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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Considere a leitura e a interpretação do infográfico para responder à questão 
01.  

 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  0011 
 

Assinale a alternativa CORRETA.  
 

(A) Moscou é o lugar onde os motoristas atingem o tempo de 2 horas e 30 
minutos parados no trânsito, superando o congestionamento de grandes 
capitais como São Paulo e a Cidade do México.  

(B)  Moscou é a cidade onde se leva mais tempo para chegar ao trabalho, no 
percurso só de ida. O tempo é superior à soma do tempo gasto em Nova 
York e Madrid.  

(C) Os paulistanos levam em média 32,9 minutos, enquanto os parisienses 
levam em média 27,6 minutos, no percurso de ida e volta.  

(D) Os paulistanos saem mais cedo de casa, isso pressupõe que cheguem 
mais cedo ou pontualmente ao trabalho.  

(E) Os londrinos e nova yorkinos são mais pontuais, porque levantam mais 
cedo para trabalhar.  

 
 

 

Leia o excerto abaixo e responda às questões 02 e 03.  
 

[...] Qualquer um, qualquer coisa, pode ser o narrador. Este é o poder absoluto do autor, o 
de escolher seu disfarce: Deus ou um adorno na parede, um descarnado olho cósmico 
acompanhando a vida de seus personagens ou um bibelô, uma planta ou um bicho. Jean 
Paul dizia, ou gritava, que Flaubert sabotava sua própria teoria sobre a necessária 
impessoalidade do autor porque o autor de seus livros sempre se entregava: fosse qual 
fosse o seu disfarce, escrevia como Flaubert. Todas as suas máscaras tinham a mesma 
voz. A pior forma de presença do autor é a ausência conspícua, dizia Jean Paul Deux. 
Que um dia confessou que me comprara por causa da minha prolixidade, embora ele 
quase não me deixasse falar. [...] 

VERÍSSIMO, Luis Fernando. A décima segunda noite. Rio de Janeiro: Objetiva, 2006.  

 

QQUUEESSTTÃÃOO  0022 
 

Os verbos em negrito “gritava”, “escrevia” e “comprara” correspondem, 
respectivamente, ao 
 

(A) pretérito imperfeito do indicativo, pretérito mais-que-perfeito do indicativo, 
pretérito imperfeito do indicativo.  

(B) pretérito imperfeito do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, 
pretérito mais-que-perfeito do indicativo.  

(C) pretérito imperfeito do subjuntivo, pretérito imperfeito do indicativo, 
pretérito mais-que-perfeito do indicativo.  

(D) pretérito imperfeito do subjuntivo, pretérito mais-que-perfeito do 
indicativo, pretérito imperfeito do indicativo.  

(E) pretérito mais-que-perfeito do indicativo, pretérito imperfeito do 
subjuntivo, pretérito imperfeito do indicativo.  

 

QQUUEESSTTÃÃOO  0033 
 

Considerando o excerto de Veríssimo, assinale a alternativa em que todos os 
elementos são conjunções, isto é, palavras invariáveis que ligam orações ou 
palavras da mesma oração.  

(A) ou, sua, pior.  
(B) ou, sobre, que.  
(C) ou, que, quase.  
(D) ou, de, mesma.  
(E) ou, porque, embora.  
 

 

 

Leia o texto a seguir e responda à questão 04.  
 

Redes sociais, linguagem e disputas simbólicas  
Adriana Amaral  
 

Frequentemente ouvimos pseudo-especialistas e marketeiros utilizando jargões como 
inteligência coletiva e facilidade de publicação e compartilhamento com o intuito de 
simplificar os processos simbólicos e sociais que atravessam os sites de redes sociais. 
Esse senso comum que perpassa publicações jornalísticas, em matérias ao estilo “10 
dicas de como usar o Twitter”, por exemplo, desconsidera o papel do sujeito, os diferentes 
níveis de familiaridade com as ferramentas e com o próprio conhecimento das diferentes 
linguagens e atores sociais que perpassam as redes digitais.  
 

É preciso, em primeiro lugar, questionar e problematizar de “qual internet” ou de qual rede 
social estamos falando, para não incorrermos no julgamento de “casos extremos” ou da 
linguagem relacionada a um determinado grupo social como o “dominante”. Os espaços 
da  internet são múltiplos e diversos, incluindo uma ampla variedade de atores sociais, 
subculturas, classes sociais e nichos que não estão nem um pouco desconectados do 
“mundo offline”; muito pelo contrário, se atravessam em processos e fluxos 
comunicacionais de contiguidade e de disputa simbólica.  
[...]  
Disponível em: http://www.comciencia.br/comciencia/handler.php?section=8&edicao=70&id=878. Acesso em: 18 de abril 
2012. (Texto adaptado) 
 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  0044 
 

O excerto acima permite fazer várias inferências, exceto: 
 

(A) Matérias como “10 dicas de como usar o Twitter” são insatisfatórias por 
desconsiderar, entre outros, os diferentes níveis de familiaridade com as 
ferramentas.  

(B) O autor faz uma análise positiva sobre a opinião dos pseudo-especialistas 
e marketeiros sobre o complexo processo de comunicação existente na 
internet. 

(C) O processo de comunicação que ocorre na internet é constituído por um 
grande número de atores sociais. 

(D) Os jargões utilizados na internet são considerados uma forma de 
simplificação dos diversos processos que a atravessam.   

(E) A internet é um espaço de diversidade que sofre influência do mundo 
offline.   

 
 

 

Leia o excerto a seguir para responder à questão 05.  
 

Novo plástico que 'sangra' se regenera sozinho  
Salvador Nogueira 
  

Um dia no futuro: você faz aquela baliza malfeita e fica com um arranhão no para-

choque traseiro. De repente, o plástico cinza fica avermelhado na região do dano. Em 
alguns minutos, a mancha desaparece, assim como o risco. Problema resolvido.  
 

