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Leia o texto abaixo para responder às questões de  01 a
05.

A anatomia das emoções
Uma pequena estrutura do cérebro, a ínsula, está surpreen-
dendo os cientistas, que ali descobrem a sede de diversos

sentimentos humanos

Numa das regiões mais recônditas do cérebro, os neurocien-
tistas encontraram uma nova peça para um dos mais insti-
gantes  quebra-cabeças  da  medicina:  o  mapeamento  das
emoções humanas. Do tamanho de uma ameixa seca, a ín-
sula trabalha em parceria com outras duas estruturas cere-
brais, o córtex pré-frontal e a amígdala (estes, sim, velhos co-
nhecidos dos estudiosos no controle de diversas emoções). A
ínsula funciona como uma espécie de intérprete do cérebro
ao traduzir sons, cheiros ou sabores em emoções e senti-
mentos como nojo,  desejo,  orgulho,  arrependimento,  culpa
ou empatia. "Ela dá colorido psíquico às experiências senso-
riais", diz o neurocirurgião Arthur Cukiert. Ou, como definiu o
psiquiatra americano Martin Paulus, professor da Universida-
de da Califórnia, é na ínsula que o corpo e a mente se encon-
tram.
Descrita pela primeira vez no fim do século XVIII, pelo anato-
mista e fisiologista  alemão Johann Christian Reil,  a  ínsula
sempre foi negligenciada pelos pesquisadores. A dificuldade
de acesso impedia estudos mais minuciosos sobre sua fisio-
logia. Nos últimos dez anos, graças ao aperfeiçoamento dos
exames de imagens, como a ressonância magnética funcio-
nal, a ínsula despertou a atenção dos neurocientistas. Flagra-
da em pleno funcionamento, já se viu que ela é ativada toda
vez que alguém ri de uma piada, ouve música, reconhece ex-
pressões de tristeza no rosto de outra pessoa, quer se vingar
ou decide não fazer uma compra. "Os estudos já mostraram
também que a superativação da ínsula está relacionada a di-
versos distúrbios psiquiátricos, sobretudo as fobias e o trans-
torno obsessivo-compulsivo", diz o neurologista Mauro Mus-
zkat, da Universidade Federal de São Paulo. Imagens do cé-
rebro indicam que lesões na ínsula podem levar à apatia, à
perda de libido, a alterações na memória de curto prazo e à
incapacidade de alguém distinguir  pelo  cheiro  um alimento
fresco de outro estragado.
O trabalho mais fascinante sobre a ínsula foi divulgado re-
centemente  pela  revista  científica Science. Tudo  começou
com a história do senhor N., de 38 anos. Tabagista compulsi-
vo, ele fumava cerca de quarenta cigarros por dia. Um derra-
me, no entanto, fez com que ele instantaneamente abando-
nasse o vício e "esquecesse a vontade de fumar", como des-
creveu aos pesquisadores das universidades de Iowa e do
Sul da Califórnia, nos Estados Unidos. Com o derrame, a ín-
sula  do senhor N.  havia  sido lesionada.  Outros pacientes,
também fumantes e com danos na mesma região cerebral,
foram avaliados. A maioria deles perdeu a vontade de fumar.
Esse estudo foi o primeiro a relacionar uma área específica
do cérebro ao vício. "O tabagismo não pode ser explicado
apenas pela ação da nicotina no cérebro", diz Nasir Naqvi,
um dos autores da pesquisa. "O vício deflagra uma série de
mudanças  comportamentais  e  fisiológicas:  o  aumento  dos
batimentos cardíacos, a elevação da pressão, a alteração do
paladar e a sensação da fumaça entrando nos pulmões, en-
tre outras." Todas essas informações são processadas na ín-
sula e traduzidas na ânsia de acender mais um cigarro. Tra-
balhos como esse abrem o caminho para o desenvolvimento
de  novos  tratamentos  contra  o  tabagismo e  outros  vícios,
como a dependência de drogas e o alcoolismo.
Como se trata de uma área de pesquisa relativamente nova,
a ciência ainda não conseguiu esmiuçar todas as funções da
ínsula.  As diferentes  partes  do cérebro  não agem isolada-
mente, mas por meio de circuitos múltiplos, que interagem
entre si, o que torna o estudo do cérebro extremamente com-

plexo. De qualquer forma, as descobertas recentes sobre a
ínsula são uma fonte preciosa de informações sobre a anato-
mia das emoções. Um dos grandes estudiosos do tema é o
neurocientista  português  António  Damásio.  Ele  busca  em
seus estudos a base biológica das emoções e da consciência
humanas. "Os sentimentos não são nem inatingíveis nem ilu-
sórios. São o resultado de uma curiosa organização fisiológi-
ca que transformou o cérebro no público cativo das emoções
teatrais do corpo", escreveu Damásio no livro O Erro de Des-
cartes. 

