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Ética profissional. 1“Tendo essencialmente a mesma natureza da ética, disciplina filosófica reflexiva e 
preocupada finalisticamente com o bem, a ética profissional pode ser compreendida como uma reflexão 
pessoal do agente profissional, buscando definir diretrizes lógicas e valorativas, orientadoras de seu 
procedimento laboral. Esse refletir ético é também um dado subjetivo e apriorístico, verificado no íntimo da 
consciência do profissional, visando perfectibilizar um comportamento condizente com os ideais de sua 
profissão e a expectativa de seu cliente.” (Oscar D’Alva e Souza Filho). O mesmo que ética do trabalho. Ver: 
ética, ética do trabalho, ética negocial, disciplina, profissional, valores, profissão, expectativa, cliente e 
deontologia. Professional ethics (Ingl). 
 

In DUARTE, Geraldo. Dicionário de administração. 3 ed. Fortaleza: Realce, 2009, p. 306. 
 

 

01. A exemplo do verbo “perfectibilizar” (l. 05), o qual 
apresenta o sufixo -izar, assinale a alternativa em que os três 
verbos se grafam com esse sufixo. 
(A) avi___ar – fri___ar – pesqui___ar 
(B) anarqui___ar – bati___ar – mati___ar 
(C) catali___ar – desli___ar – flexibili___ar 
(D) mecani___ar – parali___ar – repri___ar 
 
02. Em “Esse refletir ético é também um dado subjetivo e 
apriorístico” (l. 04), quanto à acentuação gráfica, marque a 
opção incorreta. 
(A) Inexiste palavra acentuada graficamente que apresenta 

paroxitonia. 
(B) As palavras “é” e “também” recebem o acento gráfico por 

ser oxítonos. 
(C) Acentua-se o adjetivo “apriorístico” em razão de ele ser 

uma proparoxítona real. 
(D) Os termos “ético” e “apriorístico” são acentuados 

graficamente em razão da mesma regra. 
 
03. Em referência ao termo “diretrizes lógicas e valorativas” (l. 
03), tal termo apresenta dois adjetivos. Caso se transforme o 
par de adjetivos em um adjetivo composto, esta passa a 
apresentar, corretamente, esta grafia: 
(A) diretrizes lógicos-valorativas. 
(B) diretrizes lógicas-valorativas. 
(C) diretrizes lógico-valorativas. 
(D) diretrizes lógica-valorativas. 
 
04. No tocante ao emprego dos pronomes possessivos “sua” (l. 
05) e “seu” (l. 06), estes foram utilizados a fim de: 
(A) referir-se à segunda pessoa do singular você em alusão ao 

leitor. 
(B) fazer referência à terceira pessoa do singular “profissional”. 
(C) expressar familiaridade ou afetividade com o leitor virtual. 
(D) evitar a ambiguidade entre “profissional” e “cliente”. 
 
05. Entre os elementos constantes das alternativas abaixo, o 
grupo nominal “Esse refletir ético” (l. 04), de acordo com o 
contexto em que se insere, retoma o termo: 
(A) “uma reflexão pessoal do agente profissional” (l. 02 e 03). 
(B) “seu procedimento laboral” (l. 03 e 04). 
(C) “diretrizes lógicas e valorativas” (l. 03). 
(D) “a ética profissional” (l. 02). 
 
 
 

06. Com relação aos pronomes empregados no texto em 
análise, é correto afirmar que: 
(A) inexiste o emprego de pronome demonstrativo em tal 

texto. 
(B) são computados pronomes possessivos e pronomes 

pessoais. 
(C) há só dois pronomes demonstrativos “Esse” (l. 04) e 

“mesmo” (l. 06). 
(D) é observado mais pronome possessivo do que pronome 

demonstrativo. 
 
07. Observa-se a voz passiva analítica neste fragmento textual: 
(A) “Esse refletir ético é também um dado subjetivo e 

apriorístico” (l. 04). 
(B) “Tendo essencialmente a mesma natureza da ética” (l. 01). 
(C) “buscando definir diretrizes lógicas e valorativas” (l. 03). 
(D) “a ética profissional pode ser compreendida” (l. 02).  
 