Parece mágica? Bem, como dizia Arthur C. Clarke, saudoso escritor, qualquer 
tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. E é bem esse o caso 
do trabalho do engenheiro de materiais Marek Urban, da Universidade do Sul do 
Mississippi em Hattiesburg, nos Estados Unidos.  [...]  
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/1072721-novo-plastico-que-sangra-se-regenera-sozinho.shtml>. 
Acesso em: 18 de abril 2012. (Texto adaptado)  
 

QQUUEESSTTÃÃOO  0055 
 

Em relação aos sinais de pontuação, é possível afirmarmos que 
 

(A) o uso das aspas no título do texto realça ironicamente a palavra 
empregada. 

(B) os dois pontos (primeiro parágrafo) são utilizados para introduzir uma 
enumeração explicativa e podem ser substituídos sem alteração de 
sentido por “entretanto”. 

(C) em: “Em alguns minutos, a mancha desaparece [...]” (primeiro parágrafo), 
a vírgula é empregada para isolar o adjunto adverbial de tempo. 

(D) em: “[...] como dizia Arthur C. Clarke, saudoso escritor, qualquer 
tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia.” (segundo 
parágrafo), as vírgulas são empregadas para isolar o vocativo.  

(E) Em: “Bem, como dizia Arthur C. Clarke [...]”, a palavra ‘Bem’, como 
marcador da oralidade, não precisa ser separada por vírgula.  

 
 
 
 

http://www.comciencia.br/comciencia/handler.php?section=8&edicao=70&id=878
http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/1072721-novo-plastico-que-sangra-se-regenera-sozinho.shtml
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Observe o infográfico abaixo para responder à questão 06: 
 

 

Disponível em:< http://www.google.com.br/imgres?q=pronome+reflexivo&hl>. Acesso em: 18 de abril 2012. 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  0066 
 

É possível perceber que o autor do infográfico faz referência às diversas 
funções do “se”, entre elas, o índice de indeterminação do sujeito, que pode ser 
identificado em: 
 

(A) A verdade é que Marlene não se mataria. 
(B) Ele impôs-se uma rotina de estudos. 
(C) Aqui se trabalha com tranquilidade. 
(D) As duas amam-se como irmãs. 
(E) Digita-se trabalho escolar. 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  0077 
 

Considerando as regras de concordância verbal prescritas pela variedade culta 
da língua, analise as sentenças abaixo. 
 

I. Precisam-se de profissionais habilitados. 
II. A maior parte dos torcedores gritavam sem cessar. 
III. Batiam nove horas no relógio da igreja local, quando ele saiu correndo. 
IV. Os Estados Unidos decidiram intervir no momento     crucial do conflito. 

 

Assinale a alternativa CORRETA:  
 

(A) Apenas I e II estão corretas.  
(B) Apenas I e III estão corretas.   
(C) Apenas II e IV estão corretas.   
(D) Apenas II, III e IV estão corretas.   
(E) I, II, III e IV estão corretas.   
 

QQUUEESSTTÃÃOO  0088 
 

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas, segundo a 
variedade culta da língua.  
 

Seguem ......... as fotos solicitadas. 
Não há mais motivos para a nossa discussão: estamos ........ . 
Há ...................... motivos para permanecermos calados. 
Não fui muito bem na prova, pois estava .......ansiosa. 
  

(A) Anexo, quite, bastantes, meio.  
(B) Anexas, quite, bastante, meia.  
(C) Anexo, quites, bastantes, meio. 
(D) Anexos, quites, bastante, meio. 
(E) Anexas, quites, bastantes, meio. 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  0099 
 

Considerando as regras de regência verbal prescritas pela variedade culta da 
língua, analise as sentenças abaixo. 
 

I. Muitos funcionários aspiram o cargo de diretor da imobiliária.  
II. O presidente da instituição chamou-a para uma longa conversa.  
III. Sem pensar, João visou o intruso e disparou um tiro. 
IV. Costumava sempre, quando criança, assistir o mesmo filme. 

 

Assinale a alternativa CORRETA:  
  

(A) Apenas I e II estão corretas.  
(B) Apenas II e III estão corretas  
(C) Apenas III e IV estão corretas.  
(D) Apenas I, II e III estão corretas. 
(E) Apenas II, III e IV estão corretas.    

 

QQUUEESSTTÃÃOO  1100 
 

Assinale a alternativa em que o uso da vírgula está de acordo com as regras de 
pontuação da variedade escrita culta.  

 

(A) Apesar da explicação do professor ter sido muito clara, havia alunos na 
sala com muitas dúvidas.   

(B) Apesar da explicação do professor, ter sido muito clara, havia alunos na 
sala com muitas dúvidas.   

(C) Apesar da explicação do professor ter sido muito clara, havia alunos, na 
sala com muitas dúvidas.   

(D) Apesar da explicação, do professor, ter sido muito clara, havia alunos na 
sala com muitas dúvidas.   

(E) Apesar, da explicação do professor, ter sido muito clara, havia alunos na 
sala com muitas dúvidas.   

 
 

 

Leia o poema para responder às questões 11 e 12.     
 

Poema do nadador 
 

A água é falsa, a água é boa.  
Nada, nadador! 
A água é mansa, a água é doida,  
Aqui é fria, ali é morna,  
A água é fêmea.  
Nada, nadador!  
A água sobe, a água desce,  
A água é mansa, a água é doida.  
Nada, nadador! 
A água te lambe, a água te mata.  
Nada, nadador! 
Senão, que restará de ti, nadador? 
                      Nada, nadador.  
LIMA, Jorge de. Antologia poética. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1978, p. 60.  

 

QQUUEESSTTÃÃOO  1111 
 

No último verso “Nada, nadador!”, a palavra em negrito ocupa a classe 
gramatical de   
 

(A) adjetivo.  
(B) interjeição. 
(C) conjunção.  
(D) substantivo.   
(E) pronome.   