BUCHALLA, Anna Paula. Veja. Disponível em:
<http://veja.abril.com.br/140207/p_092.shtml >. Acesso em: 14 set. 2013. 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A função social do texto produzido por Anna Paula Buchal-
la é: 

(A) propor para médicos especialistas  alternativas efici-
entes para o tratamento do tabagismo em pacientes
com mais de trinta anos de idade. 

(B) apresentar para a comunidade científica um percurso
histórico dos estudos desenvolvidos desde o século
XVIII pelos estudiosos sobre as regiões cerebrais. 

(C) divulgar para o público leitor as novas descobertas da
ciência sobre os  mecanismos fisiológicos das emo-
ções e os desdobramentos dessas descobertas. 

(D) esclarecer os profissionais da psicologia sobre a na-
tureza biológica das emoções, negando-se sua natu-
reza social e histórica. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As funções naturais da ínsula, segundo o texto, estão rela-
cionadas à 

(A) transformação das percepções sensoriais  em senti-
mentos e emoções. 

(B) perda da habilidade humana de distinguir  alimentos
saudáveis de alimentos pouco saudáveis. 

(C) produção de diferentes tipos de hormônios e substân-
cias capazes de gerar raciocínio lógico. 

(D) controle da consciência de quando se deve parar de
consumir cigarros, drogas ilícitas e álcool.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo o texto, “a ínsula sempre foi negligenciada pelos
pesquisadores”. Isso ocorreu porque ela 

(A) provoca  alterações  comportamentais  em  indivíduos
saudáveis submetidos ao estresse. 

(B) localiza-se em uma região de difícil acesso no cére-
bro humano, o que impede sua descrição. 

(C) compõe-se de múltiplos circuitos elétricos que ocor-
rem no encéfalo, tornando o seu estudo complexo.

(D) supõe a abordagem de subtemas subjetivos, que es-
tão pouco ligados à racionalidade humana. 

língua_portuguesa_médio
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▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso literal e figurado de palavras e expressões podem
estar presentes num mesmo texto. Pensando nisso, qual
das alternativas a seguir revela uso literal das palavras?

(A) “...uma nova peça para um dos mais instigantes que-
bra-cabeças da medicina...” 

(B) “...as descobertas recentes sobre a ínsula são uma
fonte preciosa de informações sobre a anatomia das
emoções.” 

(C) “...o trabalho mais fascinante sobre a ínsula foi divul-
gado recentemente...” 

(D) “...curiosa organização fisiológica que transformou o
cérebro  no  público  cativo  das  emoções  teatrais  do
corpo.” 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na frase “o tabagismo não pode ser explicado apenas pela
ação da nicotina no cérebro”, instaura-se o pressuposto de
que

(A) o tabagismo está mais relacionado com o fumante e
seu sistema respiratório do que com a pessoa em si. 

(B) alguns estudos tentam explicar o tabagismo por meio
de um viés multidisciplinar. 

(C) o dinamismo das substâncias do cigarro no organis-
mo humano é pouco relevante, se considerados os
prejuízos sociais e econômicos. 

(D) outros fatores, além da ação da nicotina no cérebro,
devem ser inseridos na explicação de como a nicoti-
na age no organismo humano. 

Leia o texto a seguir para responder às questões 06 e 07.

Disponível em: <www.10paezinhos.blog.uol.com.br >. Acesso em: 19 set.
2013.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na história em quadrinhos, o uso reiterado de algumas pa-
lavras pode ser interpretado como:

(A) a expressão de uma única ideia por meio de formas
diferentes. 

(B) as  diversas  relações  estabelecidas  entre  coisas  e
sentimentos.

(C) a capacidade de as personagens expressarem-se de
maneira concisa, clara e inequívoca.

(D) as possibilidades de a linguagem ser  caracterizada
por situações incomuns. 

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No texto, o uso de uma mesma palavra em situações dife-
rentes revela o fenômeno da

(A) polissemia – diversidade de significados.