08. O termo “disciplina filosófica reflexiva e preocupada 
finalisticamente com o bem” (l. 01 e 02) foi separado do resto 
da oração por vírgulas para: 
(A) indicar um verbo elíptico. 
(B) destacar um advérbio. 
(C) separar um aposto. 
(D) isolar um vocativo. 
 
09. Aponte a afirmação falsa de acordo com as regras das 
regências nominal e verbal. 
(A) O verbo “refletir” (l. 04) é classificado como transitivo 

direto. 
(B) O adjetivo “condizente” (l. 05) rege somente a preposição 

com. 
(C) O termo “com o bem” (l. 02) poderia ser substituído por 

pelo bem. 
(D) O verbo visar – “visando” (l. 05) – é transitivo direto nesse 

contexto. 
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10. O substantivo “deontologia” (l. 08), com base em Houaiss 
(2009), apresenta, dado o contexto em que se insere, a 
seguinte acepção: 
(A) “sistema de ideias sustentadas por um grupo social, as 

quais refletem, racionalizam e defendem os próprios 
interesses e compromissos institucionais, sejam estes 
morais, religiosos, políticos ou econômicos”. 

(B) “ramo da pesquisa do comportamento, de natureza 
comparativa, que se ocupa das bases dos modelos 
comportamentais inatos e de condições que os 
declancham, como o instinto”. 

(C) “conjunto de deveres profissionais de qualquer categoria 
profissional minuciados em códigos específicos”. 

(D) “qualquer uma das teorias formuladas a partir do início do 
sXX concernentes à questão dos valores”. 

 

ATUALIDADES 
 

11. Nos primeiros dias do ano de 2021 a paz no Oriente Médio 
foi ameaçada com um antigo conflito entre Estados Unidos e 
Irã que ressurgiu nos últimos meses do ano passado. A tensão 
na região envolve vários países e muitos interesses além do 
petróleo e a religião. Assim, o estopim desse conflito se deu 
por: 
(A) um ataque da Força de Mobilização Popular acusada de 

invadir a embaixada dos Estados Unidos em 31 de 
dezembro. 

(B) o pedido de renúncia do primeiro-ministro do Iraque Adel 
Abdul Mahdi diante de protestos no país em novembro. 

(C) um ataque aéreo americano em Bagdá, no Iraque, que 
levou à morte o principal general iraniano, Qassem 
Soleimani. 

(D) um ataque feito por drones a instalações petrolíferas 
sauditas em setembro sem autoria reivindicada em 
setembro. 

 

12. Em maio de 2019, o Brasil se despediu de um cantor que 
teve um salto meteórico na sua carreira com uma música que 
fez muito sucesso no carnaval. Gabriel Diniz morreu num 
acidente aéreo em Sergipe, sua terra natal, deixando seus fãs 
desolados. Sua música virou um hit. Estamos falando de: 
(A)  Ai se eu te pego. 
(B) Jenifer. 
(C) Pelados em Santos. 
(D) Atrasadinha. 
 

13. Em janeiro de 2020, o mundo se viu surpreso pela decisão 
do casal real príncipe Harry e a duquesa de Sussey, Meghan 
Markle, de romper com a realeza britânica e viver às próprias 
custas atualmente na Califórnia. Houve várias especulações, 
nos canais de TV e imprensa, sobre os motivos da renúncia. Um 
deles teria sido a possível cor de pele do filho do casal, por 
conta do tom de pele da duquesa, o que causou um 
desconforto para a rainha Elizabeth II. Essa decisão foi 
nomeada pelos britânicos de: 
(A)  Megxit, em alusão ao Brexit, saída do Reino Unido da 

União Europeia. 
(B) Brexit real, em referência ao rompimento do casal com a 

monarquia inglesa. 
(C) Harryxit, em alusão ao Brexit, saída do Reino Unido da 

União Europeia. 
(D) MegHarrxit, em alusão ao rompimento do casal com a 

monarquia inglesa. 
 

