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LÍNGUA PORTUGUESA INSTRUÇÃO:  

Leia o texto a seguir para responder às questões  

 

Tenho saudade da época em que devolver o troco errado era normal Na minha infância, nos finais de 

semana, íamos à casa de nossos avós para uma visita. Enquanto o papai ouvia as histórias do vovô e a 

mamãe ajudava a vovó a passar o café, meu irmão e eu nos deliciávamos com o bolo de fubá. Mas a nossa 

maior expectativa era o que vinha depois do lanche: as moedinhas que o vovô nos dava para comprar doces 

no mercadinho da esquina. Uma vez, voltei radiante após uma compra em que as moedas, misteriosamente, 

se multiplicaram: as balas não cabiam na minha mão. Mas meu avô, muito sério, me levou de volta ao bar 

para saber o que tinha acontecido. Trinta anos depois, estava eu, havia 20 minutos, procurando por uma vaga 

em um estacionamento lotado. Então parei meu carro num local distante e fui caminhando até a entrada do 

shopping. Vi uma moça manobrar seu carro em uma vaga reservada para idosos. Ela estava junto com uma 

criança, e fiquei pensando no futuro adulto que aquela mãe está criando (talvez alguém que não dará valor 

para o que é certo e o que é errado). A moça passou por mim, em seu mundinho pequeno, enquanto um 

enorme desânimo me abateu. Se eu tivesse parado em uma das vagas reservadas para idosos (muitas 

estavam vazias), provavelmente já teria pago a minha conta e teria tido tempo de almoçar antes de voltar 

para o trabalho. Senti raiva. Também me senti uma tola. Por fim, senti vergonha e senti falta do meu avô. 

[...] BEDONE, Rebeca. Revista bula. Disponível em: . Acesso em: 19 out. 2017 (Fragmento adaptado).  

 

 

QUESTÃO 1 De acordo com o texto, não se pode afirmar:  

A) A autora tinha consciência que estacionar em uma vaga proibida para ela seria de extrema valia, mas, por 

questões éticas, preferiu não o fazer.  

B) Para a autora, o filho da motorista que estaciona na vaga para idosos será uma pessoa que não obedecerá 

a regras quando for um adulto.  

C) A protagonista das situações expostas no texto condena a atitude tomada pela motorista que estaciona o 

carro na vaga para idosos.  

D) Aautora acaba por recriminar seus pensamentos por pensar que poderia ter feito o que a outra motorista 

fez.  

 

QUESTÃO 2 Releia o trecho a seguir. “[...] provavelmente já teria pago a minha conta e teria tido tempo de 

almoçar antes de voltar para o trabalho.” O uso do futuro do pretérito nesse trecho confere ao texto uma 

ideia de: 

 A) explicação.  

B) ressalva.  

C) condição.  

D) causa.  

 

QUESTÃO 3 É possível depreender que as moedas parecem se multiplicar na mão da autora porque:  

A) como são outros tempos, o poder de compra é, maior logo o número de balas adquiridas é maior.  

B) o avô da autora acaba lhe dando um número maior de moedas que aquele que ele costumava dar a ela. 

 C) como ela não menciona mais seu irmão, acaba por juntar a quantia dos dois e comprar um número maior 

de balas.  

D) o vendedor comete algum erro no momento de fazer a contagem delas ou das balas.  

 

QUESTÃO 4 Os sentimentos a seguir estão presentes no relato da autora, EXCETO:  

A) Nostalgia.  

B) Frustração.  

C) Saudosismo.  

D) Tristeza.  



 

QUESTÃO 5 São características do gênero textual desse texto, EXCETO:  

A) Linguagem de fácil compreensão.  

B) Pode possuir um caráter humorístico, crítico ou irônico.  

C) Busca convencer o leitor da opinião do autor.  

D) Descreve fatos cotidianos. www.pciconcursos 
 

INSTRUÇÃO: 

 Leia o texto a seguir para responder às questões.  

A liberdade sempre foi um elemento fundamental da cultura ocidental, que tem nela toda sua sólida base 

cultural. Há dois caminhos para se conceituar “liberdade”. O primeiro, de natureza filosófica, examina-a sob 

o prisma do determinismo e do livre-arbítrio. O homem, em sociedade, está sujeito a limitações 

permanentes. Sofre injustiças, é cerceado na sua espontaneidade. O Estado o envolve com seu manto quase 

sempre opressor. Por outro lado, por mais que o homem se envolva nas teias limitadoras da sociedade, 

sobra-lhe sempre um espaço em que é autônomo para pensar e agir. Nele faz escolhas e exerce predileções. 