(B) ironia – enunciar algo diferente do que se pensa. 

(C) referenciação – localizar um elemento no mundo. 

(D) coesão – concatenar palavras e ideias. 

língua_portuguesa_médio
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Leia o texto a seguir para responder às questões de 08 a
10.

Pais lutam contra a publicidade infantil
Quem nunca viu a cena de uma criança fazendo escândalo
no mercado para a mãe levar o shampoo daquela dupla de
palhaços fofinhos ou para pedir a bolacha recheada daquele
super-herói?

Quando  você  ainda  não  é  pai,  olha  torto  e  pensa:  “que
criança malcriada”.  Depois  de ter  seus rebentos, você vê
com outros olhos. Para o gerente do Idec (Instituto Brasileiro
de Defesa do Consumidor), Carlos Thadeu de Oliveira, 50,
nem sempre o erro está na educação das crianças, mas em
como a publicidade infantil é presente no nosso dia a dia e
como ela influencia na criação que damos aos nossos filhos.

“Existem muitos produtos que são para adultos, como abrir
a conta em um determinado banco,  mas as crianças são
usadas para influenciar na compra da família. Elas são obje-
tos do mercado publicitário, já que não conseguem discernir
o que é realidade do que é fantasia”, diz o gerente do Idec.

Além do consumo desenfreado, a publicidade infantil tem in-
centivado  as  crianças  a  comer  alimentos  não  saudáveis.
Pesquisa do Ministério da Saúde mostra que 72% dos co-
merciais em TV e em revistas são sobre alimentos “não sau-
dáveis”. A diretora do Instituto Alana (organização que luta
pelos direitos das crianças), Isabella Henriques, diz que a
propaganda de produtos alimentícios para as crianças está
diretamente ligada à obesidade infantil.  “Diferentes pesqui-
sas mostram que alimentos com excesso de gordura, sal e
açúcar estão presentes na vida das crianças e que se fos-
sem vetadas  [as  propagandas]  reduziriam  de  15% a  até
30% a questão do sobrepeso infantil.”

Para tentar mudar essa realidade, pais e mães têm se mobi-
lizado nas redes sociais para que um projeto de lei que re-
gulamenta a publicidade infantil saia de vez do papel. Há 12
anos tramitando na Câmara dos Deputados, ainda não há
previsão de quando ele será encaminhado para o Senado.

Nos últimos dias, o grupo lançou no Facebook a campanha
“Estamos de Olho”  para que a sociedade passe a cobrar
agilidade na votação do projeto.  Nos murais  estão sendo
postadas fotos coloridas para pressionar os deputados so-
bre o projeto de lei 5921/01.

BALOGH, Giovanna. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/coti-
diano/2013/09/1346046-maternar-pais-lutam-contra-a-publicidade-infan-
til.shtml>. Acesso em: 19 set. 2013. (Adaptado).

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao citar “Quem nunca viu a cena de uma criança fazendo
escândalo no mercado para a mãe levar o  shampoo da-
quela dupla de palhaços fofinhos”, a jornalista escolhe

(A) destacar para o leitor que a referência à cena é com-
partilhada por muitos leitores. 

(B) impedir que o leitor possa desenvolver atitudes con-
sumistas exageradas.

(C) reiterar que a imagem de palhaços associada à infân-
cia confirma a qualidade de produtos para crianças. 

(D) desconstruir a imagem dos produtos comercializáveis
associados a ícones famosos da tevê. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O efeito de sentido expresso pelo termo  ainda (quinta li-
nha) provoca no leitor a compreensão de que as pessoas

(A) decidem ser pais na maturidade. 

(B) têm a forte probabilidade de serem pais.

(C) conhecem melhor a situação quando já passaram por
ela.

(D) evitam viver experiências fortes antes de se estabili-
zarem. 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto não verbal contido no artigo de Giovana Balogh
alerta sobre

(A) o aumento de campanhas que valorizam o acúmulo
de bens materiais.

(B) a ausência de órgãos do consumidor que defendam
um consumo consciente.  

(C) o abuso de poder exercido sobre pessoas sujeitas à
manipulação comercial. 

(D) o  caráter  emocional  exagerado  das  estratégias  de
venda de produtos infantis. 

língua_portuguesa_médio
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela a seguir apresenta a porcentagem dos vôos atra-
sados nos aeroportos de algumas cidades do mundo.