 

QQUUEESSTTÃÃOO  1122 
 

Os verbos em negrito nas frases “A água é falsa”, “A água desce” e “A água te 
lambe” são, respectivamente, 
 

(A) verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo de ligação.  
(B) verbo de ligação, verbo transitivo direto, verbo intransitivo. 
(C) verbo transitivo direto, verbo de ligação, verbo intransitivo. 
(D) verbo de ligação, verbo intransitivo, verbo transitivo direto. 
(E) verbo transitivo direto, verbo intransitivo, verbo de ligação. 
  

 
 

Leia o excerto do poema para responder à questão 13.  
 

Ser inteiro custa caro.  
Endividei-me por não me dividir.  
Atrás da aparência, há uma reserva de indigência.  
A volúpia dos restos. 
 

Parto em expedição ____ provas de que vivi.  
E escavo boletins, cartas e álbuns.  
- o retrocesso da minha letra ao garrancho.  
O passado tem sentido se permanecer desorganizado.  
____verdade ordenada é uma mentira.  
 

O musgo envaidece as relíquias. Os dedos retiraram as teias,  
Assisto ____ revoada de insetos das ciladas.  
CARPINEJAR, Fabrício. Caixa de sapatos: antologia. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 46.  
 

QQUUEESSTTÃÃOO  1133 
 

Assinale a alternativa que preenche, corretamente e respectivamente, as 
lacunas deixadas no texto acima, com relação ao uso da crase:   

 

(A) as; a; à.  
(B) às; à; a.  
(C) às; a; a.  
(D) às; a; à.  
(E) as; à, a.  

http://www.google.com.br/imgres?q=pronome+reflexivo&hl
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Leia o texto para responder às questões 14 e 15.   
 

Notícias 
 
Correio do Povo                         27/09/73 
Informações 
  
Maria Joana Knijnick, solteira, procura pessoa do sexo oposto para fim de casamento. O 
interessado deve ser pessoa sensível, que goste de ouvir música, seja alegre, que goste 
de passear domingo de manhã, que goste de pescar, que goste de passear na relva 
úmida da manhã, que seja carinhoso, que sussurre aos meus ouvidos que me ama, que 
tenha bom humor, mas que também saiba chorar. Que saiba escutar o canto dos 
pássaros, que não se importe de dormir ao relento numa noite de lua, que saiba 
caminhar nas estrelas, que goste de tomar banho de chuva, que sonhe acordado e que 
goste muito do azul do céu. Prefere-se pessoa que saiba escutar os segredos de um 
riacho e que não ligue aos marulhos do mar; que goste de bife com arroz e feijão, mas 
que prefira peru com maçã, dá-se preferência a pessoas de pés quentes, que gostem 
de andar de barco, que gostem de amar e que não puxem as cobertas de noite. Não se 
exige que seja rico, de boa aparência, que entenda Kafka ou saiba consertar 
eletrodomésticos, mas exige-se principalmente que goste de oferecer flores de vez em 
quando. 
End.: Rua da Esperança, 43 
  
Correio do Povo                         02/10/73 
Informações 
 
Maria Joana Knijnick, solteira, procura pessoa do sexo oposto para fim de casamento. O 
interessado deverá ser pessoa sensível e que tenha o hábito de oferecer flores. 
End.: Rua da Esperança, 43 
  
Correio do Povo                         10/10/73 
Informações 
 
Maria Joana Knijnick procura pessoa que a ame e goste de oferecer flores de vez em 
quando. 
End.: Rua da Esperança, 43 
  
Correio do Povo                         20/10/73 
Informações 
 
Maria Joana Knijnick pede que qualquer pessoa goste dela e suplica que lhe mande 
flores. 
  
Correio do Povo                         14/11/73 
Informações 
 
A família da sempre lembrada Maria Joana Knijnick comunica o trágico 
desaparecimento daquele ente querido e convida os amigos para o ato de 

sepultamento. Pede-se não enviar flores.  
GIMENES, Alaíde. Contos brasileiros II. São Paulo: Scipione, 1997. (texto adaptado) 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  1144 
 

Leia as assertivas abaixo para responder à questão.  
 

I. O texto faz referência a alguns temas universais, como a angústia e 
a solidão.  

II. O primeiro enunciado do texto possui uma objetividade na redação, 
que sem rodeios divulga a finalidade do anúncio.  

III. O anúncio do dia 27/09/73 relaciona características afetivas e 
românticas do homem desejado.   

IV. O texto possui uma crescente simplificação nos anúncios, à medida 
que cresce a desesperança da anunciante e marca a ironia do 
desfecho.   

 

Assinale a alternativa CORRETA:  
 

(A) Apenas a II está correta.  
(B) Apenas II e III estão corretas.  
(C) Apenas I e IV estão corretas.   
(D) Apenas I, III e IV estão corretas.  
(E) I, II, III e IV estão corretas.  

 

QQUUEESSTTÃÃOO  1155 
 

As conjunções ‘mas’, negritadas no texto, estabelecem, respectivamente, as 
seguintes relações de sentido: 

 

(A) adição, oposição, oposição. 
(B) oposição, adição, adição. 
(C) oposição, adição, oposição. 
(D) oposição, oposição, adição. 
(E) adição, adição, oposição.  
 

PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA  
 

         QUESTÃO 16 
 

Com relação à funcionalidade das teclas de atalho no Microsoft Office Word 
2007, em português, relacione a primeira coluna com a segunda. 
 

