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PROFESSOR DA EDUCAÇÃO FÍSICA 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

  

Texto 1 

Alerta em ingresso de 'Praia do Futuro' diz respeito à meia-entrada e não a sexo gay, diz 

cinema. 
(adaptado de http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-

sexo-gay-diz-cinema-12553105) 

Espectador diz ter sido avisado sobre cenas íntimas no filme com Wagner Moura em 

sala em João Pessoa. 

RIO — Ao lançar "Praia do futuro" no Festival de Berlim, em fevereiro, Wagner Moura 

tentou se esquivar das perguntas sobre as cenas de sexo entre seu personagem e o do 

ator alemão Clemens Schick. "Temos que ter responsabilidade de não fazer isso virar 

um assunto. É preciso ver essa relação entre eles com naturalidade", disse ele, à época. 

Não adiantou. As cenas estão se tornando o principal assunto do filme, que tem 

classificação etária de 14 anos. 

Em Niterói, no Cinemark do Plaza Shopping, cerca de 40 pessoas saíram no meio de 

uma sessão (domingo, às 21h) do novo filme de Karim Aïnouz, conforme adiantou o 

colunista do GLOBO Ancelmo Gois. Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes 

pedirem o reembolso do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram, uma 

unidade também da rede Cinemark passou a fazer o alerta nas bilheterias. Há relatos 

parecidos em São Luís, em que clientes saíram de uma sessão reclamando não terem ido 

ao cinema "para ver aquilo". 

Procurado pelo GLOBO, Aïnouz comentou a polêmica. 

— Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de semana 

em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no 

público que frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a 

intolerância e o preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em 

geral são frutos da ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo 

que o nosso filme venha pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais 

tolerância e respeito às diferenças. 

Já em João Pessoa, o professor de turismo e administrador de empresas Iarlley Araujo, 

de 34 anos, que foi assistir ao filme numa sala da rede Cinépolis, foi alertado pelo 

atendente sobre as "cenas de sexo homossexual". "Senhor, tem certeza de que deseja ver 

esse filme?", teria perguntado o funcionário, de acordo com o post publicado por Iarlley 

Araújo no Instagram, em que compartilha uma imagem com o carimbo de "avisado" no 

ingresso do filme. Mas, segundo a empresa, tudo não passa de um mal entendido.  

 

http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
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1. Em relação ao texto 1, é CORRETO afirmar: 

I- É um editorial, com características injuntivas. 

II- É um texto jornalístico com traços argumentativos e expositivos. 

III- É uma propaganda institucional em formato de artigo de opinião. 

 

a) Apenas I e II são corretas. 

b) Apenas II e III são incorretas. 

c) Todas são incorretas, com exceção da afirmativa II. 

d) Apenas III é correta. 

 

2. Sobre o trecho ―Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de 

semana em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no público que 

frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a intolerância e o 

preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em geral são frutos da 

ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo que o nosso filme venha 

pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais tolerância e respeito às diferenças‖, 

podemos AFIRMAR que: 

 

a) A repetição continuada da palavra rejeição foi extremamente necessária, já que não existe 

em Língua Portuguesa outro vocábulo anafórico semelhante. 

b) Para ficar gramaticalmente correto, o jornalista que escreveu o artigo deveria ter modificado 

a transcrição da opinião do cineasta Karim Aïnouz, evitando assim a repetição da mesma 

palavra. 

c) O ―erro‖ linguístico do cineasta se deve ao fato do mesmo ser estrangeiro e não conhecer 

bem a gramática da Língua Portuguesa. 

d) Os termos “reação”, “intolerância” e “preconceito” não só recuperam adequadamente 

o vocábulo reiterado pelas frases anteriores (rejeição) mas também ampliam seu 

significado. 

 

3. Sobre o uso do acento grave nas expressões ―à meia-entrada‖ (ocorrência 1) e ―à época‖ 

(ocorrência 2), podemos AFIRMAR que: 

 

I- É pautado pela mesma regra nas ocorrências 1 e 2 

II- É pautado pela regra de preceder uma palavra feminina na ocorrência 1 

III- É pautado pela regra da preposição a que, ao reger um substantivo feminino singular, 

forma uma locução adverbial que deve necessariamente ser assinalada com um acento 

diferencial na ocorrência 2  

 

a) Todas são falsas, com exceção da III.        b)Todas são verdadeiras, com exceção da I. 

c) São verdadeiras I e II.    d)Somente I é verdadeira. 
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4. O pronome "se" na frase ―Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes pedirem o reembolso 

do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram (...)‖ tem o mesmo valor semântico-

sintático na seguinte frase: 

a) Em Maceió paga-se pouco, mas vive-se bem. 

b) Precisa-se de empregados responsáveis. 

c) Os passageiros indignaram-se com a greve do metrô. 

d) Após a confusão inicial, durante a briga, os motoristas insatisfeitos ofenderam-se com a 

maior naturalidade. 

 

5. De acordo com o Acordo Ortográfico vigente, assinale a alternativa na qual a regra implícita 

quanto ao uso do hífen na expressão ―meia-entrada‖ seja a mesma em todos os exemplos: 

a) auto-escola, e-mail, meia-vida, azul-escuro. 

b) meio-campista, meio-dia, meio-campo, meio-irmão. 

c) meia-casaca, primeira-dama, queima-roupa, super-reservada. 

d) meia-noite, bem-criada, mal-dormida, guarda-chuva. 

 

6. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto:  

De braços abertos sobre a Guanabara, ______ mais de 700 metros de altura e ______mais de 82 

anos, com o mesmo vigor _____ que o tornou conhecido em todo o mundo. Será que daqui 

_____80 anos o monumento não terá perdido sua ___________? Exaltado em prosa e verso, o 

Cristo Redentor é o mais altaneiro, o mais ______________ e o mais democrático símbolo do 

Rio de Janeiro: é visto por todos e de quase todas as partes da cidade – pelo menos _________ a 

especulação imobiliária não __________ muralhas de __________ para impedir sua visão. 

 

a) à / a/ simbólico /há/ majestância/ religioso / aonde / ergueu / arranhas-céus. 

b) há / a/ arquitetônico /há/ maestria/ piedoso / onde / levantou / arranhas-céu. 

c) a /há/ iconográfico /a/ magestade/ fervoroso / aonde / construiu / arranha-céus. 

d) a/ há/ simbólico / a/ majestade/ conspícuo / onde / ergueu / arranha-céus. 

 

Texto 2 

Tá avisado 

(disponível em http://taavisado.tumblr.com/) 
Muito boa a iniciativa de um cinema avisar aos espectadores do filme Praia do Futuro que o 

seu conteúdo pode desagradar alguns. Tão boa que deveria virar política das redes de cinema 

pra todo filme. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://taavisado.tumblr.com/
http://taavisado.tumblr.com/
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7. Sobre os textos 1 e 2, NÃO  é correto afirmar: 

 

a) O texto 2, através da ironia e humor parodísticos peculiares, constitui-se em uma 

reinterpretação semiótica intertextual do(s) enunciado(s) recôndito(s) no contexto primário, 

tanto ao que concerne seu caráter intrínseco e extrínseco 

b) O texto 1, muito embora seja um discurso engendrado por uma premente elite coprodutora 

do capital cultural, previsto nos moldes da Teoria Crítica e pelo arcabouço da Escola de 

Frankfurt, escamoteia certo juízo criterioso vigente na sociedade contemporânea em relação às 

minorias 

c)  O texto 2, por meio de uma fulcral pseudo-intersemioticidade dialógica, replica toda e 

qualquer possibilidade interpelativa e interpretativa do signo original, corroborando para 

acentuar a disparidade ambígua e sem fundamento da imagética contida no discurso 

ulterior. 

d) Não obstante a equidistância dos dois discursos, a percepção de leitura apropriada do 

primeiro enunciado é condição sine qua non para a correta depreensão do significado marginal 

na segunda ocorrência.  

 

8. Sobre as formas ―seje‖ e ―esteje‖ presentes no conjunto de imagens que integram o texto 2, é 

CORRETO afirmar: 
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I- Equivalem, respectivamente, às formas: 1
a
. e 3

a
. Pessoas (singular) do Indicativo Presente 

dos verbos SER e ESTAR, em suas formas arrizotônicas, de acordo com a NGB (Norma 

Gramatical Brasileira). 

