamento “Vossa Excelência” deve ser 

utilizado para os juízes. 

97 O documento no padrão ofício deve conter, em seu 

cabeçalho, o local e a data em que foi assinado, por 

extenso, com alinhamento à direita. 

98 Para autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia 

inferior, a comunicação oficial deve apresentar, como 

fecho, a expressão “Respeitosamente,” antes da 

identificação do signatário. 

99 Nos documentos no padrão ofício, é facultativo constar 

o número da página a partir da segunda página. 

100 O aviso e o ofício têm como finalidade o tratamento de 

assuntos oficiais pelos órgãos da Administração Pública 

entre si e, no caso do ofício, também com particulares. 

 ____________________________________________________  

Julgue os itens seguintes, relativos a princípios básicos de 

administração. 

 

101 De acordo com o princípio escalar, cada órgão ou cargo 

passa a ter funções e tarefas específicas e especializadas. 

102 A função administrativa de planejamento tem o objetivo 

de definir os objetivos e escolher antecipadamente o 

melhor curso de ação para alcançá-los. 

103 A função do controle relaciona-se diretamente com a 

maneira pela qual os objetivos devem ser alcançados por 

meio da atividade das pessoas que compõem a 

organização. 

 ____________________________________________________  

Com relação a conceitos, símbolos e usos do fluxograma e do 

organograma, julgue os próximos itens. 

 

104 Em um organograma vertical, quanto mais alto estiver o 

órgão, maior a autoridade e a abrangência da atividade. 

105 Em um fluxograma, a figura a seguir representa um 

atraso, ou seja, representa que um tempo decorrerá 

antes que o fluxo do processo continue. 

 
 ____________________________________________________  

Acerca de gestão da qualidade, julgue os itens que se  

seguem. 

 

106 O programa de qualidade total baseia-se no 

empoderamento, que significa proporcionar aos 

funcionários as habilidades e a autoridade para tomar 

decisões que eram dadas aos gerentes. 

107 O downsizing, como decorrência do programa de 

qualidade total, promove a redução de níveis 

hierárquicos para reduzir as operações ao essencial (core 

business) do negócio. 

108 A implantação do downsizing em uma organização tem 

o inconveniente de promover um aumento no tempo de 

ciclo de produção. 

No que tange às características e à gestão dos estoques, 

julgue os itens seguintes. 

 

109 O sistema de estocagem centralizado determina que a 

estocagem deverá ser feita junto aos pontos de 

utilização do material.  

110 A armazenagem por agrupamento facilita as tarefas de 

arrumação e busca, embora possa impedir o melhor 

aproveitamento do espaço. 

 ____________________________________________________  

No que se refere aos princípios básicos, à estrutura, a tipos de 

entidades e à organização da Administração Pública, julgue os 

itens a seguir. 

 

111 A desconcentração consiste no processo de distribuição 

de competências de uma pessoa para outra, física ou 

jurídica. 

112 Enquanto as autarquias são criadas diretamente por lei, 

as empresas públicas podem ter autorizada a sua criação 

por lei para que sejam criadas de fato posteriormente. 

113 A aplicação do princípio da razoabilidade exige uma 

análise da proporcionalidade entre os meios de que se 

utiliza a Administração e os fins que ela tem de alcançar.  

114 Segundo o princípio da tutela, a Administração Pública 

exerce sobre os próprios atos, com a possibilidade de 

anular os ilegais e revogar os inconvenientes ou 

inoportunos, independentemente de recurso ao Poder 

Judiciário. 

115 Fazem parte da Administração Pública indireta os 

concessionários e permissionários de serviços públicos.  

 ____________________________________________________  

A respeito de licitações e contratos com a Administração 

Pública, julgue os itens subsequentes. 

 

116 Segundo o princípio do julgamento objetivo, a 

Administração não pode descumprir as normas e 

condições do edital, ao qual se acha estritamente 

vinculada. 

117 É vedada a dispensa de licitação no caso de concessão e 

de permissão de serviços públicos. 