É sujeito responsável por tudo que faz. Livre-arbítrio e liberdade são dois parâmetros em que o homem se 

situa, ora limitado ou autônomo para agir. O segundo caminho da liberdade é o jurídico. O homem, desde 

que superou a condição de nômade e se estabeleceu em território fixo, criou imediatamente normas que 

possibilitaram a convivência das tribos. Depois, com o correr dos séculos, em lenta, mas permanente 

evolução, criou o Estado para regular uma sociedade cada vez mais difícil e completa. Esta sociedade abafa 

e limita o indivíduo que é obrigado a ceder, para o interesse público e vontade coletiva, muito de sua 

liberdade. Também aqui, criou-se um espaço, à custa de esforço, lutas e guerras entre o indivíduo e o 

Estado, verdadeiro Leviatã que a cada dia o envolve em sua rede cada vez mais limitadora. A resposta foi a 

criação de direitos que a experiência e a história do homem colocou como imprescindíveis para a vida 

coletiva e individual. São os direitos humanos, que passaram a anteceder o Estado, impondo-lhe limitações e 

reservas. Entre eles e o Estado nasceu a liberdade moderna, com o necessário equilíbrio nem sempre fácil de 

obter. Se há liberdade “plena”, ela se deturpa em libertinagem. Se não há liberdade, caímos no mundo das 

ditaduras em que o homem é apenas um ser que vive debaixo do tacão do Estado. Assemelha-se aos animais 

e reduz-se à vida não criativa, tornando-se mera unidade social. 

 
 [...] SILVA, Antônio Álvares. Hoje em dia.  

Disponível em: .  

Acesso em: 19 out. 2017 (Fragmento adaptado).  

 

 

QUESTÃO 6 De acordo com o texto, a liberdade:  

A) é dicotômica, abarcando diferentes áreas do conhecimento e permeando a vida humana de alguma forma. 

B) está representada por dois caminhos que, em um ou outro aspecto, não são influenciados pelo próprio 

homem.  

C) é sempre cerceada pela sociedade, razão pela qual o homem é um ser, atualmente, sem liberdade.  

D) independe de conceitos e vontades pessoais, estando o homem condicionado a agir de formas pré-

determinadas.  

 

QUESTÃO 7 Analise as afirmativas a seguir. 

 I. Sem liberdade, o homem torna-se um indivíduo sem vontade própria. 

 II. Os direitos humanos fazem um contraponto ao poder opressor do estado.  

III. O homem cede parte de sua liberdade para viabilizar a vida em sociedade. De acordo com o texto, estão 

corretas as afirmativas:  

A) I e II, apenas. 

 B) I e III, apenas.  

C) II e III, apenas.  

D) I, II e III.  

 

 

 

 



 

QUESTÃO 8 Releia o excerto a seguir. “O homem, desde que superou a condição de nômade e se 

estabeleceu em território fixo, criou imediatamente normas que possibilitaram a convivência das tribos.” O 

trecho destacado desse excerto exerce sobre o restante da frase uma ideia:  

A) comparativa.  

B) temporal.  

C) aditiva.  

D) concessiva. 

 

 

 QUESTÃO 9 Releia o trecho a seguir. “Depois, com o correr dos séculos, em lenta, mas permanente 

evolução, criou o Estado para regular uma sociedade cada vez mais difícil e completa.” Esse trecho não 

pode, sem prejuízo de seu sentido original, ser reescrito da seguinte forma:  

A) Depois, com o correr dos séculos, em lenta, portanto permanente evolução, criou o Estado para regular 

uma sociedade cada vez mais difícil e completa.  

B) Depois, com o correr dos séculos, em lenta, contudo permanente evolução, criou o Estado para regular 

uma sociedade cada vez mais difícil e completa.  

C) Depois, com o correr dos séculos, em lenta, todaviaente perman evolução, criou o Estado para regular 

uma sociedade cada vez mais difícil e completa.  

D) Depois, com o correr dos séculos, em lenta, entretanto permanente evolução, criou o Estado para regular 

uma sociedade cada vez mais difícil e completa.  

 

QUESTÃO 10 Releia os trechos a seguir. 

 I. “Há dois caminhos para se conceituar „liberdade‟.”  

II. por mais que o homem “[...] se envolva nas teias limitadoras da sociedade [...]”  

III. “[...] são dois parâmetros em que o homem se situa [...]”  

IV. “[...] desde que superou a condição de nômade e se estabeleceu em território fixo [...]”  

V. “Também aqui, criou-se um espaço, à custa de esforço [...]” A palavra “se”, destacada nesses trechos, 

possui a mesma função sintática em:  

A) I, II, III, IV e V.  