II- Correspondem à variante popular da conjugação dos verbos SER e ESTAR na Presente do 

Subjuntivo (1
a
/3

a
 pessoa do singular) e absolutamente intercambiáveis com a conjugação padrão 

do verbo, já que as duas formas são atualmente aceitas. 

III- Constituem-se como uma anomalia grave do falante ―culto‖ de língua portuguesa, apesar 

do uso cada vez mais difundido de sua flexão tanto na linguagem falada quanto escrita. 

 

a) As alternativas I e II estão parcialmente corretas. 

b) Todas as alternativas estão incorretas, exceto a III. 

c) Todas as alternativas estão corretas, exceto a II. 

d) Somente a II está incorreta. 

 

9. Na frase ―Ela é encanto de moça, no entanto nenhum pretendente ainda se interessou por 

ela‖, a oração a partir da expressão em destaque é uma: 

a) Conjunção subordinativa consecutiva, pois introduz uma oração que exprime consequência. 

b)  Conjunção coordenativa aditiva sindética, pois introduz um pensamento que se adiciona ao 

anterior. 

c) Conjunção coordenativa adversativa, pois introduz um pensamento que contrasta com 

o anterior. 

d) Conjunção coordenativa conclusiva, pois introduz um pensamento de conclusão. 

 

10. Considerando o processo de formação e estrutura das palavras, a alternativa que apresenta 

inconsistência na exemplificação é:   

a) Sufixo temporal: estudáramos, existisse, amardes. 

b) Vogal temática: mudemos, levantamo-nos, tirante. 

c) Desinência de número: navios, aviões, girassóis. 

d) Radical: marujo, pedraria, terracota. 

 
11. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto: 

Embora seja alvo da especulação imobiliária ____ mais de 50 anos, desde que os 

empreendedores ___________ que o bairro Jardim das Flores ficaria ______ poucos ________ 

(ou melhor, _________) perto de uma importante estação de __________da cidade, a praça 

central _______ resiste. Dotado de uma _________ vista para o lago do Icaraí, os moradores 

__________ até quando _____________ conservar o importante patrimônio publico da 

comunidade. 

 

a) a – percebem – há – metrôs – metro – excessivamente -não obstante- magestosa – perguntam 

– conseguiram 

b) há – perceberão – a – metros – metro –escessivamente – portanto  - majestosa – perguntam – 

conseguiram 

c) a – perceberam - há – metros – metrô – ecessivamente – contudo – magestosa – 

perguntando-se - consiguirão  

d) há – perceberam – a – metros - metrô – excessivamente – ainda - majestosa – 

perguntam-se – conseguirão 

 

12. Leia as frases a seguir e escolha a alternativa CORRETA: 

I- Estou encantada com a vista. 

II- Alô? Alô!? Tem alguém na linha? 

III- ―Dicionário: sm.1. Obra que reúne, em ordem alfabética, as palavras de uma língua ou 

termos referentes a uma matéria específica, e descreve seu significado, uso, etimologia etc., na 

mesma língua ou em outra (dicionário de cinema / de inglês)2. O conjunto das palavras ou 

termos reunidos nessa obra.‖ 

IV-Beba Coca-Cola! 
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De acordo com o conjunto de finalidades comunicativas realizadas por meio do enunciado da 

língua proposto por Jakobson, na sequência supramencionada temos as seguintes funções da 

linguagem, em ordem crescente (I a IV): 

a) Emotiva, fática, metalinguística, conativa.         
b) b)Poética, fática, metalinguística, referencial. 

c)Poética, referencial, fática, metalinguística.     

d)Emotiva, poética, metalinguística, conativa. 

 

13. NULA 

 

14. Está plenamente CORRETO o emprego do elemento sublinhado na frase:   

a) O relatório para cujo o professor nos pede pressa, está em seu armário desde a semana 

passada.  

b) Fizemos um excelente relatório, para o qual colaboraram nosso estudo e dedicação.   

c) A parte do relatório aonde citei minhas experiências profissionais ocupou 15% do texto.  

d) Às vezes o estilo de um simples relatório, ao qual nos deparamos, torna-o absolutamente 

encantador para nós.   

15. Assinale a alternativa em que a concordância está feita de forma CORRETA: 

a) Deixamos caídas a calça e o jaleco. 

b) As enigmáticas Bruna e Cláudia vieram me afrontar. 

c) Água é boa para saúde. 

d) Admiro os futebóis alemão e os argentinos. 

16. Considere as frases: 

I- A expressão - (x-y) tem como resultado um número não positivo. 

II- Ela é uma dançarina excepcional. 

a) I é uma sentença aberta.   b) II é uma sentença fechada. 

c) I é uma sentença fechada.   d) I e II são sentenças abertas. 

17. João possui três amigos: um Brasileiro, um Argentino e outro Alemão. Um dos amigos é 

Enfermeiro, o outro é Engenheiro e o outro é Professor. Sabe-se que: 

I- Ou o Brasileiro é enfermeiro ou é professor. 

II- Ou o Brasileiro é engenheiro ou o Argentino é professor. 

III- Ou o Alemão é professor ou o Argentino é Professor. 

IV- Ou o Argentino é Engenheiro ou o Alemão é Engenheiro 

Portanto, é VERDADE que: 

a)O Brasileiro é Enfermeiro, o Argentino é engenheiro e o Alemão é Professor.  

b) O Brasileiro é enfermeiro, o Argentino é professor e o Alemão é 

engenheiro. 

c) O Brasileiro é professor, o Argentino é enfermeiro e o Alemão é engenheiro. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

18. Observe a sequência abaixo: 

JESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUS... 

A letra que ocupará a 61ª posição será: 

a) J  b) E  c)S  d)U 
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19. NULA 

 

20. É CORRETO afirmar a respeito da administração indireta: 

a) As autarquias são pessoas jurídicas de direito privado.  

b) A responsabilidade civil das autarquias por danos causados a terceiros depende da 

comprovação do dolo ou culpa.  

c) As sociedades de economia mista não podem explorar atividade econômica. 

d) Todas são falsas. 

 

21. NÃO são modalidades de licitação:  

a) concorrência  b)tomada de preços  c)convite d)Disputa  

 

22. É dispensável a licitação: 

a) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 

b) nos casos de emergência ou de calamidade pública, somente para os bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial ou calamitosa.  

c) para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade 

certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 

d) Todas as alternativas estão corretas 

23. O ___________, previsto pelo art. 137 da Constituição Federal, poderá ser decretado em 

função de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a 

ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, ou ainda quando da declaração de 

estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira. 

a) Estado de Emergência  b) Estado de Calamidade 

c) Estado de Sítio   d) Estado de Defesa 

 

24. Faça a correspondência: 

I- Eficiência  II- Razoabilidade e Proporcionalidade III- Motivação  

(   ) Por princípio,  a parte dispositiva deverá vir precedida por uma explicação ou fundamentos 

de fato e de direito . Nos processos e nos atos administrativos, é entendida como a indicação dos 

pressupostos de ―fato e de direito‖. 

(   ) Exige que a Administração atue com presteza, perfeição e sempre tenha por objetivo o 

atingimento de resultados práticos (busca pelo interesse público). Também chamado de 

princípio da boa-administração.  

(    )É o princípio da proibição de excesso, que tem por objetivo aferir a compatibilidade entre os 

meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da 

Administração Pública.   