118 É inexigível a licitação para serviços e compras que sejam 

inferiores à R$ 8.000,00, desde que não se refiram a 

parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de 

maior vulto que possa ser realizada de uma só vez. 

119 Pregão é a modalidade de licitação aplicável a bens e 

serviços comuns, independentemente de seu valor. 

120 O contratado pela Administração Pública fica obrigado a 

aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou as supressões que se fizerem em obras, 

serviços ou compras, até 25% do valor inicial atualizado 

do contrato e, no caso particular de reforma de edifício 

ou de equipamento, até o limite de 50% para os seus 

acréscimos. 
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PROVA DE REDAÇÃO 

 Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, 
transcreva o texto para a folha de texto definitivo da prova de redação, no local apropriado, pois não serão avaliados 
fragmentos de texto escritos em locais indevidos. 

 Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de 30 linhas será desconsiderado. Também será 
desconsiderado o texto que não for escrito na folha de texto definitivo. 

 O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Em caso de rasura, passe um 
traço sobre o conteúdo a ser desconsiderado e prossiga o registro na sequência. Não será permitido o uso de corretivo. 

 O espaço destinado à transcrição de texto da folha de texto definitivo não poderá ser assinado, rubricado nem conter 
nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. Será admitida a assinatura apenas 
no campo apropriado. 

 A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova de redação. A folha para rascunho neste 
caderno é de preenchimento facultativo e não servirá para avaliação. 

 ______________________________________________________________________________________________________________  

Uma nova linha de pesquisa coordenada pelo psicólogo John T. Cacioppo, diretor do Centro de Neurociência 

Cognitiva e Social da Universidade de Chicago, sugere que somos muito mais interdependentes do que costumamos 

acreditar. Segundo Cacioppo, “a necessidade de vínculo social significativo e a dor que sentimos sem ele são 

características definitivas da nossa espécie”, moldadas por anos de evolução, ou seja, o isolamento social 

involuntário é tão contrário à natureza humana que pode ter um impacto devastador sobre a saúde, não só do 

ponto de vista psicológico, mas também físico. “A solidão ainda é vista pela maioria das pessoas como uma 

defasagem pessoal ou uma fraqueza” ― diz o pesquisador ― e, segundo ele, “como há esse estigma, os afetados 

tendem a negá-la ou a ignorá-la. Os que não sentem solidão, por sua vez, tendem a vê-la como um problema dos 

outros”. 

 

Internet: <https://oglobo.globo.com> (com adaptações). 

 

 

Segundo pesquisa da Universidade de Auckland, realizada com neozelandeses de 18 a 94 anos de idade, 

diferentemente das pessoas que buscam intimidade, aquelas que preferem evitar conflitos são mais felizes solteiras, 

independentemente do gênero ou do período da vida em que se encontram. Até o momento, estudos sobre 

relacionamentos costumavam indicar que os comprometidos são ligeiramente mais felizes e saudáveis que os 

solteiros. A lógica parece simples: o apoio de um parceiro ajudaria a lidar com o estresse cotidiano, o que provocaria 

maior sensação de bem-estar. Em contrapartida, explica a psicóloga Yuthika Girme, autora do estudo, estar solteiro 

aumenta a possibilidade de melhorar a relação com parentes e amigos e de dedicar-se a hobbies, à carreira e a 

outras atividades que podem proporcionar bem-estar.  

 

Internet: <https://revistagalileu.globo.com> (com adaptações). 

 

 

Considerando que o texto acima e o da prova de conhecimentos básicos em língua portuguesa tenham caráter exclusivamente 

motivador, redija um texto dissertativo acerca do tema a seguir. 

 

Vantagens e desvantagens de viver só 
 

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 

 

a) sentimento de liberdade e autonomia; 

b) desafio de assumir as responsabilidades cotidianas sem o apoio do outro; 

c) superação dos estigmas sociais; e 

d) vida social e bem-estar pessoal. 
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