CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Unidade de Aperfeiçoamento e Qualificação
Formação Inicial e Continuada

INSTRUÇÕES
Prezado(a) CURSISTA, favor seguir as instruções abaixo:
1. Ao receber esta PROVA, verifique se a mesma contém 9 páginas, com um total de 20 questões,
corretamente ordenadas de 1 a 20. Caso a PROVA esteja incompleta ou apresente qualquer defeito,
comunique o fato a Secretaria do CENED, antes de respondê-la.
2. Leia com atenção antes de responder e marque suas respostas neste caderno.
3. Todas as questões da PROVA são objetivas, com 4 (quatro) ou 5 (cinco) opções de respostas
identificadas com as letras (A), (B), (C), (D) ou (E). Apenas uma responde corretamente à questão.
Dupla marcação de respostas implicará anulação da questão e, consecutivamente, pontuação zero
para a mesma.
4. Procure não deixar questão sem resposta.
5. A interpretação de cada questão é de responsabilidade do Cursista.
6. Ao concluir esta PROVA, siga as instruções previstas no anexo ORIENTAÇÕES AO CURSISTA.
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AVALIAÇÃO MULTIDISCIPLINAR
Marque apenas uma ÚNICA RESPOSTA para cada questão. Dupla marcação de respostas
implicará anulação da questão.
01. O corpo humano é constituído por diversas partes que são inter-relacionadas, ou
seja, umas dependem das outras. Cada sistema e cada órgão é responsável por uma
ou mais atividades. Milhares de reações químicas acontecem a todo instante dentro
do nosso corpo, seja para captar energia para a manutenção da vida, movimentar os
músculos, recuperar-se de ferimentos e doenças ou se manter na temperatura
adequada à vida.
É considerado o maior órgão do corpo humano e o mais pesado.
(A) O coração.
(B) O estômago.
(C) A pele.
(D) O intestino delgado.
02. Religião é um conjunto de sistemas culturais e de crenças, além de visões de
mundo, que estabelece os símbolos que relacionam a humanidade com a
espiritualidade e seus próprios valores morais. Muitas religiões têm narrativas,
símbolos, tradições e histórias sagradas que se destinam a dar sentido à vida ou
explicar a sua origem e do universo. As religiões tendem a derivar a moralidade, a
ética, as leis religiosas ou um estilo de vida preferido de suas ideias sobre o cosmos
e a natureza humana.
Considerando as principais religiões universais, é INCORRETO afirmar que
(A) o HINDUÍSMO tem uma origem remota que remonta a vários milênios a. C. Seus livros
sagrados são os Vedas. Não existe um fundador, nem uma doutrina unitária dessa
religião.
(B) o BUDISMO foi fundado por Buda no séc. VI a. C. É uma religião sem Deus. Buda não
acreditava em nenhum ser divino e negava que o homem tivesse alma imortal.
(C) o CRISTIANISMO é a religião mais difundida, estendendo-se por todos os continentes. A
fé cristã, que surgiu na Palestina há 2000 anos, reconhece um único Deus (monoteísmo).
Considera seu fundador, Jesus Cristo, como a encarnação de Deus.
(D) o ISLAMISMO sustenta a doutrina trinitária, ou seja, a doutrina da Trindade: Pai, Filho e
Espírito Santo, que constituem três pessoas em uma só natureza. O livro sagrado do islã é
a Bíblia.
03. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o alimento mais
ingerido no Brasil é
(A) o arroz.
(B) o feijão.
(C) o café.
(D) a carne bovina.
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04. A variada fauna terrestre dá espaço para animais inofensivos e domesticáveis, mas
também abriga algumas criaturas extremamente perigosas e até letais para o ser
humano, algumas escondidas em cantos isolados do planeta. Sobre ANIMAIS a nível
mundial, assinale a afirmativa INCORRETA.
(A) A aranha-teia-de-funil australiana (Atrax Robustus) é considerada um dos animais mais
venenosos do mundo. Essa espécie de aranha tem um veneno que facilmente leva a
vítima a um infarto. Seu corpo (sem contar as patas) varia de 1 a 5 cm e as fêmeas
costumam ser maiores que os machos, além de serem seis vezes mais letais.
(B) O coelho asiático (Caprolagus hispidus) é encontrado no Himalaia, Nepal e em outros
lugares de fácil acesso. É um dos mamíferos que mais correm risco de extinção.
(C) O animal mais rápido do planeta atinge sua velocidade máxima durante a caça.