(1) Ctrl + A (   ) apresenta uma caixa de diálogo para localizar e 
substituir 

(2) Ctrl + T (   ) desfaz a última ação realizada 

(3) Ctrl + L (   ) apresenta uma caixa de diálogo para abrir um arquivo 

(4) Ctrl + Z (   ) seleciona todo o conteúdo do documento aberto 
 

A sequência CORRETA da segunda coluna é: 
 

(A) 4 - 3 - 1 - 2 
(B) 3 - 4 - 2 - 1 
(C) 2 - 4 - 3 - 1 
(D) 3 - 4 - 1 - 2 
(E) 2 - 1 - 4 - 3 

 

         QUESTÃO 17 
 

Quando um computador é compartilhado, normalmente, cria-se uma conta para 
cada usuário que o utilizará. No caso do Microsoft Windows 7, em português, a 
criação de contas pode ser realizada acessando 
 

(A) Windows Explorer e, depois, clicando em Contas de Usuário. 
(B) Painel de Controle e, depois, clicando em Contas de Usuário e 

Segurança Familiar . 
(C) Painel de Controle e, depois, clicando em Facilidade de Acesso.  
(D) Computador e, depois, clicando em Contas Pessoais.  
(E) Windows Explorer e, depois, clicando em Suporte. 

 

         QUESTÃO 18 
 

A seguir estão listadas algumas maneiras que podem ajudar a proteger o 
computador de ameaças potenciais de segurança, EXCETO: 

  

(A) Firewall  
(B) Antivírus 
(C) Antispyware  
(D) Antispam 
(E) Compactadores 

  
         QUESTÃO 19 
 

Os tradicionais papéis com carimbos e assinaturas estão, cada vez mais, sendo 
substituídos por documentos eletrônicos. No entanto, para que estes 
documentos sejam válidos judicialmente, é preciso garantir a sua autoria por 
meio de 

 

(A) certificados e assinaturas digitais. 
(B) autenticações sociais. 
(C) sistemas operacionais (Windows ou Linux) atualizados.  
(D) firewalls instalados e atualizados. 
(E) conexões cabeadas. 

 

         QUESTÃO 20 
 

Com relação ao Correio Eletrônico, analise as assertivas a seguir. 
 

I. Correio eletrônico permite a comunicação entre duas ou mais pessoas 
de forma síncrona; 

II. Uma mensagem se torna de alta prioridade quando dois ou mais 
arquivos forem anexados; 

III. Após ler uma mensagem, é possível encaminhá-la para, no máximo, 
dois destinatários; 

IV. GMail disponibiliza um serviço de correio eletrônico gratuito e permite 
acessar suas mensagens por meio do celular; 

 

É CORRETO afirmar que 
 

(A) as assertivas I e II são verdadeiras. 
(B) as assertivas II e IV são verdadeiras. 
(C) somente a assertiva IV é verdadeira. 
(D) somente a assertiva II é verdadeira. 
(E) somente a assertiva III é verdadeira. 

 
PROVA DE LEGISLAÇÃO 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  2211 
 

Com base na Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 que institui a lei orgânica 
nacional do Ministério Público e dispõe sobre normas gerais para a organização 
do Ministério Público dos Estados e dá outras providências, responda às 
questões 21 e 22. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.625-1993?OpenDocument
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I. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado;  

II. Incumbe-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais;  

III. Tendo como princípios institucionais a unidade e a independência 
funcional; 

IV. Submetendo-se a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicação de dotações e recursos próprios e renúncia de 
receitas, ao controle externo do Poder Executivo; 

 

Marque 
 

(A) se todas as alternativas estiverem corretas. 
(B) se todas as alternativas estiverem incorretas. 
(C) se somente uma alternativa estiver correta. 
(D) se somente duas alternativas estiverem corretas. 
(E) se somente três alternativas estiverem corretas. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  2222 
 

Da organização do Ministério Público é correto afirmar, EXCETO: 
 

(A) São órgãos da Administração Superior: a Procuradoria-Geral de Justiça; 
Colégio de Procuradores de Justiça; o Conselho Superior do Ministério 
Público; a Corregedoria-Geral do Ministério Público. 

(B) São também órgãos de Administração: as Procuradorias de Justiça e as 
Promotorias de Justiça. 

(C) São órgãos de execução do Ministério Público: o Procurador-Geral de 
Justiça; o Conselho Superior do Ministério Público; os Procuradores de 
Justiça; os Promotores de Justiça. 

(D) São órgãos auxiliares do Ministério Público, além de outros criados pela 
Lei Orgânica: os Centros de Apoio Operacional; a Comissão de 
Concurso; o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional; 
Assessorias; os estagiários. 

(E) Os estagiários do Ministério Público, auxiliares das Promotorias de 
Justiça, serão nomeados pelo Procurador-Geral de Justiça, para período 
não superior a três anos.  
 

QQUUEESSTTÃÃOO  2233 
 

Acerca das Disposições Preliminares da Lei nº 1.818, de 23 de agosto de 2007 
que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do 
Tocantins, analise as assertivas com Verdadeiras – V ou Falsas – F. 
 

I. Cargo Público é a unidade estrutural instituída na organização do serviço 
público, com denominação própria, atribuições e responsabilidades 
específicas e subsídio correspondente, para ser provido e exercido por 
servidor, na forma estabelecida em lei; 

II. São cargos públicos de provimento em comissão, aqueles de livre 
nomeação e exoneração por ato dos Chefes dos Poderes do Estado, que 
configurem funções de direção, comando, gerência, chefia e 
assessoramento; 

III. Função pública é a relação subordinativa e vinculante que se estabelece 
entre os servidores públicos e o Estado, e que visa operacionalizar os 
resultados relativos aos interesses e demandas da sociedade; 

IV. As funções públicas, segundo a sua natureza, podem ser: de direção, 
gerência e assessoria; técnicas, aquelas que se prestam à 
instrumentalização das demais funções e dos serviços do Estado; de 
apoio, aquelas que se referem às ações de caráter instrumental, 
necessárias à habilitação do processo decisório; 

V. As funções de confiança destinam-se ao desempenho de tarefas de 
chefia e administração ou de elevado grau de responsabilidade, criadas e 
remuneradas por lei, para ocupação privativa de servidores efetivos ou 
estabilizados;  

 

Marque a sequência que corresponde à resposta CERTA: 
 

(A) V, V, V, V, V 
(B) V, V, F, F, V 
(C) V, V, V, F, V 
(D) F, F, V, F, F 
(E) V, F, V, F, V 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  2244 
 

Usando como referência o Regimento Interno do Ministério Público do 
Tocantins – MPTO, responda às questões de 24 a 26. 
 