Aeroporto Vôos Atrasados (%)
Londres 12,8

Nova York 23,3
Paris 19,4

Pequim 58,5
São Francisco 19,7

São Paulo 8,7
Xangai 47,3

SUPERINTERESSANTE, São Paulo, set. 2013. p.15. (Adaptado).

Tendo em vista os dados apresentados, a mediana é:

(A) 19,7 

(B) 27,1 

(C) 32,5 

(D) 58,5 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma jovem dispõe de uma coletânea de músicas distribuí-
das nos seguintes ritmos: 3 de rock, 2 de MPB e 4 de sam-
ba. De quantas maneiras diferentes ela pode ouvir todas
essas músicas de modo que cada música, do mesmo rit-
mo, seja ouvida em sequência?

(A)   144 

(B)   288 

(C)   684 

(D) 1728 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um recinto é iluminado por uma lâmpada incandescente.
Considere três tipos de lâmpadas que iluminam igualmen-
te: incandescente, fluorescente e Led. Nestas condições, a

lâmpada  fluorescente  consome  
1
4

da  energia  gasta

pela incandescente, enquanto a lâmpada de Led consome
1
2

da energia gasta pela fluorescente. De acordo com o

exposto, a economia no consumo de energia nesse recin-
to, em porcentagem, ao trocar a lâmpada incandescente
por uma de Led, é de:

(A) 12,5 

(B) 50,0 

(C) 75,0 

(D) 87,5

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela a seguir apresenta o número de vitórias e a fre-
quência em que elas ocorreram entre os vinte times que
disputam um campeonato de futebol até a última rodada.

Número de vitórias Frequência
9 1
7 8
4 2
3 5
2 4

Total 20

Nestas condições, a moda dos dados apresentados é:

(A) 4

(B) 5

(C) 7

(D) 9

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Tábuas  com 0,5 m de comprimento  foram usadas  para
construir o banco de formato circular mostrado na figura a
seguir. O diâmetro interno desse banco mede 3 m.

Disponível em:
<http://portuguese.childrenplaygroundequipments.com>.  Acesso  em:
20 set. 2013. (Adaptado).

Com base nas informações apresentadas, a área do ban-
co que pode ser utilizada para as pessoas se sentarem,
em metros quadrados, é:

(A) 1,00π

(B) 1,75π 

(C) 2,00π 

(D) 6,25π 

matemática_médio
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Maria mora com sete colegas em uma casa. Um grupo de
três  moradores  dessa  residência  é  escolhido  ao  acaso
para fazer a faxina. A probabilidade de que Maria esteja
nesse grupo, em porcentagem, é: 

(A) 21,0  

(B) 37,5 

(C) 56,0 

(D) 62,5 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Estacas de madeira têm a forma de um cilindro com 12 cm
de diâmetro. Numa das extremidades dessa estaca é feita
uma ponta com a forma de um cone reto de 60 cm de altu-
ra. Nestas condições, o volume de material da estaca que
deve ser retirado para fazer a ponta, em centímetros cúbi-
cos, é:

(A)   480π 

(B)   720π 

(C) 1440π 

(D) 2880π 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A figura a seguir representa a planta baixa de uma quitine-
te com as medidas, em centímetros. Na junção entre a pa-
rede e o chão é colocado o rodapé para proteção da pare-
de.  Considere  a  colocação  do  rodapé  nas  paredes  do
quarto, corredor e da cozinha, com exceção, na cozinha,
da parede na qual está instalada a pia.

Disponível  em:  <http://www.vaicomtudo.com/plantas-de-casas-2010.html>.
Acesso em: 15 set. 2013. (Adaptado). 

De acordo com exposto, conclui-se que o comprimento to-
tal do rodapé colocado, em centímetros, é:

(A) 1400 

(B) 1850 

(C) 1880 

(D) 1910 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A quantidade de leite e açúcar usada para fazer uma re-
ceita é: 

11
5

de litro de leite

21
4

de quilograma de açúcar

Para fazer o dobro dessa receita, a quantidade necessária
de leite e açúcar, respectivamente, será:

(A) 2 2
5 , 41

2

(B) 2 2
10

, 4 2
8

(C) 12
5

, 2 2
4

(D) 12
10

, 2 2
8

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O preço de caixas para embalagens com a forma de para-
lelepípedo  reto  retângulo  é  diretamente  proporcional  ao
volume dessa  caixa.  Assim,  uma caixa  com  dimensões
20,5 cm x 30,5 cm x 40,0 cm custa R$ 6,00. Nestas condi-
ções, uma caixa com dimensões 41,0 cm x 61,0 cm x 80,0
cm custa, em reais,

(A) R$   3,00. 