Para alcançar sua presa, o falcão peregrino fecha as asas e mergulha no ar,
utilizando a gravidade a seu favor. Com isso, consegue atingir 320 km/h.
(D) A tartaruga atinge uma velocidade de 10 m/h ou 0,01 Km/h, o que o torna o animal
mais lento do mundo. Além da lentidão, o animal faz jus ao nome, já que passa a
maior parte de sua vida dormindo. Durante o dia ela passa cerca de duas horas e
meia acordada.
05. É considerado o homem mais rico do mundo. Seu patrimônio é estimado em 68,4
bilhões de dólares. A origem da fortuna do mexicano é o setor de telecomunicações.
No Brasil, por exemplo, é dono da Embratel e da Claro.
(A) Bill Gates.
(B) Eike Batista.
(C) Amancio Ortega.
(D) Carlos Slim.
06. Tudo em nosso planeta é formado por cores, que realçam a beleza natural de tudo
que existe. Usadas em obras de arte, na pintura de ambientes, no movimento em
baladas, elas estão presentes na nossa vida desde que nascemos até o momento da
morte. As cores se dividem em primárias, secundárias e terciárias, formando todas
as cores presentes em nosso mundo.
As cores PRIMÁRIAS, chamadas também de cores puras, são aquelas que não se
originam de nenhuma mistura de outras cores. São elas:
I.
II.
III.
IV.
V.

Vermelho.
Verde.
Amarelo.
Laranja.
Azul.
Após análise, conclui-se que

(A) apenas os itens I e II estão corretos.
(B) apenas os itens II e III estão corretos.
(C) apenas os itens III, IV e V estão corretos.
(D) apenas os itens I, III e V estão corretos.
3

CENED

07. Fobia, em linguagem comum, é o temor ou aversão exagerada ante situações,
objetos, animais ou lugares. Sob o ponto de vista clínico, no âmbito da
psicopatologia, as fobias fazem parte do espectro dos transtornos de ansiedade
com a característica especial de somente se manifestarem em situações
particulares.
Nesse contexto, CLAUSTROFOBIA significa
(A) medo de lugares abertos, de estar na multidão, lugares públicos ou deixar lugar seguro.
(B) medo de espaços confinados ou lugares fechados.
(C) medo de trovões e relâmpagos.
(D) medo de precipícios.
08. É a lei fundamental e suprema do Brasil, servindo de parâmetro de validade a todas
as demais espécies normativas, situando-se no topo do ordenamento jurídico.
(A) Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
(B) Código Civil.
(C) Código Penal.
(D) Constituição Federal.
09. Analise a seguinte situação hipotética.
Realizado um concurso de jogo da loteria, MEGA-SENA, considere os seguintes
dados e critérios:
I.

A arrecadação bruta de todas as apostas foi de R$ 25.000.000,00.

II.

Para ser considerado ganhador é necessário que o apostador acerte 6 números (sena), 5
números (quina) ou 4 números (quadra), de um total de 60 números, enumerados de 1 ao
60.

III.

O valor total destinado ao pagamento de todas as faixas (sena, quina ou quadra) é de 46%
(quarenta e seis por cento) da arrecadação bruta.

IV. A distribuição do valor destinado ao pagamento dos prêmios, por faixa, é feito da seguinte
forma:
a) 62% - primeira faixa - seis acertos (sena);
b) 19% - segunda faixa - cinco acertos (quina); e
c) 19% - terceira faixa - quatro acertos (quadra).
V.