 

A sequência CORRETA é: 

a) III, I, II  b) III, II, I  c) I,II, III  d) II, I, III 

 

25. São ícones padrão do Windows XP: 

a) Meu Computador e Meus Documentos.    

b) Meus Documentos e Meus Locais de Rede. 

c) Meus Locais de Rede e Internet Explorer. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

26. Na Barra de Formatação no Windows XP, podemos: 

a)Alterar Fonte, Negrito, Alinhamento de Texto. 

b) Alinhamento de Texto, Itálico, Visualizar. 

c) Inserir Data/hora, Visualizar, Itálico. 

d) Desfazer, Alterar Fonte, alinhamento de Texto. 
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27. Para alterar a configuração da área de trabalho no Windows XP basta seguir os passos: 

a) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações),Clicar em OK para salvar as modificações 

ou cancelar para sair sem modificar nada.  

b) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações), Clicar em OK para salvar as 

modificações ou cancelar para sair sem  modificar nada. 

c) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), clicar em OK para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

d) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), Clicar em Ok para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

 

28. O Brasil sediou, entre os dias 14 e 16 de julho em Fortaleza, a reunião cúpula do BRICS, 

grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 

Em pauta, estava(m): 

a) Criação de um banco de desenvolvimento e de um fundo de reservas. 

b) A inclusão da Argentina à cúpula do BRICS. 

c) Por não ter ainda um caráter formal, não ter um documento constitutivo, não funcionar com 

um secretariado fixo nem ter fundos destinados a financiar qualquer de suas atividades, o 

BRICS discutirá a formalização do grupo e elegerá sua diretoria. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

29. A Copa do Mundo da FIFA é a maior competição internacional de esporte único e é 

disputada pelas seleções masculinas principais das 208 federações afiliadas à FIFA. A 

competição é jogada a cada quatro anos desde a edição inaugural em 1930, à exceção de 1942 e 

1946, quando não ocorreu em função da Segunda Guerra Mundial. Ela cumpre com os objetivos 

da FIFA de sensibilizar o mundo, desenvolver o esporte e construir um futuro melhor de 

diversas maneiras. 

As duas próximas Copas aconteceão, respectivamente: 

a) Rússia e África   b)Rússia e Catar  

c) Catar e Rússia   d) Rússia e Japão 

 

 30. NULA 

 

  

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31. A formação da teoria didática para investigar as ligações entre o ensino e 

aprendizagem ocorreu no século  XVII, quando João Amós Comênio (1592-1670), um 

pastor protestante, escreveu sobre didática, a Didática Magna. A didática de Comênio se 

assentava nos seguintes princípios, EXCETO: 

a) A educação é um direito natural de todos e tem finalidade de conduzir à felicidade 

com Deus. 

b)O homem deve ser educado de acordo com o seu desenvolvimento natural, as 

características de idade e capacidade para o conhecimento. 
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c) Os conhecimentos devem ser adquiridos a partir da observação das coisas e dos 

fenômenos naturais. 

d) O método intuitivo consiste da observação indireta das coisas para o registro de 

impressões na mente do aluno. 

 

32. Jean Jacques Rousseau (1712-1778) foi um pesquisador que propôs uma concepção 

nova de ensino, baseada nas necessidades e interesses imediatos da criança. Rousseau 

não colocou em prática suas teorias. Essa tarefa coube a outro pedagogo suíço Henrique 

Pestalozzi (1746-1827). As ideias mais importantes de Rousseau foram, EXCETO: 

a)A preparação da criança para a vida futura deve ser baseada no estudo das coisas 

relacionadas as suas necessidades e interesses atuais. 

b)Os verdadeiros professores são: a natureza, a experiência e o sentimento. 

c) Os professores são o centro da aprendizagem, cabendo aos mesmos criar 

ambientes lúdicos e envolver o educando no processo de aprendizagem de acordo 

com o interesse da instituição. 

d)A educação é um processo natural e as crianças são boas por natureza, elas têm uma 

tendência natural para se desenvolverem. 

 

33. Johann Friedrich Herbart (1766-1841) estabeleceu quatro critérios didáticos que 

deveriam ser seguidos rigorosamente, são eles: 

a)Clareza,  associação, sistematização e Método. 

b) sistematização, método, informação e vivencia. 

c) Clareza, associação, vivencia e sistematização. 

d) Associação, esquematização, sistematização e vivencia. 

 

34. Paulo Reglus Neves Freire - Nasceu em Recife, em 19 de setembro de 1921 e 

faleceu em São Paulo, no dia 2 de maio de 1997. Formado em Direito, começou sua 

vida profissional como professor de Língua Portuguesa. Sua principais obras são, 

EXCETO:  

a)Pedagogia do Oprimido.  b) Psicopedagogia da linguagem escrita. 

c) Pedagogia da Esperança.  c) Pedagogia da Autonomia.  

 

35. O caráter do professor influencia o seguimento e a qualidade do ensino. Para 

explicar isso, Libâneo esquematizou os principais objetivos da atuação docente, são 

eles, EXCETO: 

 

a)Assegurar ao aluno domínio duradouro e seguro dos conhecimentos científicos. 

b)Criar condições para o desenvolvimento de capacidades e habilidades, dirigindo a 

autonomia na aprendizagem e independência de pensamento dos alunos. 

c)Orientar as tarefas do ensino para a formação da personalidade; ajudá-los a 

escolherem um caminho com convicções, preparando-os, assim, para problemas futuros 

na vida real. 

d)Levar os alunos a uma esfera mais elevada possível, propondo desafios e 

instigando um crescimento satisfatório, buscando exclusivamente a superação 

exaustiva, mas necessária ao crescimento individual e coletivo. 

 

36. De acordo com a LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação. CAPÍTULO II - Da 

Educação Básica, Seção I – Art.23. § 2º O calendário escolar deverá adequar-se a 

as  peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo 

sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de: 
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a)horas letivas previsto nesta lei.  b) numero de funcionários. 

c) numero de alunos.    d) numero de professores. 

 

37. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação ( LDB) Seção V - Art. 37. 

A educação de jovens e adultos será destinada a que publico? 

a) Aqueles que desejam antecipar seus estudos. 

b) Aqueles que apresentam necessidades de revisar os conteúdos já estudados. 

c) Aqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 

fundamental e médio na idade própria. 

d) Aqueles que ainda não escolheram que profissão seguir. 

 

38. De acordo com a LDB. Art. 67, os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 

profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos 

planos de carreira do magistério público: 

 

I- Ingresso por concurso público de provas e títulos e indicações de profissionais aptos a 

avaliar. 

II- Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 

remunerado para esse fim.  

III- Piso salarial profissional.  

IV- Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do 

desempenho.  

V- Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de 

trabalho. 

VI- Condições adequadas de trabalho quando for possível. 

 

As alternativas que indicam a forma de valorização dos profissionais da Educação 

segundo a LDB são: 

a)Apenas os itens I, II, III e VI.  b)Apenas os itens II, III, IV e V. 

c)Apenas os itens  I, IV, V e VI.  d)Apenas os itens  I, III e V. 

 

39. De acordo com a LDB Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos 

com necessidades especiais, EXCETO:  

a) Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos,  para 

atender às suas necessidades.  

b) Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a 

conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para 

concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados.  

c) Professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 

atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a 

integração desses educandos nas classes comuns. 

d) Acesso diferenciado aos benefícios dos programas sociais suplementares 

disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. 

 

40. São diretrizes do Processo de Avaliação Institucional, EXCETO: 

a)Consiste em uma atividade intrínseca ao processo de planejamento, sendo um 

processo contínuo, geral, específico, buscando integrar ações. 

b)É um processo transparente e ético em relação a seus fundamentos, com objetivo 

unicamente qualitativo.  
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c) Elabora críticas às suas ações e aos resultados obtidos. 

d) Busca conhecer e registrar as limitações e possibilidades do trabalho avaliado. 

 

41. O berço dos esportes, remota à sociedade grega antiga, em um momento onde a 

atividade física era muito importante e estava ligada a:  

 

a) Intelectualidade e a espiritualidade. 

b) Saúde e educação. 

c) Espiritualidade e saúde. 

d) Sobrevivência e saúde.  

42. Sobre a educação física no Brasil é possível AFIRMAR:  

 

I. Teve origem graças a uma grande miscigenação cultural, desde os índios que aqui 

já habitavam até os imigrantes que acrescentaram inúmeras fontes para que a atividade 

física fosse aprimorada de acordo com as necessidades de seu tempo. 

II. A educação física como disciplina possui a sua origem por volta da metade do 

século XIX, sendo este o período do Brasil Império, onde existiam leis que incluíam a 

ginástica na grade de ensino dos estudantes. 

III. Apenas na década de 1990 que a atividade física obtém um status mais amplo na 

sociedade, até se tornar o que conhecemos atualmente. 