(B) R$ 12,00. 

(C) R$ 24,00. 

(D) R$ 48,00. 

matemática_médio
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▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A prática da Administração envolve a realização do pro-
cesso administrativo, que tem como uma de suas funções
a definição dos objetivos organizacionais. Essa função é
denominada:

(A) planejamento 

(B) organização 

(C) controle 

(D) direção 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A hierarquia de uma empresa pode ser dividida em três ní-
veis: administrativo, organizacional e não administrativo. O
nível administrativo é responsável pelo planejamento

(A) tático. 

(B) estratégico. 

(C) operacional.

(D) estável. 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O processo de comunicação informal conhecido como pa-
ralinguagem caracteriza-se por se basear

(A) nos atos desenvolvidos pelos envolvidos no processo
de comunicação. 

(B) nos objetos  portados pelos  envolvidos no processo
de comunicação. 

(C) no tom de voz dos envolvidos no processo de comu-
nicação. 

(D) no modo de vestir dos envolvidos no processo de co-
municação. 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  função  organizacional  conhecida  como  Organização
pode ser definida por 

(A) ser responsável pela verificação dos resultados das
ações desenvolvidas na empresa. 

(B) determinar as estratégias da empresa. 

(C) ocupar-se  das  ações  relativas  ao  desenvolvimento
dos colaboradores.

(D) implementar as ações estipuladas para o alcance dos
objetivos da empresa.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Todo administrador deve possuir algumas habilidades bá-
sicas. Entre elas, a habilidade conceitual, que diz respeito
à capacidade do administrador de

(A) coordenar e integrar todos os interesses e as ativida-
des de uma organização ou de um grupo. 

(B) relacionar-se com outras pessoas ou grupos, e en-
volve a capacidade de trabalhar e se comunicar. 

(C) usar ferramentas, procedimentos, técnicas e conheci-
mentos especializados referentes à sua área de atua-
ção. 

(D) construir e instituir práticas por meio de leis e regula-
mentos. 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Todo administrador deve executar diversos papéis em uma
organização. Um deles é o papel interpessoal, que diz res-
peito à liderança, sendo definido como a habilidade de

(A) coletar e analisar informações sobre a organização e
o seu ambiente. 

(B) transmitir para o exterior as estratégias, as políticas,
as atividades e os resultados da organização. 

(C) representar a organização ou o grupo nas principais
negociações.

(D) dirigir as atividades dos subordinados, levando-os à
realização dos objetivos.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O sucesso empresarial possui fatores condicionantes. Um
deles é a logística operacional, que tem como característi-
ca a

(A) escolha de um bom administrador. 

(B) criatividade do empresário. 

(C) capacidade de liderança. 

(D) boa estratégia de vendas. 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para  a  Administração,  existem  algumas  áreas  que  são
consideradas  principais.  Uma delas  é  a  área  de opera-
ções, responsável pela

(A) captação e manutenção de clientes. 

(B) gestão de atividades e pelas operações inter-relacio-
nadas envolvidas na produção. 

(C) gestão de recursos financeiros. 

(D) capacitação  de  pessoas  para  garantir  a  realização
dos objetivos pessoais e organizacionais. 
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▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No sistema financeiro, o subsistema de intermediação das
atividades conhecido como instituições financeiras é defi-
nido por ser

(A) espaço utilizado para a realização das operações de
curto e curtíssimo prazo. 

(B) responsável pela transação entre agentes fornecedo-
res e demandantes de recursos. 

(C) responsável pela função de transferir e intermediar as
transferências  de recursos entre agentes geradores
de poupança e agentes carentes de capital. 

(D) espaço utilizado para a realização de transações de
recursos de longo prazo, na forma de títulos negociá-
veis. 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma das práticas na administração de recursos humanos
é a definição da política de benefícios da empresa. Essa
política é definida por

(A) cuidar da movimentação dos funcionários no sentido
ascendente de hierarquia organizacional. 

(B) ser responsável pelas recompensas não financeiras
para melhorar a qualidade de vida dos funcionários. 

(C) desenvolver os componentes variáveis da remunera-
ção recebida por um funcionário para recompensá-lo.