Da estrutura organizacional é INCORRETO afirmar: 
 

(A) A Administração do Ministério Público do Estado do Tocantins tem a 
seguinte estrutura organizacional: Procuradoria-Geral de Justiça, Colégio 

de Procuradores de Justiça, Conselho Superior do Ministério Público, 
Corregedoria-Geral do Ministério Público, Centros Integrados, 
Procuradorias de Justiça, Promotorias de Justiça. 

(B) Aos Centros Integrados, órgão auxiliar do Ministério Público, estão 
vinculadas as unidades administrativas descritas no seu regimento 
interno.   

(C) As Procuradorias de Justiça serão integradas por Gabinetes de 
Procurador de Justiça, sendo que, não dispondo a lei em contrário, cada 
cargo de Procurador de Justiça corresponderá a uma Procuradoria de 
Justiça. 

(D) Organizar recortes de jornais e revistas de matérias de interesse do 
Ministério Público do Estado do Tocantins, bem como elaborar súmula 
das notícias semanais de interesse do Ministério Público, providenciando 
racionalmente a distribuição, após aprovação do Chefe de Gabinete, 
entre outras, é competência das Secretarias.  

(E) Organizar a agenda de solenidades e as viagens do Procurador-Geral de 
Justiça do Estado do Tocantins, entre outras, é competência da 
Assessoria Especial de Cerimonial. 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  2255 
 

Das atribuições funcionais: 
 

I. Chefe de Gabinete do Procurador-Geral de Justiça do Estado incumbe, 
entre outros, controlar os assuntos de segurança e a documentação 
sigilosa;  

II. Ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação incumbe, entre 
outros: exercer o poder de polícia nos locais de reunião desse colegiado, 
requisitando, via autoridade competente, a necessária força policial, para 
manutenção ou restabelecimento da ordem e garantia do cumprimento 
dos atos legitimamente praticados; 

III. Ao Assistente de Gabinete incumbe, entre outros, redigir e digitar 
expedientes administrativos, tais como relatórios, informações e executar 
as atividades de reprografia e zeladoria, conforme determinação da 
chefia da área; 

IV. Ao Agente de Serviços incumbe, entre outros, a assistência aos 
gabinetes e demais departamentos da instituição, bem como o controle e 
suprimento dos materiais afetos aos serviços de comissariaria;  

 

Marque 
 

(A) se todas as alternativas estiverem corretas. 
(B) se todas as alternativas estiverem incorretas. 
(C) se somente uma alternativa estiver correta. 
(D) se somente duas alternativas estiverem corretas. 
(E) se somente três alternativas estiverem correta. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  2266 
 

Da carreira dos servidores de cargos de provimento efetivo, é correto afirmar, 
EXCETO: 
 

(A) O provimento inicial dos cargos efetivos dar-se-á mediante aprovação 
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. 

(B) A jornada de trabalho instituída na Procuradoria Geral de Justiça e sede 
das Promotorias de Justiça é de quarenta horas semanais. O Procurador-
Geral de Justiça poderá instituir para todos os servidores, a jornada de 
trabalho diária de seis horas desde que ouvido o Colégio de 
Procuradores de Justiça. 

(C) O subsídio dos servidores do Ministério Público, o provento, a pensão ou 
outra espécie de remuneração, percebidos cumulativamente ou não, 
inclusive as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não 
podem exceder o subsídio mensal, em espécie, do Governador do 
Estado. 

(D) Existente vaga de lotação, o Procurador-Geral de Justiça não poderá 
nomear e dar posse a aprovado em concurso público para cargos de 
provimento efetivo, antes de proceder ao concurso de remoção 
voluntária. 

(E) Poderá haver remoção por permuta, a critério da Administração Pública, 
mediante pedido escrito de ambos os interessados.  

 

QQUUEESSTTÃÃOO  2277 
 

Responda às questões 27 e 28 tendo como referência a Lei n° 8429 de 1992 e 
alterações posteriores. 
 

I. Improbidade administrativa é a caracterização atribuída pela referida 
Lei a determinadas condutas praticadas exclusivamente por servidor 
públicos.  

II. As condutas de que trata a Lei são: os atos de enriquecimento ilícito; os 
atos que acarretam lesão ao erário; os atos que violam os princípios da 
administração pública. 
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III. Devemos entender a improbidade administrativa como a conduta 
considerada inadequada – por desonestidade, descaso ou outro 
comportamento impróprio – ao exercício da função pública, merecedora 
das sanções previstas na própria Lei. 

IV. A referida Lei, advém da Constituição Federal, Art. 37, § 4º que diz: Os 
atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos 
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o 
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem 
prejuízo da ação penal cabível. 

 

Marque 
 

(A) se todas as alternativas estiverem corretas. 
(B) se todas as alternativas estiverem incorretas. 
(C) se somente uma alternativa estiver correta. 
(D) se somente duas alternativas estiverem corretas. 
(E) se somente três alternativas estiverem corretas. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  2288 
 

Analise as assertivas e marque a INCORRETA: 
 

(A) As empresas privadas ou particulares nunca podem ser vítimas de atos 
de improbidade.  

(B) Estará caracterizado ato de improbidade administrativa se o agente 
público receber alguma vantagem para deixar de cumprir seu dever.  

(C) Se a lesão ao erário for causada mesmo sem que tenha havido intenção 
do agente de causá-la, pode haver a responsabilização do agente.  