 

A alternativa VERDADEIRA é: 

 

a) Apenas o item I.    

b)Apenas o item II. 

c) Apenas o item III.    

d)Os itens I,II e III estão corretos. 

43. A partir da década de 80, como vários autores assinalam ( Bracht,1992; Coletivo de 

Autores, 1992; Castellani Filho,1994; e outros.), a Ed. Física passa por movimentos 

renovadores e é nesse âmbito que se pode localizar a concepção conhecida por : 

 

a) Movimento Operário e Popular.   

b) Pedagogia crítico-social. 

c) Educação Física higienista.   

d) Educação Física militarista.   

 

44. Leia o texto abaixo: 

 

Segundo Aranha (1996), a Pedagogia Crítico-social dos conteúdos, ou, como também é 

conhecida, a Pedagogia Histórico-crítica, busca: ―Construir uma teoria pedagógica a 

partir da compreensão de nossa realidade histórica e social, a fim de tornar possível o 

papel mediador da educação no processo de transformação social. Não que a educação 

possa por si só produzir a democratização da sociedade, mas a mudança se faz de forma 

mediatizada, ou seja, por meio da transformação das consciências‖. (ARANHA, 1996, 

p. 216). 
Fonte:http://www.portaleducacao.com.br/educacao/artigos/32706/pedagogia#ixzz37UzO9k1w 

http://www.portaleducacao.com.br/educacao/artigos/32706/pedagogia#ixzz37UzO9k1w
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De acordo com o texto é possível AFIRMAR que: 

 

a) A educação pode por si só produzir a democratização da sociedade. 

b) Sempre foi possível o papel mediador da educação no processo de transformação 

social. 

c) A educação por si só não pode produzir a democratização da sociedade, mas a 

mudança se faz de forma mediatizada, ou seja, por meio da transformação das 

consciências. 

d) A busca de conhecimentos de outras realidades e utilizar como forma de 

transformação das consciências. 

 

45. Sobre a Formação em Educação Física, assinale V para o que for verdadeiro e F 

para o que for falso: 

 

(   ) De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Educação 

Física, de 18/02/2004, a Graduação em EF, que já foi denominada Bacharelado em 

Educação Física, forma profissionais para a área não-escolar (clubes, academias, centros 

comunitários, hotéis, associações recreativas, empresas e outros). 

(   )O Bacharelado em Educação Física tem como objetivo  formar o profissional de 

Educação Física para atuar no planejamento, orientação e avaliação de programas de 

atividades físicas e saúde para grupos de crianças, jovens, adultos e idosos em 

condições saudáveis ou integrantes de grupos especiais (com fatores de risco, portadores 

de deficiência, gestantes e outros). 

(  ) O curso de Licenciatura em Educação Física passou a formar profissionais 

exclusivamente para a Educação Básica, ou seja, para atuar nas escolas de Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental e Médio, bem como para desempenhar atividades de 

planejamento, coordenação e supervisão de atividades pedagógicas do sistema formal 

de ensino. 

(   ) Os novos licenciados em educação física,  podem atuar em academias, clubes e 

outros espaços não-escolares. 

A sequência CORRETA é: 

 

a) V,V,F,V.  b)V, F, V, F.  c)F, F, V,V.  d)V,V,V,F. 

46. Ao ter contato com atividades físicas por meio de vídeos, apresentações ao vivo etc. 

a turma interpreta o que vê. Assistir a Copa do Mundo recentemente realizada no Brasil 

e a apresentações de danças é uma forma de apresentar diferentes manifestações de 

cultura corporal, com a possibilidade de: 

 

a) Comentá-las e analisá-las. 

b) Realizar critica desagradável. 

c) Impor a opinião do professor. 

d) Buscar conhecimentos que não estão ligados a educação física, mas são importantes 

para atualizá-los. 
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47. No ensino fundamental os jogos esportivos estão focados no lado psicológico 

construtivista. Sendo baseados nos quatros princípios educativos que dão rumo ao 

modelo de ensino contemporâneo. De acordo com Gonzáles (1996 apud MURCIA; 

GARCIA, 2005, p. 145) os quatro princípios se baseiam em:  

 

a) Planejar as aulas, avaliar de maneira formal, buscar atividades que chamem atenção 

mesmo que não tenham significados pedagógicos e interagir parcialmente com todos. 

b) Dosar de significado conteúdos e atividades, ensinar de forma que a 

aprendizagem faça sentido, ter significado para os praticantes e fomentar a 

comunicação e a interação em aula. 

c) Buscar meios, ensinar centrado no currículo, evitar a interação em aula e ensinar de 

forma que a aprendizagem faça sentido. 

d) Planejar os momentos, descartar idéias que levem tempos desnecessários, avaliar 

formalmente e fomentar a ajuda mútua. 

48. Celso Antunes (2003) cita o seguinte sobre o jogo: 

―O jogo é o mais eficiente meio estimulador das inteligências, permitindo que o 

indivíduo realize tudo que deseja. Quando joga, passa a viver quem quer ser, organiza o 

que quer organizar, e decide sem limitações. Pode ser grande, livre, e na aceitação das 

regras pode ter seus impulsos controlados. Brincando dentro de seu espaço, envolve-se 

com a fantasia, estabelecendo um gancho entre o inconsciente e o real‖. 

 

De acordo com Celso Antunes, pode-se afirmar que a ludicidade do jogo proporciona, 

EXCETO: 

a) Momentos mágicos e únicos na vida de um indivíduo. 

b) No mesmo instante que diverte, ensina e desenvolve o raciocínio e a criatividade. 

c) Ensina a obter responsabilidade diante da situação colocada a ele. 

d) Leva o aluno a ter preferência pela brincadeira ao invés do estudo em sala de 

aula. 

 

49. Jean Piaget considera o jogo como principal modo de ensinar. Essa tendência 

pedagógica da educação física é conhecida como:  

 

a) Espontaneista     b) Construtivista   c) Diretiva  d) Individualista 

 

50. Os jogos que são recomendados para o inicio do ano letivo chamamos de: 

 

a) Jogos cooperativos.   

b)Jogos socializantes. 

c)Jogos recreativos.    

d)Jogos de dramatização.  

51. A apresentação de regras de um novo jogo pelo professor aos seus alunos é 

considerada uma apresentação de categoria: 

 

a) Prelimilar  b) Regimental  c) Inovadora.  d) Conceitual  
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52. Os vários movimentos que surgiram nas décadas de 70 e 80, considerados 

renovadores na educação física no Brasil, foram: 

 

a) Psicomotricidade, Educação Física Humanista e Movimento Esporte para 

Todos (EPT).  

b) Psicomotricidade, movimentos rústicos naturais e esportes de altos rendimentos. 

c) Educação física humanista, construtivismo e esportes de altos rendimentos. 

d) Movimento Esporte para todos (EPT), movimentos rústicos naturais e 

psicomotricidade. 

53. Segundo Weineck, a fase em que as proporções corporais estão equilibradas, o 

sistema psíquico estabilizado e o nível intelectual e de observação aumentados, é 

conhecida como:  

 

a) Primeira fase pubertária – 09 a 12 anos nas meninas e de 13 a 15 anos nos meninos. 

b) Segunda fase pubertária - de 13 a 18 anos nas meninas e de 14 a 19 anos nos 

meninos. 

c) Fase Juvenil 11 a 14 anos nas meninas e de 12 a 18 anos nos meninos. 

d) Fase adulta – meninas acima de 18 anos e meninos acima de 19 anos.  

54. Podemos apontar como um dos principais objetivos da abordagem cultural aplicada 

à Educação Física escolar: 

 

a) Desenvolver práticas corporais com o intuito de gerar possibilidades de 

concretização das desigualdades sociais. 

b) Promover práticas corporais que gerem choques da cultura popular. 

c) Promover a construção de práticas corporais que gerem possibilidades de 

oposição à perpetuação das desigualdades sociais. 

d) Eliminar da cultura corporal as práticas tradicionais ultrapassadas da cultura popular. 

 

55. Aulas de Educação Física que Promova ações que facilite aos jovens a compreensão 

das intenções e das relações sociais inseridas nas práticas corporais estão de acordo com 

a abordagem: 

 

a) Cultural.  b)Espaço/ tempo. c)Integracionista. d)Individualista. 