Dentre os apostadores premiados:
a) 2 (duas) pessoas acertaram a sena (6 números);
b) 100 (cem) pessoas acertaram a quina (5 números) ; e
c) 475 (quatrocentos e setenta e cinco) pessoas acertaram a quadra (4 números).
Nessas condições, é INCORRETO afirmar que

(A) o prêmio individual pago a cada um dos 2 acertadores da SENA foi de R$ 3.565.000,00.
(B) o prêmio total pago a todos os 100 acertadores da QUINA foi de R$ 2.185.000,00.
(C) cada apostador da QUADRA recebeu, individualmente, o prêmio de R$ 460,00.
(D) o prêmio total pago a todas as faixas (sena, quina e quadra) foi de R$ 11.500.000,00.
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10. As Forças Armadas brasileiras, em sua destinação constitucionalmente definida,
inserem-se no contexto de um Estado Social e Democrático de Direito. A arquitetura
constitucional de segurança aponta para o emprego e atuação das Forças Armadas
em quatro destinações, EXCETO
(A) na defesa da pátria.
(B) no combate aos crimes nas rodovias e estradas federais do Brasil.
(C) na garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem.
(E) em operações humanitárias e de cooperação internacional.
11. Um remédio é qualquer substância ou recurso utilizado para obter cura ou alívio.
Diferentemente de fármaco, a substância utilizada não necessita ser conhecida
quimicamente. Já medicamento, tem uso mais estrito à composição excipientes +
fármacos, vendidos em farmácias e drogarias, utilizados na cura, prevenção e
profilaxia, com uma série de regras e testes de qualidade que devem ser realizados
para comprovar sua eficácia.
Os medicamentos com função única de aliviar a dor chamam-se
(A) analgésicos.
(B) anti-inflamatórios.
(C) antibióticos.
(D) anti-hipertensivos.
12. A música é uma forma de arte que se constitui basicamente em combinar sons e
silêncio seguindo uma pré-organização ao longo do tempo.
Nesse contexto, marque a alternativa que caracteriza o FORRÓ.
(A) É um tipo musical e uma dança a par. Tem forma musical binária e compasso de dois por
quatro. A coreografia é complexa e as habilidades dos bailarinos são celebradas pelos
aficionados.
(B) É um gênero musical, do qual deriva um tipo de dança, de raízes africanas (Angola)
surgido no Brasil e considerado uma das principais manifestações culturais populares
brasileiras.
(C) É um ritmo e dança típicos da Região Nordeste do Brasil, praticada nas festas juninas e
em outros eventos. São tocados, tradicionalmente, por trios, compostos de um sanfoneiro
(tocador de acordeão, um zabumbeiro e um tocador de triângulo). Também é chamado
arrasta-pé, bate-chinela, fobó.
(D) É um gênero musical surgido no Estado da Bahia na década de 1980 durante as
manifestações populares do Carnaval de Salvador, misturando frevo pernambucano,
ritmos afro-brasileiros, reggae, merengue e outros ritmos afro-latinos.
13. O seguro-desemprego é um benefício da Previdência Social, com fundos do FAT
(Fundo de Amparo ao Trabalhador). Ele é classificado também em modalidades, que
visam beneficiar alguns tipos específicos de trabalhadores.
Assinale a alternativa em que a modalidade do seguro-desemprego não condiz com
o seu objetivo.
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(A) Modalidade trabalhador formal: tem como objetivo cobrir todo trabalhador formal que seja
dispensado sem justa causa.
(B) Modalidade bolsa qualificação: tem como objetivo incentivar a capacitação de funcionários,
de modo a evitar sua demissão, através da suspensão do contrato de trabalho, em virtude
de participação em curso ou programa de qualificação oferecido pelo empregador.
(C) Modalidade empregado doméstico: tem como objetivo cobrir os trabalhadores domésticos,
que são uma classe especial de trabalhador formal, em caso de dispensa sem justa causa.
(D) Modalidade trabalhador resgatado: tem como objetivo cobrir todo trabalhador autônomo
que esteja incapaz de trabalhar por mais de 90 dias.
Nas questões de números 14 a 16, relacione a 2ª (segunda) coluna de acordo com a
1ª (primeira) e, em seguida, marque a sequência CORRETA.
14. Faça corresponder as profissões às suas características ou competências.
(1)

Enólogo.