(D) Caracterizada a prática de ato de improbidade administrativa que cause 
prejuízo ao erário, o agente pode sofrer outras sanções além daquelas 
previstas na recém referida Lei.  

(E) Sindicato pode ser vítima de ato de improbidade administrativa.  
 

QQUUEESSTTÃÃOO  2299 
 

É CORRETO afirmar sobre O Conselho Nacional do Ministério Público:  
 

(A) Compõe-se de quinze membros nomeados pelo Presidente da República, 
após indicação do Ministério Público dos Estados e Distrito Federal e 
aprovação do  Senado Federal, para um mandato, sem  recondução.  

(B) Compõe-se de quatorze membros nomeados pelo Presidente da 
República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do 
Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma 
recondução. 

(C) Compõe-se de quatorze membros nomeados pelo Presidente da 
República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do 
Senado Federal, para um mandato de quatro anos, sem recondução. 

(D) Com atuação em todo o território nacional, tem sede em Brasília-DF, 
sendo composto de quinze membros, nos termos do art. 130-A da 
Constituição Federal. 

(E) Os Conselheiros tomam posse formalmente perante o Presidente do 
Congresso Nacional com a assinatura do termo respectivo. 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  3300 
 

Analise as assertivas que seguem como Verdadeiras – V ou Falsas – F 
relativamente ao tema Defesa do estado e das instituições democráticas: 
 

I. Compete privativamente ao Presidente da República decretar o estado 
de sítio e o estado de defesa.  

II. O estado de sítio é decretado para preservar ou prontamente 
restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a 
paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou 
atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.  

III. O Congresso Nacional autoriza decretar o estado de defesa nos casos de 
comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que 
comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de sítio 
declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada 
estrangeira.  

IV. O Congresso Nacional permanecerá em recesso até o término das 
medidas coercitivas do estado de defesa. 

V. Na vigência do estado de defesa é facultada a incomunicabilidade do 
preso. 
 

Marque a sequência CERTA: 
 

(A) V, F, F, F, F 
(B) F, V, V, V, V 
(C) V, V, V, V, V 
(D) V, F, V, F, V 
(E) F, V, V, F, F 

 
 

PROVA DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  3311 
 
O campo de atuação da enfermagem abrange os três níveis de prevenção 
contra as doenças: primária, secundária e terciária. Sobre a prevenção primária 
é CORRETO afirmar que: 
 
(A) Inclui medidas para prevenir a incapacidade do indivíduo depois que as 

alterações fisiológicas e/ou anatômicas ocorreram e estão relativamente 
estabilizadas.  

(B) Pretende diagnosticar e tratar precocemente a doença instalada, 
prevenindo complicações ou sequelas nos indivíduos. 

(C) Compreende o conjunto de medidas que evitam o aparecimento das 
doenças e que são aplicadas, portanto, no período pré-patogênico. 

(D) A observação de sinais e sintomas para o diagnóstico precoce e a 
execução de cuidados de emergência são exemplos de prevenção 
primária. 

(E) C e D estão corretas. 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  3322 
 
As doenças transmissíveis são assim chamadas por resultarem da transmissão 
de um agente patogênico (ou de seus produtos tóxicos) de um reservatório para 
um hospedeiro suscetível, por contato direto ou indireto. A transmissão 
placentária, os alimentos, o beijo, o solo e os vetores (insetos, roedores, aves 
etc) são, respectivamente, exemplos de transmissão 
 
(A) direta, indireta, direta, indireta e indireta.  
(B) direta, indireta, direta, indireta e direta.  
(C) indireta, direta, direta, direta e indireta. 
(D) indireta, direta, direta, indireta e indireta. 
(E) Todos são exemplos de transmissão direta. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  3333 
 
A epidemiologia investiga a doença e os agravos através de variáveis ou fatores 
populacionais.  
Analise a afirmativa abaixo: 
 “A morte materna se constitui em importante problema de saúde pública uma 
vez que os estudos comprovam que é evitável em mais de 90% dos casos. As 
principais vítimas são mulheres negras, com poucos anos de estudo e baixa 
renda. A maior parte das mulheres que vão a óbito realiza, ao menos, quatro 
consultas pré-natais”. 
Identifique no texto citado as variáveis que se apresentam e assinale a 
afirmativa correspondente:  
 
(A) Sexo, idade, escolaridade, etnia e renda.  
(B) Sexo, escolaridade, etnia, renda e qualidade da assistência.  
(C) Sexo, idade, escolaridade, etnia, renda, acesso a serviços de saúde. 
(D) Sexo, escolaridade, etnia, renda, ocupação e estado fisiológico. 
(E) Escolaridade, renda, ocupação, acesso a serviços de saúde e condições 

de moradia. 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  3344 
 
Para a realização do trabalho consciente e responsável e a manutenção do 
ambiente biologicamente seguro é necessário, além de desenvolver as técnicas 
adequadas, a compreensão do ciclo infeccioso e o conhecimento de alguns 
conceitos básicos. O processo de inativação ou retirada de microorganismos, 
com objetivo primordial de dar ao profissional de saúde condições para 
manipular artigos médico-hospitalares chama-se:  
 
(A) Esterilização  
(B) Desinfecção  
(C) Antissepsia 
(D) Assepsia 
(E) Descontaminação 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  3355 
 
A administração de medicamentos pela via intramuscular requer cuidados 
específicos, conhecimento anatômico e das particularidades das regiões 
musculares. Sobre essa via de administração é CORRETO afirmar que: 
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I. A principal vantagem da região ventroglútea está no fato de ser livre 
de estruturas vasculares importantes, pelo tecido subcutâneo ser 
menor que o da área dorsoglútea e por estar limitada pelo osso 
ilíaco; 

II. A região deltóidea é a mais indicada para crianças e idosos pelo fácil 
acesso e maior rapidez na absorção do medicamento em relação a 
outras vias parenterais; 