B) I e III, apenas 

 C) III e IV, apenas.  

D) II, III, IV e V, apenas. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

TÉCNICO EM QUALIDADE  

 

QUESTÃO 11 A interpretação de uma norma é indispensável para a sua correta aplicação, o que exige o 

entendimento da terminologia empregada. Na norma ABNT NBR ISO 9001:2005, o uso da forma verbal 

“deve” indica um(a): 

A) recomendação.  

B) requisito.  

C) permissão.  

D) possibilidade.  

 

QUESTÃO 12 Uma equipe de auditoria interna de sistema de gestão pode ser composta por mais de uma 

pessoa. Admita uma equipe de auditoria com dois auditores. Analisando uma mesma evidência e 

considerando os mesmos critérios de auditoria, um auditor avalia que a situação encontrada se configura em 

uma não conformidade; enquanto o outro auditor tem opinião divergente, a de que a evidência está conforme 

os requisitos aplicáveis. Esse caso hipotético é indicação da violação do(a):  

A) condição de objetividade para o processo de auditoria.  

B) princípio de neutralidade dos auditores.  

C) requisito de independência da equipe auditora.  

D) exigência de se prover a competência adequada aos auditores.  

 

 

 



 

QUESTÃO 13 Um processo gerou itens com característica de qualidade fora dos limites especificados. A 

organização identificou os itens não conformes, segregou-os, definiu pelo seu sucateamento – o que 

efetivamente ocorreu – e guardou apropriadamente todos os registros pertinentes, que indicavam: a 

descrição da não conformidade, a ação tomada e o responsável pela definição dessa ação. No entanto, a 

organização, depois de analisar criticamente a ocorrência, decidiu por não implementar ação para eliminar 

a(s) causa(s) da não conformidade. Com base exclusivamente no descrito e na norma ABNT NBR ISO 

9001: 2015, analise as duas proposições: 

 I. A organização agiu corretamente no controle de saídas não conformes. 

 II. A organização falhou em cumprir o requisito “Não conformidade e ação corretiva” da norma ABNT 

NBR ISO 9001:2015, que determina a obrigatoriedade de implementar ações para eliminar a(s) causa(s) da 

não conformidade. Pode-se afirmar:  

A) Ambas proposições, I e II, estão corretas. 

 B) Ambas proposições, I e II, estão incorretas. 

 C) Apenas a proposição I está correta.  

D) Apenas a proposição  

II está correta.  

 

QUESTÃO 14 Vicente Falconi Campos, no livro TQC: controle da qualidade total(no estilo japonês), 

propõe que um produto deadequalid é aquele que atende às necessidades dos clientes no tempo certo e de 

forma perfeita, confiável, acessível e segura. Assim, o autor incorpora dimensões, como confiabilidade, 

adequação, conformidade e custos no seu conceito de qualidade. Ele propõe também, na mesma obra, que a 

sobrevivência da empresa depende de sua competitividade, associada à produtividade, que, por sua vez, é 

associada à qualidade. Assim, quanto maior for a qualidade maior a chance de sobrevivência da empresa. 

Considere a seguinte situação hipotética: a empresa X entrega um produto isento de defeito. No entanto, o 

seu volume de vendas é declinante, o que coloca em risco a sobrevivência dela. Levando em conta 

exclusivamente o conceito e as associações apresentadas nesse enunciado, assinale a alternativa que não 

apresenta uma explicação para o declínio das vendas.  

A) Preços mais elevados que os da concorrência.  

B) Frequência de atraso maior que os da concorrência.  

C) Produtos da concorrência mais conformes.  

D) Problema com a disponibilidade dos produtos.  

 

QUESTÃO 15 Controle da Qualidade Total (TQC) é a denominação de um modelo administrativo montado 

pelo grupo de pesquisa do controle da qualidade da Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE). O 

TQC é apresentado no livro TQC: controle da qualidade total (no estilo japonês) de Vicente Falconi 

Campos. Considere o seguinte grupo de itens: I. Os princípios da administração científica de F. W. Taylor. 

II. O controle estatístico de processos. III. Os conceitos sobre o comportamento humano de A. H. Maslow. 

IV. Os requisitos do sistema de garantia da qualidade padrão ISO 9001. De acordo com a fonte citada, é 

correto afirmar que:  

A) somente o item I está entre as bases do TQC.  

B) somente os itens II e III estão entre as bases do TQC. 

C) nenhum dos itens está entre as bases do TQC.  

D) o item IV não está entre as bases do TQC. 

 