 

56. Thomas e Nelson (2002), com seu livro Métodos de pesquisa em atividade física, 

nos ajudam a explicar brevemente os tipos de pesquisa que são utilizados em Educação 

Física. Identifique nos itens abaixo o tipo de pesquisa que manipula as variáveis na 

intenção de estabelecer uma relação de causa-efeito. 

 

a) Survey.  b)Correlacional. c)Experimental. d)Meta-análise. 

 

57. Estudo de caso é um tipo de pesquisa que: 

 

a) Visa determinar informações sobre práticas ou opiniões atuais de uma população 

específica. 
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b)Explora as possíveis relações entre as variáveis, exceto a relação de causa-efeito. 

Nessa pesquisa não há a manipulação de variáveis. Ela precede a pesquisa experimental. 

c) Investiga um caso (fenômeno ou situação) em profundidade para obter uma 

ampla compreensão, a qual poderá contribuir para explicar casos similares. 

d) É um tipo de revisão de literatura de metodologia e quantificação definidas de 

resultados de várias pesquisas para estabelecer um padrão métrico que permite a 

aplicação de técnicas estatísticas para viabilizar análises. 

 

58. Identifique nos itens abaixo o  tipo de pesquisa que é realizada com base em um 

evento que já tenha ocorrido, utiliza-se de métodos descritivos e analíticos. (THOMAS 

e NELSON, 2002). 

 

a) Pesquisa filosófica.   

b)Pesquisa documental. 

c) Pesquisa histórica.    

d)Estudo comparativo. 

59. O Movimento Ginástico Europeu, que representa a primeira sistematização 

científica da Educação Física no ocidente, se fundamentavam em princípios: 

a) Biológicos.   

b)Psicológicos.  

c)Sociológicos.  

d)Cógnitos. 

60. Segundo Emilia Ferreira (2006), a recreação pode fazer uso de vários meios para 

promover o desenvolvimento infantil. Segundo a autora os exercícios recreativos que 

visam disciplinar os movimentos corporais são denominados:  

a) formativos. 

b) Intencionais. 

c) Repetitivos. 

d) expressivos. 
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PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

 

 

Texto 1 

Alerta em ingresso de 'Praia do Futuro' diz respeito à meia-entrada e não a sexo gay, diz 

cinema. 
(adaptado de http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-

sexo-gay-diz-cinema-12553105) 

Espectador diz ter sido avisado sobre cenas íntimas no filme com Wagner Moura em 

sala em João Pessoa. 

RIO — Ao lançar "Praia do futuro" no Festival de Berlim, em fevereiro, Wagner Moura 

tentou se esquivar das perguntas sobre as cenas de sexo entre seu personagem e o do 

ator alemão Clemens Schick. "Temos que ter responsabilidade de não fazer isso virar 

um assunto. É preciso ver essa relação entre eles com naturalidade", disse ele, à época. 

Não adiantou. As cenas estão se tornando o principal assunto do filme, que tem 

classificação etária de 14 anos. 

Em Niterói, no Cinemark do Plaza Shopping, cerca de 40 pessoas saíram no meio de 

uma sessão (domingo, às 21h) do novo filme de Karim Aïnouz, conforme adiantou o 

colunista do GLOBO Ancelmo Gois. Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes 

pedirem o reembolso do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram, uma 

unidade também da rede Cinemark passou a fazer o alerta nas bilheterias. Há relatos 

parecidos em São Luís, em que clientes saíram de uma sessão reclamando não terem ido 

ao cinema "para ver aquilo". 

Procurado pelo GLOBO, Aïnouz comentou a polêmica. 

— Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de semana 

em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no 

público que frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a 

intolerância e o preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em 

geral são frutos da ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo 

que o nosso filme venha pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais 

tolerância e respeito às diferenças. 

Já em João Pessoa, o professor de turismo e administrador de empresas Iarlley Araujo, 

de 34 anos, que foi assistir ao filme numa sala da rede Cinépolis, foi alertado pelo 

atendente sobre as "cenas de sexo homossexual". "Senhor, tem certeza de que deseja ver 

esse filme?", teria perguntado o funcionário, de acordo com o post publicado por Iarlley 

Araújo no Instagram, em que compartilha uma imagem com o carimbo de "avisado" no 

ingresso do filme. Mas, segundo a empresa, tudo não passa de um mal entendido.  

 

http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
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1. Em relação ao texto 1, é CORRETO afirmar: 

I- É um editorial, com características injuntivas. 

II- É um texto jornalístico com traços argumentativos e expositivos. 

III- É uma propaganda institucional em formato de artigo de opinião. 

 

a) Apenas I e II são corretas. 

b) Apenas II e III são incorretas. 

c) Todas são incorretas, com exceção da afirmativa II. 

d) Apenas III é correta. 

 

2. Sobre o trecho ―Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de 

semana em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no público que 

frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a intolerância e o 

preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em geral são frutos da 

ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo que o nosso filme venha 

pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais tolerância e respeito às diferenças‖, 

podemos AFIRMAR que: 

 

a) A repetição continuada da palavra rejeição foi extremamente necessária, já que não existe 

em Língua Portuguesa outro vocábulo anafórico semelhante. 

b) Para ficar gramaticalmente correto, o jornalista que escreveu o artigo deveria ter modificado 

a transcrição da opinião do cineasta Karim Aïnouz, evitando assim a repetição da mesma 

palavra. 

c) O ―erro‖ linguístico do cineasta se deve ao fato do mesmo ser estrangeiro e não conhecer 

bem a gramática da Língua Portuguesa. 

d) Os termos “reação”, “intolerância” e “preconceito” não só recuperam adequadamente 

o vocábulo reiterado pelas frases anteriores (rejeição) mas também ampliam seu 

significado. 

 

3. Sobre o uso do acento grave nas expressões ―à meia-entrada‖ (ocorrência 1) e ―à época‖ 

(ocorrência 2), podemos AFIRMAR que: 

 

I- É pautado pela mesma regra nas ocorrências 1 e 2 

II- É pautado pela regra de preceder uma palavra feminina na ocorrência 1 

III- É pautado pela regra da preposição a que, ao reger um substantivo feminino singular, 

forma uma locução adverbial que deve necessariamente ser assinalada com um acento 

diferencial na ocorrência 2  

 

a) Todas são falsas, com exceção da III.        b)Todas são verdadeiras, com exceção da I. 

c) São verdadeiras I e II.    d)Somente I é verdadeira. 
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4. O pronome "se" na frase ―Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes pedirem o reembolso 

do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram (...)‖ tem o mesmo valor semântico-

sintático na seguinte frase: 

a) Em Maceió paga-se pouco, mas vive-se bem. 

b) Precisa-se de empregados responsáveis. 

c) Os passageiros indignaram-se com a greve do metrô. 

d) Após a confusão inicial, durante a briga, os motoristas insatisfeitos ofenderam-se com a 

maior naturalidade. 

 

5. De acordo com o Acordo Ortográfico vigente, assinale a alternativa na qual a regra implícita 

quanto ao uso do hífen na expressão ―meia-entrada‖ seja a mesma em todos os exemplos: 

a) auto-escola, e-mail, meia-vida, azul-escuro. 

b) meio-campista, meio-dia, meio-campo, meio-irmão. 

c) meia-casaca, primeira-dama, queima-roupa, super-reservada. 

d) meia-noite, bem-criada, mal-dormida, guarda-chuva. 

 

6. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto:  

De braços abertos sobre a Guanabara, ______ mais de 700 metros de altura e ______mais de 82 

anos, com o mesmo vigor _____ que o tornou conhecido em todo o mundo. Será que daqui 

_____80 anos o monumento não terá perdido sua ___________? Exaltado em prosa e verso, o 

Cristo Redentor é o mais altaneiro, o mais ______________ e o mais democrático símbolo do 

Rio de Janeiro: é visto por todos e de quase todas as partes da cidade – pelo menos _________ a 

especulação imobiliária não __________ muralhas de __________ para impedir sua visão. 