14. A Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu um primeiro 
alerta, ainda em dezembro de 2019, depois que os chineses 
notificaram sobre uma misteriosa pneumonia causada por um 
vírus inicialmente chamado 2019-nCoV, que causava graves 
danos ao sistema respiratório. Em janeiro a OMS já emitiu um 
alerta de emergência internacional. A cidade chinesa onde 
foram encontrados os primeiros casos de COVID-19 se chama: 
(A) Wuhan. 
(B) Pequim. 
(C)  Xangai. 
(D) Hong Kong. 

 
15. Em janeiro de 2021, a União Europeia oficializou a saída do 
Reino Unido após 47 anos, que foi recebida com festa pelos 
britânicos, que já tinham decidido por isso em plebiscito no 
ano de 2016. Nesse sentido, quais as mudanças ocorridas no 
Reino Unido? 
I- A moeda de uso passa a ser somente a libra e as fronteiras 

são mais fiscalizadas, principalmente depois da pandemia 
de COVID-19. 

II- Os motoristas não têm mais livre acesso para trafegar pelos 
países e isso está causando um impacto negativo com mão 
de obra escassa. 

III- A moeda continua o Euro e as fronteiras passaram a ser 
fiscalizadas, não permitido o livre tráfego entre países 
vizinhos ou fora do Reino Unido. 

IV- A política salarial do Reino Unido é melhor do que a da 
União Europeia e, com isso, vai atrair mais trabalhadores 
para suprir os impactos de sua saída desse bloco 
econômico. 

V- Os europeus ainda podem circular pelo Reino Unido 
livremente, porque a política de restrições só vai ser 
aplicada no próximo ano. 

 
Estão corretas: 
(A) I e V. 
(B) II e III. 
(C) IV e V. 
(D) I e II.  
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16. No início de 2020, Fortaleza foi palco de uma greve da 
Polícia Militar que durou 13 dias, causando muitos transtornos 
e rastros de violência. O governador, Camilo Santana, aceitou 
as reivindicações, mas não deu anistia aos PMs envolvidos no 
motim. Em relação à greve dos policiais, podemos considerar 
que: 
I- Os policiais militares têm seu direito garantido de fazer 

greve, pois é considerado como um trabalho comum, sem 
precisar de anistia no final. 

II-  As Forças Armadas, Bombeiros e Polícia são proibidos pela 
Constituição Federal de 1988 de fazer greve, por seu poder 
de intimidação. 

III- O motivo da greve da polícia foi a reivindicação de um 
ajuste salarial que contemplasse a categoria, não aceitando 
o aumento sugerido pelo governador. 

IV- Os policiais militares foram anistiados, isto é, foram 
perdoados pela insubordinação ao Estado que poderia levar 
à perda do cargo para os envolvidos. 

V- A polícia militar é proibida de fazer greve, por ser um 
serviço essencial de segurança e sua ausência poder colocar 
em risco a democracia e a nação. 

 
Estão corretas: 
(A) I, II e IV. 
(B) I, III e V. 
(C) II, III e IV. 
(D) II, III e V. 

 
17. A morte de um homem negro em Minnesota, nos Estados Unidos, 
causou uma onda de indignação depois da divulgação de um vídeo 
que mostra um policial branco ajoelhado no pescoço dele. Nas 
imagens, colhidas na segunda-feira (25), o homem, identificado como 
George Floyd, de 40 anos, reclama e diz repetidamente: "Não consigo 
respirar". (https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/05/27/caso-
george-floyd-morte-de-homem-negro-filmado-com-policial-branco-
com-joelhos-em-seu-pescoco-causa-indignacao-nos-eua.ghtml) 
O episódio da morte de George Floyd causou indignação em todo o 
mundo, gerando uma onda de revolta contra a morte de pessoas 
negras em vários países, inclusive no Brasil, onde o MOVIMENTO AR  
criou uma campanha. 
Estamos falando da: 
(A) Paz no Rio de Janeiro. 
(B) Vida Negras importam. 
(C) Queremos respirar! 
(D) Eu não consigo respirar. 