(D) definir o componente fixo da remuneração total rece-
bida por um funcionário. 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A administração da produção deve definir algumas priori-
dades. Entre elas está uma questão que é conhecida por
se relacionar com o grau de ajuste dos bens ou serviços
produzidos segundo as especificações da empresa, de for-
ma  a  atender  às  expectativas  dos  consumidores.  Essa
prioridade é conhecida como

(A) rapidez da operação. 

(B) confiabilidade. 

(C) custo. 

(D) consistência da qualidade. 

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Toda organização está instalada em um ambiente organi-
zacional. Cada um dos ambientes tem variáveis que lhes
são próprias. A questão da cultura organizacional diz res-
peito ao

(A) ambiente geral. 

(B) ambiente macro. 

(C) ambiente interno. 

(D) ambiente tarefa.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O grupo de foco é uma técnica

(A) que envolve a manipulação de uma ou mais  variá-
veis,  enquanto  as  outras  são  mantidas  de  modo
constante. 

(B) que consiste no levantamento de respostas e opini-
ões sobre um conjunto de assuntos e temas. 

(C) na qual  um grupo de consumidores aceita partilhar
seus  hábitos  ou  suas  opiniões  sobre  determinados
produtos. 

(D) na qual  o  pesquisador  reúne-se  com um grupo de
consumidores ou especialistas e modera uma discus-
são acerca de diferentes produtos. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os funcionários em uma organização interagem para al-
cançar objetivos. Essa interação gera grupos, como o gru-
po de comando, que é

(A) construído em torno das relações determinadas pela
autoridade formal.

(B) definido pela estrutura da organização. 

(C) estruturado em resposta à necessidade de interação
social. 

(D) organizado por identificação pessoal. 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Todas as decisões organizacionais são tomadas em ambi-
entes que podem variar, conforme as condições econômi-
cas,  sociais,  políticas,  dentre  outras.  A decisão  tomada
quando o administrador tem toda a informação necessária
para sua escolha é a decisão em ambiente de

(A) risco. 

(B) turbulência. 

(C) certeza. 

(D) contingência. 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se o código de ética do profissional de se-
cretariado, é um direito desse profissional:

(A) defender a integridade moral, denunciando às entida-
des da classe todo tipo de alusão desmoralizadora.

(B) respeitar sua profissão e exercer as atividades sem-
pre procurando o aperfeiçoamento.

(C) operacionalizar e canalizar adequadamente o proces-
so de comunicação com o público.

(D) colaborar  com as instituições que ministram cursos
específicos, oferecendo-lhes subsídios e orientações.
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▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A administração do tempo é fundamental em qualquer pro-
fissão e essencial para a(o) secretária(o), que deve evitar
as muitas situações que propiciam desperdício de tempo,
dentre elas, 

(A) o reexame das prioridades ao chegar ao seu traba-
lho.

(B) a delegação das tarefas para outras pessoas.

(C) o início de várias atividades ao mesmo tempo, sem
concluí-las.

(D) a designação de um tempo livre para tarefas de últi-
ma hora.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A ata é um documento de grande importância nas organi-
zações, principalmente em organizações do setor público.
São elementos indispensáveis à elaboração de uma ata: 

(A) conteúdo, objetividade, imparcialidade e estilo.

(B) exatidão, clareza, concisão e cabeçalho.

(C) data, horário, local, e assuntos discutidos.

(D) cargos dos participantes, destinatário e endereço.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Cury (2000),  existem  muitos  tipos  de  manuais
nas organizações públicas e privadas, que são utilizados
para várias atividades, dentre elas, organização, comuni-
cação, instrução e procedimento. Uma das finalidades do
manual de organização é:

(A) veicular instruções corretas aos preparadores das in-
formações para serem processadas por um centro de
serviços.

(B) possibilitar  por meio de um ou mais departamentos
métodos de execução uniforme dos serviços.

(C) atribuir aos departamentos competência para definir
as informações que serão incluídas no manual.

(D) comunicar aos gerentes de todos os níveis da estru-
tura organizacional as linhas de autoridade de toda a
empresa.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a legislação do município de Aparecida de
Goiânia é um dos objetivos da avaliação de desempenho
dos servidores:

(A) levantar a necessidade de treinamento e desenvolvi-
mento.

(B) remunerar o funcionário por sua produtividade.

(C) estabelecer novos desafios para os servidores.