 

a) à / a/ simbólico /há/ majestância/ religioso / aonde / ergueu / arranhas-céus. 

b) há / a/ arquitetônico /há/ maestria/ piedoso / onde / levantou / arranhas-céu. 

c) a /há/ iconográfico /a/ magestade/ fervoroso / aonde / construiu / arranha-céus. 

d) a/ há/ simbólico / a/ majestade/ conspícuo / onde / ergueu / arranha-céus. 

 

Texto 2 

Tá avisado 

(disponível em http://taavisado.tumblr.com/) 
Muito boa a iniciativa de um cinema avisar aos espectadores do filme Praia do Futuro que o 

seu conteúdo pode desagradar alguns. Tão boa que deveria virar política das redes de cinema 

pra todo filme. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://taavisado.tumblr.com/
http://taavisado.tumblr.com/
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7. Sobre os textos 1 e 2, NÃO  é correto afirmar: 

 

a) O texto 2, através da ironia e humor parodísticos peculiares, constitui-se em uma 

reinterpretação semiótica intertextual do(s) enunciado(s) recôndito(s) no contexto primário, 

tanto ao que concerne seu caráter intrínseco e extrínseco 

b) O texto 1, muito embora seja um discurso engendrado por uma premente elite coprodutora 

do capital cultural, previsto nos moldes da Teoria Crítica e pelo arcabouço da Escola de 

Frankfurt, escamoteia certo juízo criterioso vigente na sociedade contemporânea em relação às 

minorias 

c)  O texto 2, por meio de uma fulcral pseudo-intersemioticidade dialógica, replica toda e 

qualquer possibilidade interpelativa e interpretativa do signo original, corroborando para 

acentuar a disparidade ambígua e sem fundamento da imagética contida no discurso 

ulterior. 

d) Não obstante a equidistância dos dois discursos, a percepção de leitura apropriada do 

primeiro enunciado é condição sine qua non para a correta depreensão do significado marginal 

na segunda ocorrência.  

 

8. Sobre as formas ―seje‖ e ―esteje‖ presentes no conjunto de imagens que integram o texto 2, é 

CORRETO afirmar: 
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I- Equivalem, respectivamente, às formas: 1
a
. e 3

a
. Pessoas (singular) do Indicativo Presente 

dos verbos SER e ESTAR, em suas formas arrizotônicas, de acordo com a NGB (Norma 

Gramatical Brasileira). 

II- Correspondem à variante popular da conjugação dos verbos SER e ESTAR na Presente do 

Subjuntivo (1
a
/3

a
 pessoa do singular) e absolutamente intercambiáveis com a conjugação padrão 

do verbo, já que as duas formas são atualmente aceitas. 

III- Constituem-se como uma anomalia grave do falante ―culto‖ de língua portuguesa, apesar 

do uso cada vez mais difundido de sua flexão tanto na linguagem falada quanto escrita. 

 

a) As alternativas I e II estão parcialmente corretas. 

b) Todas as alternativas estão incorretas, exceto a III. 

c) Todas as alternativas estão corretas, exceto a II. 

d) Somente a II está incorreta. 

 

9. Na frase ―Ela é encanto de moça, no entanto nenhum pretendente ainda se interessou por 

ela‖, a oração a partir da expressão em destaque é uma: 

a) Conjunção subordinativa consecutiva, pois introduz uma oração que exprime consequência. 

b)  Conjunção coordenativa aditiva sindética, pois introduz um pensamento que se adiciona ao 

anterior. 

c) Conjunção coordenativa adversativa, pois introduz um pensamento que contrasta com 

o anterior. 

d) Conjunção coordenativa conclusiva, pois introduz um pensamento de conclusão. 

 

10. Considerando o processo de formação e estrutura das palavras, a alternativa que apresenta 

inconsistência na exemplificação é:   

a) Sufixo temporal: estudáramos, existisse, amardes. 

b) Vogal temática: mudemos, levantamo-nos, tirante. 

c) Desinência de número: navios, aviões, girassóis. 

d) Radical: marujo, pedraria, terracota. 

 
11. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto: 

Embora seja alvo da especulação imobiliária ____ mais de 50 anos, desde que os 

empreendedores ___________ que o bairro Jardim das Flores ficaria ______ poucos ________ 

(ou melhor, _________) perto de uma importante estação de __________da cidade, a praça 

central _______ resiste. Dotado de uma _________ vista para o lago do Icaraí, os moradores 

__________ até quando _____________ conservar o importante patrimônio publico da 

comunidade. 

 

a) a – percebem – há – metrôs – metro – excessivamente -não obstante- magestosa – perguntam 

– conseguiram 

b) há – perceberão – a – metros – metro –escessivamente – portanto  - majestosa – perguntam – 

conseguiram 

c) a – perceberam - há – metros – metrô – ecessivamente – contudo – magestosa – 

perguntando-se - consiguirão  

d) há – perceberam – a – metros - metrô – excessivamente – ainda - majestosa – 

perguntam-se – conseguirão 

 

12. Leia as frases a seguir e escolha a alternativa CORRETA: 

I- Estou encantada com a vista. 

II- Alô? Alô!? Tem alguém na linha? 

III- ―Dicionário: sm.1. Obra que reúne, em ordem alfabética, as palavras de uma língua ou 

termos referentes a uma matéria específica, e descreve seu significado, uso, etimologia etc., na 

mesma língua ou em outra (dicionário de cinema / de inglês)2. O conjunto das palavras ou 

termos reunidos nessa obra.‖ 

IV-Beba Coca-Cola! 
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De acordo com o conjunto de finalidades comunicativas realizadas por meio do enunciado da 

língua proposto por Jakobson, na sequência supramencionada temos as seguintes funções da 

linguagem, em ordem crescente (I a IV): 

a) Emotiva, fática, metalinguística, conativa.         
b) b)Poética, fática, metalinguística, referencial. 

c)Poética, referencial, fática, metalinguística.     

d)Emotiva, poética, metalinguística, conativa. 

 

13. NULA 

 

 

14. Está plenamente CORRETO o emprego do elemento sublinhado na frase:   

a) O relatório para cujo o professor nos pede pressa, está em seu armário desde a semana 

passada.  

b) Fizemos um excelente relatório, para o qual colaboraram nosso estudo e dedicação.   

c) A parte do relatório aonde citei minhas experiências profissionais ocupou 15% do texto.  

d) Às vezes o estilo de um simples relatório, ao qual nos deparamos, torna-o absolutamente 

encantador para nós.   

15. Assinale a alternativa em que a concordância está feita de forma CORRETA: 

a) Deixamos caídas a calça e o jaleco. 

b) As enigmáticas Bruna e Cláudia vieram me afrontar. 

c) Água é boa para saúde. 

d) Admiro os futebóis alemão e os argentinos. 

16. Considere as frases: 

I- A expressão - (x-y) tem como resultado um número não positivo. 

II- Ela é uma dançarina excepcional. 

a) I é uma sentença aberta.   b) II é uma sentença fechada. 

c) I é uma sentença fechada.   d) I e II são sentenças abertas. 

17. João possui três amigos: um Brasileiro, um Argentino e outro Alemão. Um dos amigos é 

Enfermeiro, o outro é Engenheiro e o outro é Professor. Sabe-se que: 

I- Ou o Brasileiro é enfermeiro ou é professor. 

II- Ou o Brasileiro é engenheiro ou o Argentino é professor. 

III- Ou o Alemão é professor ou o Argentino é Professor. 

IV- Ou o Argentino é Engenheiro ou o Alemão é Engenheiro 

Portanto, é VERDADE que: 

a)O Brasileiro é Enfermeiro, o Argentino é engenheiro e o Alemão é Professor.  

b) O Brasileiro é enfermeiro, o Argentino é professor e o Alemão é 

engenheiro. 

c) O Brasileiro é professor, o Argentino é enfermeiro e o Alemão é engenheiro. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

18. Observe a sequência abaixo: 

JESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUS... 

A letra que ocupará a 61ª posição será: 

a) J  b) E  c)S  d)U 
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19. NULA 

 

20. É CORRETO afirmar a respeito da administração indireta: 

a) As autarquias são pessoas jurídicas de direito privado.  

b) A responsabilidade civil das autarquias por danos causados a terceiros depende da 

comprovação do dolo ou culpa.  

c) As sociedades de economia mista não podem explorar atividade econômica. 

d) Todas são falsas. 