 
18. Um fato marcante para a história da América foi a última 
eleição para presidente, em meio à COVID-19 e ao isolamento, 
e, ainda, o fato de o voto não ser obrigatório; apesar disso, 
houve uma expressiva votação pelos correios e presencial. Há 
muitas décadas não se via o povo norte-americano tão 
interessado numa eleição. O presidente eleito foi:  
(A) o republicano Donald Trump. 
(B) o democrata Barack Obama. 
(C) o democrata Joe Biden. 
(D) o republicano George W. Bush. 
 
 
 
 
 
 

19. A pandemia da COVID-19 na Europa se espalhou 
rapidamente devido às fronteiras abertas nos aeroportos para 
todos os países, inclusive a China. No início da pandemia, 
alguns países europeus foram resistentes em relação às 
medidas restritivas para conter o avanço do vírus, causando um 
pânico na sociedade pelo alto índice de mortes pela COVID-19. 
Estamos falando de que país? 
(A) Rússia. 
(B) Itália. 
(C) China. 
(D) Brasil. 

 
20. No Brasil, o avanço da pandemia levou o país a fechar os 
serviços não essenciais para garantir um isolamento social, 
contenção da contaminação e ter condições de atendimento 
de saúde na rede pública e privada. O governo federal instituiu 
uma medida de emergência para combater os impactos 
financeiros nas famílias mais afetadas pela crise sanitária. 
Estamos falando do(a): 
(A) Auxílio emergencial. 
(B) Carteira Verde e Amarela. 
(C) Bolsa família. 
(D) Auxílio Mais Brasil. 
 
21. No setor empresarial, a pandemia afetou diretamente o 
comércio não essencial, que ficou sem ter como gerar renda e 
produção, principalmente em empresas de médio e grande 
porte. O governo Federal teve que incluir novas regras para os 
contratos com a regras da CLT para diminuir as demissões em 
massa; entre elas, podemos destacar: 
(A) a redução proporcional da jornada e salário, suspensão do 

contrato de trabalho e fim da hora extra. 
(B)  a redução da jornada de trabalho, supressão do seguro-

desemprego e saque do FGTS. 
(C) o adiantamento do 13º salário, redução proporcional de 

salário e jornada e oficialização do home office. 
(D) a redução proporcional da jornada e salário, suspensão do 

contrato de trabalho e parcelamento do FGTS. 
 

22. Na premiação de cinema, Oscar, houve uma grande 
surpresa e quebra de tabus no ano de 2020. A grande atração 
do cinema escolhida como melhor filme do ano foi de outra 
nacionalidade, rompendo padrões dentro do próprio evento. 
Estamos falando de que filme e sua nacionalidade? 
(A) Tigre Branco- Indian. 
(B) O Poço – Argentino. 
(C) Parasita – Sul-Coreano. 
(D) Quem quer ser um milionário – Indiano. 

 
23. As Olimpíadas de 2020, cancelada no ano passado por 
conta da pandemia, foram realizadas em Tóquio entre julho e 
agosto deste ano. Muito esperada por todos como um símbolo 
de superação da pandemia, teve também a inclusão de 
esportes considerados radicais, como Surfe, Skate e Escalada. O 
Brasil se encantou com uma atleta de apenas 13 anos que 
ganhou medalha olímpica de prata. Estamos falando da 
chamada: 
(A) Rebeca Andrade, da ginástica olímpica. 
(B) Rayssa Leal, a “fadinha” do Skate. 
(C) Erica Sena, da marcha atlética. 
(D) Marcela Cunha, da maratona aquática. 
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24. Diante de muitas pessoas contaminadas e mortas por 
COVID-19, o médico Elias Leite, presidente da Unimed 
Fortaleza, ficou conhecido por seus vídeos com informações 
sobre a pandemia, no início da chamada segunda onda, 
estabelecida em março desse ano. Mesmo com um tom 
alarmante, no final ele sempre dizia uma frase de otimismo. Os 
vídeos acabaram despertando nos empresários cearenses uma 
forma de levar uma mensagem de otimismo para os clientes e 
colaboradores, estampando nas lojas e equipamentos uma 
frase. Estamos nos referindo à campanha: 
(A) #VaiQueDáCerto 
(B) #VaiFicarTudoBem 
(C) #VaiDarTudoCerto 
(D) #VaiDarCerto 
 