III. A região dorsoglútea não é indicada para menores de 2 anos, devido 
ao pequeno desenvolvimento da musculatura; 

 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
(B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa III está correta. 
(E) Todas estão corretas. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  3366 
 
A principal vantagem da via intravenosa (IV) é a administração direta de 
medicamentos/soro na corrente sanguínea, propiciando uma rápida absorção. 
Isto é importante, sobretudo, em situações de emergência. Uma desvantagem 
desta via é que uma droga injetada por engano pode ser fatal, já que exerce 
efeito imediato no organismo. Sobre essa via, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
(A) Numa soroterapia, o controle inadequado do gotejamento pode 

sobrecarregar o sistema circulatório e levar a uma emergência.  
(B) Quando a prescrição médica indica a complementação de eletrólitos no 

Soro Fisiológico 0.9% de 500 ml, os mesmos podem ser inseridos no 
frasco do soro antes, durante ou no final da infusão.  

(C) Um medicamento nunca deve ser administrado por via IV quando o sítio 
de inserção da agulha/cateter mostrar-se infiltrado, hiperemiado e/ou 
edemaciado. 

(D) O rótulo de soro deve ser preenchido, assinado e fixado no frasco apenas 
por quem o preparou. Mesmo no caso de um soro simples, sem aditivos, 
o rótulo deve ser fixado e deve constar, entre outras informações, o 
horário de início e término da infusão. 

(E) Ao administrar medicamentos potentes, com alto potencial de alterações 
fisiológicas, os sinais vitais devem ser avaliados antes, durante e após a 
infusão. 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  3377 
 
Sobre a administração de medicamentos pela via subcutânea assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
(A) É utilizada, principalmente, para medicamentos que não necessitam ser 

absorvidos tão rapidamente, já que é essa via é mais lenta que a 
intramuscular.  

(B) Ao aspirar, após a introdução da agulha na hipoderme, e observar o 
refluxo de sangue na seringa deve-se retirar a agulha sem introduzir o 
medicamento, pois indica que um vaso sanguíneo foi atingido.  

(C) A luva de procedimentos não é necessária ao administrar medicamentos 
por essa via, apenas a lavagem criteriosa das mãos e a limpeza do local 
com álcool a 70%. 

(D) O ângulo que se deve introduzir a agulha pode variar dependendo da 
espessura do tecido adiposo da região, do tamanho da agulha, da idade 
e da condição nutricional do indivíduo. 

(E) A região escapular é uma das regiões possíveis para a aplicação de 
medicamentos via subcutânea. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  3388 
 
A vigilância sanitária, tal como consta na lei 8080/90, é definida como: 

 
(A) Um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à 

saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, da produção e  circulação de bens e da prestação de serviços 
de interesse da saúde.  

(B) Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou 
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes de saúde  individual ou coletiva, com a finalidade de 
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças 
ou agravos.  

(C) Um conjunto de ferramentas que propicia o estudo do processo saúde-
doença nos indivíduos e comunidade de modo a antecipar medidas 

preventivas, analisando a frequência, distribuição e determinantes das 
enfermidades e agravos à saúde. 

(D) Um conjunto de processos interativos compreendendo as inter-relações 
do agente, do indivíduo suscetível e do meio ambiente que afetam o 
processo de desenvolvimento do indivíduo. 

(E) Um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à 
saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente e da produção de bens, excluindo a circulação de produtos e a 
prestação de serviços, funções de outros órgãos fiscalizadores 
competentes.  

 

QQUUEESSTTÃÃOO  3399 
 
Considerando as ações previstas na lei 8080/90 com vistas a evitar ou reduzir 
riscos e danos aos trabalhadores, podemos dizer que é competência do 
Sistema Único de Saúde:   
 

I. Informar ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e as 
empresas sobre os riscos de acidente de trabalho, doença 
profissional e do trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, 
avaliações ambientais, exames de saúde, de admissão, periódicos e 
de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional;  

II. A avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde; 
III. Prestar assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou 

portador de doença profissional e do trabalho, desde que sua 
situação esteja regularizada na empresa onde trabalha; 

IV. Revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no 
processo de trabalho, tendo na sua elaboração, a colaboração das 
entidades sindicais; 

 
(A) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.  
(B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.  
(C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
(E) Todas estão corretas. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  4400 
 
De acordo com a Lei que regulamenta o exercício profissional, o Técnico em 
Enfermagem exerce atividade de nível médio, cabendo-lhe especialmente:   
 
(A) Prescrição da assistência de enfermagem.  
(B) Cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam 

conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões 
imediatas. 

(C) Prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde 
pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. 

(D) Participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em 
grau auxiliar. 

(E) Execução do parto sem distócia. 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  4411 
 
Na prevenção das doenças os fatores de risco devem ser observados, os 
sintomas devem ser conhecidos e os bons hábitos de saúde devem ser 
valorizados. São fatores de risco para as doenças cardiovasculares:  
 

I. Obesidade, hipercolesterolomia, hipertensão arterial, sedentarismo; 
II. Hipercolesterolemia, hipertensão arterial, fadiga muscular; 
III. Hipertensão arterial, obesidade, sedentarismo, aterosclerose; 
IV. Aterosclerose, hemoglobinopatia, sedentarismo, hipertensão arterial; 

 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
(B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  
(C) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.  
(D) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.  
(E) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 

 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  4422 
 
Embora na ocorrência do Infarto Agudo do Miocárdio os sintomas sejam 
variados de um paciente para outro, a sintomatologia desse quadro envolve: 
 
(A) dispneia, edema periférico, palpitações, tosse, fadiga ou cansaço, dor 

torácica, cianose e palidez.   
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(B) dispneia, edema facial, palpitações, tosse, fadiga ou cansaço, dor 
abdominal, cianose e palidez.  