 

21. NÃO são modalidades de licitação:  

a) concorrência  b)tomada de preços  c)convite d)Disputa  

 

22. É dispensável a licitação: 

a) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 

b) nos casos de emergência ou de calamidade pública, somente para os bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial ou calamitosa.  

c) para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade 

certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 

d) Todas as alternativas estão corretas 

23. O ___________, previsto pelo art. 137 da Constituição Federal, poderá ser decretado em 

função de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a 

ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, ou ainda quando da declaração de 

estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira. 

a) Estado de Emergência  b) Estado de Calamidade 

c) Estado de Sítio   d) Estado de Defesa 

 

24. Faça a correspondência: 

I- Eficiência  II- Razoabilidade e Proporcionalidade III- Motivação  

(   ) Por princípio,  a parte dispositiva deverá vir precedida por uma explicação ou fundamentos 

de fato e de direito . Nos processos e nos atos administrativos, é entendida como a indicação dos 

pressupostos de ―fato e de direito‖. 

(   ) Exige que a Administração atue com presteza, perfeição e sempre tenha por objetivo o 

atingimento de resultados práticos (busca pelo interesse público). Também chamado de 

princípio da boa-administração.  

(    )É o princípio da proibição de excesso, que tem por objetivo aferir a compatibilidade entre os 

meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da 

Administração Pública.   

 

A sequência CORRETA é: 

a) III, I, II  b) III, II, I  c) I,II, III  d) II, I, III 

 

25. São ícones padrão do Windows XP: 

a) Meu Computador e Meus Documentos.    

b) Meus Documentos e Meus Locais de Rede. 

c) Meus Locais de Rede e Internet Explorer. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

26. Na Barra de Formatação no Windows XP, podemos: 

a)Alterar Fonte, Negrito, Alinhamento de Texto. 

b) Alinhamento de Texto, Itálico, Visualizar. 

c) Inserir Data/hora, Visualizar, Itálico. 

d) Desfazer, Alterar Fonte, alinhamento de Texto. 
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27. Para alterar a configuração da área de trabalho no Windows XP basta seguir os passos: 

a) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações),Clicar em OK para salvar as modificações 

ou cancelar para sair sem modificar nada.  

b) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações), Clicar em OK para salvar as 

modificações ou cancelar para sair sem  modificar nada. 

c) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), clicar em OK para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

d) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), Clicar em Ok para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

 

28. O Brasil sediou, entre os dias 14 e 16 de julho em Fortaleza, a reunião cúpula do BRICS, 

grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 

Em pauta, estava(m): 

a) Criação de um banco de desenvolvimento e de um fundo de reservas. 

b) A inclusão da Argentina à cúpula do BRICS. 

c) Por não ter ainda um caráter formal, não ter um documento constitutivo, não funcionar com 

um secretariado fixo nem ter fundos destinados a financiar qualquer de suas atividades, o 

BRICS discutirá a formalização do grupo e elegerá sua diretoria. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

29. A Copa do Mundo da FIFA é a maior competição internacional de esporte único e é 

disputada pelas seleções masculinas principais das 208 federações afiliadas à FIFA. A 

competição é jogada a cada quatro anos desde a edição inaugural em 1930, à exceção de 1942 e 

1946, quando não ocorreu em função da Segunda Guerra Mundial. Ela cumpre com os objetivos 

da FIFA de sensibilizar o mundo, desenvolver o esporte e construir um futuro melhor de 

diversas maneiras. 

As duas próximas Copas aconteceão, respectivamente: 

a) Rússia e África   b)Rússia e Catar  

c) Catar e Rússia   d) Rússia e Japão 

 

30. NULA 

 

  

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31. A formação da teoria didática para investigar as ligações entre o ensino e 

aprendizagem ocorreu no século  XVII, quando João Amós Comênio (1592-1670), um 

pastor protestante, escreveu sobre didática, a Didática Magna. A didática de Comênio se 

assentava nos seguintes princípios, EXCETO: 

a) A educação é um direito natural de todos e tem finalidade de conduzir à felicidade 

com Deus. 

b)O homem deve ser educado de acordo com o seu desenvolvimento natural, as 

características de idade e capacidade para o conhecimento. 
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c) Os conhecimentos devem ser adquiridos a partir da observação das coisas e dos 

fenômenos naturais. 

d) O método intuitivo consiste da observação indireta das coisas para o registro de 

impressões na mente do aluno. 

 

32. Jean Jacques Rousseau (1712-1778) foi um pesquisador que propôs uma concepção 

nova de ensino, baseada nas necessidades e interesses imediatos da criança. Rousseau 

não colocou em prática suas teorias. Essa tarefa coube a outro pedagogo suíço Henrique 

Pestalozzi (1746-1827). As ideias mais importantes de Rousseau foram, EXCETO: 

a)A preparação da criança para a vida futura deve ser baseada no estudo das coisas 

relacionadas as suas necessidades e interesses atuais. 

b)Os verdadeiros professores são: a natureza, a experiência e o sentimento. 

c) Os professores são o centro da aprendizagem, cabendo aos mesmos criar 

ambientes lúdicos e envolver o educando no processo de aprendizagem de acordo 

com o interesse da instituição. 

d)A educação é um processo natural e as crianças são boas por natureza, elas têm uma 

tendência natural para se desenvolverem. 

 

33. Johann Friedrich Herbart (1766-1841) estabeleceu quatro critérios didáticos que 

deveriam ser seguidos rigorosamente, são eles: 

a)Clareza,  associação, sistematização e Método. 

b) sistematização, método, informação e vivencia. 

c) Clareza, associação, vivencia e sistematização. 

d) Associação, esquematização, sistematização e vivencia. 

 

34. Paulo Reglus Neves Freire - Nasceu em Recife, em 19 de setembro de 1921 e 

faleceu em São Paulo, no dia 2 de maio de 1997. Formado em Direito, começou sua 

vida profissional como professor de Língua Portuguesa. Sua principais obras são, 

EXCETO:  

a)Pedagogia do Oprimido.  b) Psicopedagogia da linguagem escrita. 

c) Pedagogia da Esperança.  c) Pedagogia da Autonomia.  

 

35. O caráter do professor influencia o seguimento e a qualidade do ensino. Para 

explicar isso, Libâneo esquematizou os principais objetivos da atuação docente, são 

eles, EXCETO: 

 

a)Assegurar ao aluno domínio duradouro e seguro dos conhecimentos científicos. 

b)Criar condições para o desenvolvimento de capacidades e habilidades, dirigindo a 

autonomia na aprendizagem e independência de pensamento dos alunos. 

c)Orientar as tarefas do ensino para a formação da personalidade; ajudá-los a 

escolherem um caminho com convicções, preparando-os, assim, para problemas futuros 

na vida real. 

d)Levar os alunos a uma esfera mais elevada possível, propondo desafios e 

instigando um crescimento satisfatório, buscando exclusivamente a superação 

exaustiva, mas necessária ao crescimento individual e coletivo. 

 

36. De acordo com a LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação. CAPÍTULO II - Da 

Educação Básica, Seção I – Art.23. § 2º O calendário escolar deverá adequar-se a 

as  peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo 

sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de: 
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a)horas letivas previsto nesta lei.  b) numero de funcionários. 

c) numero de alunos.    d) numero de professores. 

 

37. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação ( LDB) Seção V - Art. 37. 

A educação de jovens e adultos será destinada a que publico? 

a) Aqueles que desejam antecipar seus estudos. 

b) Aqueles que apresentam necessidades de revisar os conteúdos já estudados. 

c) Aqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 

fundamental e médio na idade própria. 

d) Aqueles que ainda não escolheram que profissão seguir. 

 

38. De acordo com a LDB. Art. 67, os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 

profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos 

planos de carreira do magistério público: 

 

I- Ingresso por concurso público de provas e títulos e indicações de profissionais aptos a 

avaliar. 

II- Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 

remunerado para esse fim.  

III- Piso salarial profissional.  

IV- Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do 

desempenho.  

V- Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de 

trabalho. 