25. Desde novembro de 2020, o Brasil adotou uma forma de 
pagamento instantânea sem custos, para movimentar as 
transações bancárias. O Banco Central vê como um grande 
avanço tecnológico, por sua praticidade e facilidade de uso 
pela população, que pode fazer pagamentos e receber usando 
apenas seu aparelho celular. Sem intermediários bancários, o 
uso é livre de cobranças de taxas e o recebimento é imediato. 
Estamos falando do: 
(A) PIX. 
(B) PIS.  
(C) NIS. 
(D) NIT. 
 
26. Em abril desse ano, a Prefeitura aderiu a uma ação que vem 
crescendo no país devido à violência contra as pessoas do 
grupo LGBTQIA+. A ação é idealizada pela empresa T-Shirt in 
Box, desenvolvida no gabinete da ex-primeira-dama Natália 
Herculano, AMC e associação Mães pela diversidade.  Consiste 
em pintar faixas de pedestres com as cores do arco-íris, que 
simboliza o movimento da diversidade. Começou nos bairros 
Meireles, Aldeota e Benfica. O nome da ação é: 
(A) Pense e passe com amor ao próximo. 
(B) Pare, passe com a diversidade. 
(C) Pare, pense e passe com amor. 
(D) Pare, pense e passe com solidariedade. 
 
27. Durante os primeiros meses de quarentenas, o mundo 
ficou paralisado ou dramaticamente desacelerado fisicamente, 
mas não virtualmente. De acordo com o último estudo 
da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 
(CEPAL) sobre a necessidade de universalizar o acesso às 
tecnologias digitais para enfrentar as consequências da Covid-
19, o tráfego de sites e o uso de aplicativos para teletrabalho 
ou ensino a distância, resultou em um tremendo aumento no 
uso de soluções digitais. (https://labsnews.com/pt-
br/artigos/tecnologia/plataformas-de-teletrabalho-e-
educacao-a-distancia-cresceram-324-e-60-na-america-latina) 
De acordo com a citação, as plataformas digitais passaram a 
fazer parte do cotidiano da sociedade, trazendo soluções e 
problemas para a sociedade. As plataformas mais usadas no 
Brasil são: 
(A) Google Meet e Teams. 
(B) Google Meet e Zoom. 
(C) Teams e Messenger. 
(D) Zoom e Teams. 
 

28. Após a Organização Mundial de Saúde decretar alerta de 
pandemia, o Estado do Ceará começou a pensar em medidas 
de combate à propagação da coronavírus. Por meio de 
Decretos semanais, o governo fazia avaliações para adotar 
novas medidas. Em maio foi decretado o lockdown, que 
significa: 
(A) bloqueio parcial de setores do comércio. 
(B) bloqueio para o setor de transportes. 
(C) bloqueio total de atividades não essenciais. 
(D) bloqueio total dos serviços essenciais. 
 
29. O dia 6 de janeiro de 2021 entrou para a história do Estados 
Unidos como o dia em que a democracia foi ameaçada. O país 
mais democrático do mundo sofreu um ataque à democracia 
por apoiadores do presidente vencido, Donald Trump, que 
colocou em dúvida o processo eleitoral, mesmo sem provas.  
Estamos falando sobre a: 
(A) invasão à Casa Branca. 
(B) invasão ao Pentágono. 
(C) invasão ao Congresso. 
(D) invasão ao Capitólio. 
 
30. Em agosto o mundo viu pela internet e televisão a 
retomada de um grupo fundamentalista islâmico ao 
Afeganistão. O então presidente, Ashraf Ghani, fugiu, não 
oferecendo resistência. O terror se espalhou pela cidade, 
levando milhares de pessoas a tentar sair do país. O grupo 
islâmico se chama: 
(A) Talibã. 
(B) Al-Qaeda. 
(C) Estado islâmico. 
(D) Hezbollah. 