(D) aumentar o controle sobre as atividades dos funcio-
nários. 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tipo de comunicação produzida pelos membros de uma
organização para prestar  informações quanto à situação
de operações que devem ser realizadas ou mesmo que já
tenham sido realizadas denomina-se:

(A) ofício

(B) relatório

(C) memorando

(D) parecer

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A boa gestão do setor de material e patrimônio é de suma
importância para toda a organização. É comum existir den-
tro desse setor uma área responsável pela gestão do esto-
que, cuja principal finalidade é:

(A) armazenar as mercadorias por longos períodos.

(B) administrar o patrimônio do setor.

(C) gerenciar a entrada e a saída de materiais.

(D) guardar os materiais de consumo interno.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre as ferramentas de gestão de material e patrimônio
de uma empresa,  encontra-se o inventário,  que consiste
em

(A) mostrar a situação patrimonial e material de uma or-
ganização.

(B) providenciar a entrega de cada produto vendido.

(C) estabelecer o ponto de reposição e o estoque de se-
gurança.

(D) verificar as quantidades de cada produto existente na
empresa. 
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▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao digitar um documento no editor de texto MS Word, você
decide criar uma tabela MS Excel em branco para inserir
seus dados. Após a inserção dos dados, e para que a ta-
bela MS Excel se transforme em tabela MS Word, é ne-
cessário apenas um clique com o botão esquerdo fora da
tabela. Caso queira fazer correções ou inserir novos dados
na tabela, é necessário apenas um

(A) duplo clique em qualquer área da tabela.

(B) comando nas propriedades da tabela.

(C) comando de inserir novos dados.

(D) clique para inserir linhas e colunas.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Após fechar um documento em que estava trabalhando,
você necessita reabri-lo imediatamente. No Windows 7, os
passos adequados para localizar esse documento são: 

(A) menu  iniciar;  documentos  recentes  no  lado  direito;
um clique no documento.

(B) menu iniciar;  aplicativo em que estava trabalhando;
um clique no documento.

(C) menu iniciar; ajuda e suporte; pesquisa para localizar
o documento.

(D) menu iniciar; pasta documentos; um clique em “Loca-
lizar o documento”.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O MS Excel possui muitos sinais, funções e fórmulas ma-
temáticas que facilitam o trabalho operacional  em plani-
lhas. São sinais utilizados para dividir e multiplicar nas pla-
nilhas Excel, respectivamente: 

(A) <= ; θ

(B) ^ ;  >

(C) /  ;  *

(D) >= ;  <>

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O PowerPoint é um programa utilizado para muitas tare-
fas. Esse aplicativo dispõe de ferramentas de processa-
mento de textos, gráficos, desenhos e muitas outras fun-
ções. O PowerPoint é adequadamente utilizado para pre-
parar

(A) tipos variados de planilhas porque tem as mesmas
ferramentas do Excel.

(B) quaisquer  tipos  de  relatórios  pelas  suas  inúmeras
funções.

(C) textos em geral porque tem as mesmas ferramentas
do Word.

(D) apresentações para uma reunião e roteiros de uma
aula.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A realização de uma operação de soma, por exemplo, em
planilha Excel pode ser feita rapidamente pelo uso da fer-
ramenta  AutoSoma ou  posicionando  o  cursor  na  célula
onde você quer realizar o cálculo, para em seguida cons-
truir a fórmula para tal operação. A fórmula utilizada para
realizar uma soma da célula A1 à célula A7 é expressa da
seguinte forma:

(A) =soma(A1:A7)

(B) =soma de (A1:A7)

(C) =soma(A1+A7)

(D) =soma de A1+A7

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um dos deveres do servidor é aquele que decorre do prin-
cípio constitucional da eficiência administrativa, que pode
ser interpretado como o dever de

(A) ser assíduo ao serviço e pontual no horário de traba-
lho.

(B) zelar pela economia dos bens públicos.

(C) tratar as pessoas com urbanidade e gentileza.

(D) conduzir de forma ética o seu trabalho.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a legislação dos servidores públicos, são
condições indispensáveis para o servidor adquirir estabili-
dade no serviço público:

(A) ser indicado para o cargo e o exercício das ativida-
des.

(B) completar dois anos de serviço e passar por treina-
mento.

(C) ser aprovado em concurso público e tomar posse no
cargo.

(D) ocupar o cargo e desenvolver adequadamente suas
atividades.
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