(2)

Operador de gruas flutuantes.

(3)

Ortoptista.

(4)

Atuário.

(5)

Sommelier.

( )

Profissional que trata de distúrbios da visão sensorial e motora.

( )

Profissional encarregado de executar serviço especializado de vinhos em empresas
de eventos gastronômicos, hotelaria, restaurantes, supermercados e em
comissárias de companhias aéreas e marítimas.

( )

Profissional preparado para mensurar e administrar riscos. Seu trabalho se
desenvolve em projetos, pesquisas e planos de fundos de investimento, na política
de gestão desses fundos, na medição e administração de riscos, no cálculo de
probabilidades e na fiscalização da previdência pública, privada e de seguros.

( )

Profissional que pode exercer as funções inerentes à manobra de aparelhos
elevatórios e relativas à conservação e à reparação dos respectivos equipamentos.

( )

Profissional que acompanha todas as operações, desde a cultura da vinha até ao
engarrafamento, incluindo a colheita das uvas, os processos de vinificação,
armazenamento e envelhecimento, supervisionando e determinando todas as
práticas necessárias a garantir a qualidade do vinho, abrangendo os diferentes
momentos da elaboração e os diversos tipos de vinho ou produtos vitivinícolas.

(A)

3–5–4–2–1

(C)

3–4–5–2–1

(B) 3 – 4 – 2 – 1 – 5

(D)

5–3–4–2–1
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15. Faça corresponder os países ou lugares às suas respectivas características, a nível

mundial.
(1)

China.

(2)

Vaticano.

(3)

Deserto de Lut, no Irã.

(4)

Deserto de Saara.

(5)

Vostok.

( )

País com menor contingente populacional.

( )

É o maior deserto do mundo.

( )

É o lugar mais quente da Terra, onde a temperatura chegou a 70,7 graus Celsius em
2005, segundo medições da Nasa.

( )

Localizado a 3.500 metros acima do nível do mar, é oficialmente o lugar mais frio da Terra.
A temperatura mais baixa já registrada foi de menos 89,2 graus Celsius.

( )

País mais populoso.

(A)

4–2–5–3–1

(C)

2–4–5–3–1

(B)

2–4–3–5–1

(D)

1–3–4–2–5

16. A flor é a estrutura reprodutora característica das plantas denominadas
espermatófitas ou fanerogâmicas. A função de uma flor é a de produzir sementes
através da reprodução assexuada. Para as plantas, as sementes representam a
próxima geração e servem como o principal meio através do qual as espécies se
perpetuam e se propagam.
Na figura abaixo, faça corresponder os números de 1 ao 5 às partes de uma flor.
2

(

)

Pedúnculo.

(

)

Óvulo.

(

)

Pistilo.

(

)

Pétala.

(

)

Antera.

1
5

4

(A)

3

4–5–3–1–2

(C)

3–4–5–2–1

(B) 3 – 4 – 2 – 1 – 5

(D)

5–3–4–2–1

17.