(C) dispneia, edema cerebral, palpitações, tosse, fadiga ou cansaço, dor 
torácica, cianose e palidez.  

(D) dispneia, edema periférico, palpitações, tosse, fadiga ou cansaço, dor 
torácica, cianose e hematúria.  

(E) Palpitações, edema facial, dor abdominal, cianose, tosse e vômito. 
   

QQUUEESSTTÃÃOO  4433 
 
No cálculo renal o tamanho não tem relação direta com a intensidade da dor, 
mas a posição tem alguma relação com a localização e irradiação da mesma. 
São sinais e sintomas dessa moléstia:  
 
(A) Cólica, hematúria, retenção urinária e polaciúria.   
(B) Retenção urinária, hematúria, polaciúria e proteinúria.   
(C) Hematúria, retenção urinária, cólica e  glicosúria. 
(D) Polaciúria, hematúria, cólica e proteinúria. 
(E) Poliúria, hematúria, glicosúria e cólica.   

 

QQUUEESSTTÃÃOO  4444 
 
A Saúde do Trabalhador no aspecto assistencial está relacionada ao 
atendimento através das Unidades Sentinelas e das Unidades Básicas de 
Saúde. Em caso de acidentes de trabalho, quais medidas devem ser tomadas 
na assistência de enfermagem?   
 

I. Identificar e notificar a ocorrência de acidentes e/ou doenças 
relacionadas ao trabalho; 

II. Anotar os procedimentos realizados na ficha de atendimento, 
notificar e encaminhar aos órgãos competentes; 

III. Encaminhar o indivíduo para a assistência clínica e vacinação; 
IV. Providenciar o preenchimento da Comunicação do Acidente de 

Trabalho (CAT); 
 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.  
(E) Todas estão corretas. 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  4455 
 
As mãos constituem a principal via de transmissão de microrganismos durante a 
assistência prestada aos pacientes, por ser um possível reservatório de 
microrganismos. A higienização das mãos tem por finalidade: 
(A) Remoção de células descamativas e sujidade interrompendo a 

transmissão de infecções veiculadas ao contato.  
(B) Prevenção e redução das infecções causadas pelas transmissões 

cruzadas.  
(C) Remover os microrganismos que colonizam as camadas mais profundas 

da pele, evitando a proliferação dos mesmos. 
(D) Promover esterilização das mãos evitando o contágio direto com 

microrganismos. 
(E) As questões A e B estão corretas. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  4466 
 
A vacina contra febre amarela é indicada a toda a população brasileira e 
estrangeiros, especialmente aqueles que residem e/ou viajam para áreas 
consideradas de risco. Marque a afirmativa CORRETA: 
 
(A) A vacina é administrada em dose única, conferindo proteção após 10 dias 

e requer vacinação a cada 10 anos.   
(B) A vacina é administrada em dose única, conferindo proteção após 03 dias 

e requer vacinação a cada 10 anos.  
(C) A vacina é administrada em dose única, conferindo proteção após 10 dias 

e requer vacinação a cada 15 anos. 
(D) A vacina é administrada em dose única, conferindo proteção após 20 dias 

e requer vacinação a cada 10 anos. 
(E) A vacina é administrada em dose única, conferindo proteção após 15 dias 

e requer vacinação a cada 05 anos. 
 
 
 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  4477 
 
Para a vacina dupla adulto (dT) contra difteria e tétano, deve-se ter  os 
seguintes cuidados, EXCETO:  
 
(A) Deve-se aplicar 10 anos após a última dose da tríplice bacteriana (DPT).

  
(B) Em caso de gravidez, ou ferimento de alto risco para tétano acidental, 

deve-se aplicar a dose de reforço se decorridos 5 anos ou mais da última 
dose.    

(C) Deve se aplicar quando houver a procura do indivíduo pela vacina, 
independente do tempo decorrido da última dose, a fim de evitar que se 
perca a oportunidade de imunizá-lo.  

(D) Adultos e idosos não vacinados ou sem comprovação de três doses da 
vacina, devem iniciar o esquema vacinal completo. 

(E) Em casos de indivíduos com comprovação de esquema vacinal 
incompleto, a conduta é completar as doses faltantes e agendar o reforço 
a cada 10 anos. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  4488 
 
Uma das afecções mais comuns do sistema endócrino é o diabetes mellitus,  
síndrome resultante de deficiência da atividade insulínica, que apresenta os 
sintomas básicos de:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  
(A) Hiperglicemia, polidipsia, poliúria, polifagia  
(B) Poliúria, hiperglicemia, polialgia, uremia    
(C) Uremia, polifagia, hiperglicemia, poliúria 
(D) Polidipsia, polifagia, hipercolesterolemia, hiperglicemia  
(E) Hipercolesterolemia, polifagia, polidpsia, hipoglicemia  

 

QQUUEESSTTÃÃOO  4499 
 
Em relação à conservação e o acondicionamento das vacinas nas Unidades de 
Saúde, o controle sistemático da temperatura é função primordial para garantir 
a qualidade e viabilidade do produto. A geladeira deve estar ajustada de modo 
que a temperatura interna (em graus Celsius) permaneça entre:  

 
(A) - 20C a  -  80C  
(B) + 20C a  + 80C  
(C) - 20C a  + 80C  
(D) - 80C a   + 20C  
(E) +10C a  + 100C  

 

QQUUEESSTTÃÃOO  5500 
 
Para o bom andamento do trabalho em equipe, algumas normas básicas de 
relacionamento interpessoal devem ser observadas como indutoras de bom 
desempenho, entre elas: 

 
(A) Possuir iniciativa e acurado senso de observação.  
(B) Ter capacidade de autogestão e autocontrole.  
(C) Observar normas de biossegurança e aplicá-las. 
(D) Estar apto a receber e compartilhar informações/orientações. 
(E) Todas estão corretas. 

 