A seguir estão listados os 5 (cinco) estados brasileiros mais populosos, segundo o
IBGE. Enumere-os de 1 a 5, em ordem decrescente, considerando 1 para o estado
mais populoso e 5 para o menos populoso. Em seguida, marque a opção que
apresenta a sequência correta, considerando a numeração de cima para baixo.
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(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Rio Grande do Sul.
São Paulo.
Bahia.
Minas Gerais.
Rio de Janeiro.
5–1–4–2–3

(C)

2–4–5–3–1

(B) 5 – 4 – 1 – 3 – 2

(D)

1–3–4–2–5

(A)

Nas questões de números 18 a 19, sobre cada tema proposto, julgue as afirmativas
abaixo como CERTAS (C) ou ERRADAS (E) e, em seguida, marque a sequência
CORRETA.
18. A bandeira é definida classicamente como sendo o símbolo representativo de um
estado soberano, ou país, município, intendência, província, organização,
sociedade, clã, coroa ou reino.
Nesse contexto, julgue os itens abaixo, considerando a devida relação entre a
bandeira, seu país e respectiva capital.
I.

País: Brasil Capital: Brasília

III.

País: Iraque Capital: Damasco

II.

País: Egito Capital: Cairo

IV.

País: Bélgica Capital: Bruxelas

(A)

(I-C) – (II-E) – (III-E) – (IV-C)

(C) (I-C) – (II-C) – (III-E) – (IV-E)

(B) (I-C) – (II-C) – (III-C) – (IV-E)

(D) (I-E) – (II-C) – (III-E) – (IV-E)

19. Uma empresa não se define pelo seu nome, estatuto ou produto que faz; ela se
define pela sua missão. Somente uma definição clara da missão é a razão de
existência da organização e torna possíveis, claros e realistas os objetivos da
empresa.
Considerando a MISSÃO das empresas apresentadas nas opções a seguir, julgue os
itens.
I.

CASA DA MOEDA DO BRASIL (CMB): assegurar o fornecimento de cédulas, moedas,
selos postais e fiscais, outros meios de pagamento e soluções personalizadas de
segurança, atendendo prioritariamente o Estado brasileiro.
II. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: atuar na promoção da cidadania e do desenvolvimento
sustentável do país, como instituição financeira, agente de políticas públicas e parceira
estratégica do Estado brasileiro.
III. SEBRAE: promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos
empreendimentos de micro e pequeno porte.
IV. ANVISA: promover o desenvolvimento das telecomunicações do País de modo a dotá-lo de
uma moderna e eficiente infraestrutura de telecomunicações, capaz de oferecer à
sociedade serviços adequados, diversificados e a preços justos, em todo o território
nacional.
V. ANATEL: proteger e promover a saúde da população, garantindo a segurança sanitária de
produtos e serviços e participando da construção de seu acesso.
(A) C – E – E – C - C
(B) C – C – E – E – E

(C)
(D)

C–C–C–E–E
C–C–E–C–E
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20. As ciências humanas são as disciplinas que tratam dos aspectos do ser humano
como indivíduo e como ser social, tais como a filosofia, sociologia, ciência política,
antropologia,
história,
linguística,
pedagogia,
economia,
administração,
contabilidade, geografia, direito, arqueologia, psicologia, entre outros.
Nessa visão, marque a opção que define FILOSOFIA.
(A) É a parte das ciências humanas e estuda o comportamento humano em função do meio e
os processos que interligam os indivíduos em associações, grupos e instituições.
(B) É o estudo de problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à
verdade, aos valores morais e estéticos, à mente e à linguagem. É uma palavra grega que
significa “amor e sabedoria”.
(C) A palavra Filosofia tem origem na Grécia antiga, paidós (criança) e agogé (condução). No
decurso da história do Ocidente, firmou-se como correlato da educação - é a ciência do
ensino.
(D) É a ciência que tem como objeto o estudo sobre o homem e a humanidade de maneira
totalizante, ou seja, abrangendo todas as suas dimensões.

RESPOSTAS
01.(C)
11.(A)

02.(D)
12.(C)

03.(C)
13.(D)

04.(D)
14.(A)

05.(D)
15.(B)

06.(D)
16.(C)

07.(B)
17.(A)

08.(D)
18.(C)

09.(C)
19.(C)

10.(B)
20.(B)
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