VI- Condições adequadas de trabalho quando for possível. 

 

As alternativas que indicam a forma de valorização dos profissionais da Educação 

segundo a LDB são: 

a)Apenas os itens I, II, III e VI.  b)Apenas os itens II, III, IV e V. 

c)Apenas os itens  I, IV, V e VI.  d)Apenas os itens  I, III e V. 

 

39. De acordo com a LDB Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos 

com necessidades especiais, EXCETO:  

a) Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos,  para 

atender às suas necessidades.  

b) Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a 

conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para 

concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados.  

c) Professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 

atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a 

integração desses educandos nas classes comuns. 

d) Acesso diferenciado aos benefícios dos programas sociais suplementares 

disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. 

 

40. São diretrizes do Processo de Avaliação Institucional, EXCETO: 

a)Consiste em uma atividade intrínseca ao processo de planejamento, sendo um 

processo contínuo, geral, específico, buscando integrar ações. 

b)É um processo transparente e ético em relação a seus fundamentos, com objetivo 

unicamente qualitativo.  
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c) Elabora críticas às suas ações e aos resultados obtidos. 

d) Busca conhecer e registrar as limitações e possibilidades do trabalho avaliado. 

 

41. Foi feita uma alteração na LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) 

por meio da Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013. Essa regulamentação oficializa a 

mudança feita na Constituição por meio da Emenda Constitucional nº59 em 2009.  

 

Identifique o item que comprova a alteração realizada na LDB: 

 

a) O ensino se torna obrigatório entre os 4 e 21 anos. Os pais ficam responsáveis por 

matricular seus filhos na escola e os municípios e Estados devem zelar por sua 

permanência, assim como também têm até o final do ano de 2014 para garantir a 

inclusão dessas crianças na escola publica. 

b) O ensino se torna obrigatório entre os 4 e 18 anos. Os pais ficam responsáveis por 

colocar as crianças na educação infantil e por sua permanência até os 18. Já os 

municípios e os Estados têm até o ano de 2015 para garantir a inclusão dessas crianças 

na escola pública. 

c) DESCONSIDERAR 

d) O ensino se torna obrigatório entre os 4 e 17 anos. Os pais ficam responsáveis 

por colocar as crianças na educação infantil e por sua permanência até os 17. Já os 

municípios e os Estados têm até o ano de 2016 para garantir a inclusão dessas 

crianças na escola pública. 

 

42. Segundo a lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013 "a educação infantil, primeira etapa 

da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 

anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação 

da família e da comunidade". 

Ficou estabelecido que a educação infantil fosse organizada de acordo com as seguintes 

regras: 

 

I- Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, 

sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. 

II- Carga horária mínima anual de 800 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias de 

trabalho educacional. 

III- Atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 

horas para a jornada integral; 

 

IV- Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a 

frequência mínima de 75% do total de horas. 

V- Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e 

aprendizagem da criança. 

 

Marque o item que NÃO faz parte das regras estabelecida pela LDB por meio da Lei nº 

12.796, de 4 de abril de 2013.: 

a) I  e II            b) II           c) III e V            d) IV   

 

43. Trata-se de uma reestruturação da cultura, da prática e das políticas vivenciadas nas 

escolas de modo que estas respondam à diversidade dos alunos. É uma 

abordagem humanística, democrática, que percebe o sujeito e suas singularidades, tendo 

como objetivos o crescimento, a satisfação pessoal e a inserção social de todos. 

http://mais.uol.com.br/view/1575mnadmj5c/fim-da-dru-da-educacao-e-melhor-noticia-de-2009-diz-haddad-04023070D88993C6?types=A&
http://pt.wikipedia.org/wiki/Humanismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia
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O texto se refere à educação: 

 

a) Especial  b)Inclusiva  c)Cultural  d)organizacional 

 

44. Na educação infantil, o raciocínio lógico ainda não é suficiente para que a criança dê 

explicações coerentes a respeito de certas coisas. O poder de fantasiar ainda prepondera 

sobre o poder de explicar. Então, pelo jogo simbólico, a criança exercita não só sua 

capacidade de pensar, ou seja, representar simbolicamente suas ações, mas também, 

suas habilidades motoras, já que salta, corre, gira, transporta, rola, empurra, etc. Piaget 

descreve quatro estruturas básicas de jogos infantis, que vão se sucedendo e se 

sobrepondo na seguinte ordem:  

 

a) Jogo observatório, jogo dramático, jogo de exercício e jogo de regras. 

b) Jogo observatório, jogo simbólico, jogo de exercício e jogo de construção. 

c) Jogo de exercício, jogo simbólico/dramático, jogo de construção, jogo de regras. 

d) Jogo simbólico, jogo de construção, jogo de regras e jogo de interpretação. 

 

45. De acordo com as concepções de Vygotsky, uma prática pedagógica adequada 

perpassa não somente por deixar as crianças brincarem, mas, fundamentalmente por: 

 

a) Ajudar as crianças a brincar, por brincar com as crianças e até mesmo por 

ensinar as crianças a brincar. 

b) Ser um observador passivo e motivá-los quando necessário. 

c) Não interromper o processo lúdico, sendo um observador passivo e consciente da 

importância da fantasia. 

d) Ajudar as crianças a brincar, sem intervir de maneira direta no processo lúdico.  

 

46. Paulo Freire (1921-1997) foi o mais célebre educador brasileiro, com atuação e 

reconhecimento internacionais. Conhecido principalmente pelo método de alfabetização 

de adultos que leva seu nome, ele desenvolveu um pensamento pedagógico 

assumidamente político. Para Freire, o objetivo maior da educação é: 

 

a) Alfabetizar o aluno, evitando que ele seja um analfabeto funcional. 

b) Conscientizar o aluno. 

c) Buscar estratégias de conhecimentos didáticos. 

d) Viver intensamente cada etapa. 

 

47. Os professores Saviani (1997) e Libâneo (1990) propõem a reflexão sobre as 

tendências pedagógicas. Mostrando que as principais tendências pedagógicas usadas na 

educação brasileira se dividem em duas grandes linhas de pensamento pedagógico. Elas 

são:  

a) Tendências Liberais e Tendências neoliberais.  

b) Tendências neoliberais e tendências progressistas.   

c) Tendências Liberais e Tendências Progressistas. 

d) Tendências progressistas e Tendências libertárias.  

 

48. Tendências Progressistas partem de uma análise crítica das realidades sociais, 

sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação e é uma tendência 

que não condiz com as ideias implantadas pelo capitalismo. O desenvolvimento e 
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popularização da análise marxista da sociedade possibilitou o desenvolvimento da 

tendência progressista, que se ramifica em três correntes. 

Marque o item que nomeia as três correntes progressistas: 

 

a) Libertadora, libertária, Critico social dos conteúdos. 

b) Tradicional, renovada progressiva e renovada não diretiva. 

c) Liberais, tecnicista e libertadora. 

d) Histórico - critica, tradicional e tecnicista  

 

49. Segundo GADOTTI (1999: 2), o educador para pôr em prática o diálogo, não deve 

colocar-se na posição de detentor do saber, deve antes, colocar-se na posição de quem 

não sabe tudo, reconhecendo que: 

  

a) Mesmo sabendo de tudo o professor deve transparecer que não sabe. 

b) É importante deixar os alunos descobrirem a partir da pratica educativa, colocando a 

experiência do professor em primeiro lugar. 

c) Diante de tantas vivencias, os livros foram idealizados para sanar todas as duvidas. 

d) Mesmo um analfabeto é portador do conhecimento mais importante: o da vida. 

 

50. O Artigo 31 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº. 9.394/96 

– determina que na educação infantil, a avaliação far-se-á: 

 

a) bimestralmente, para detectar o desenvolvimento de capacidades da criança, visando 

à promoção para o nível seguinte da educação escolar. 

b) semestralmente, mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da 

criança, com o objetivo de promoção para o acesso ao ensino fundamental. 

c) de forma disciplinar, para familiarizar a criança com os diversos tipos de avaliação do 

sistema de ensino. 

d) mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de 

promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. 

 

51. Para Piaget, o desenvolvimento humano obedece a certos estágios hierárquicos, que 

decorrem do nascimento até se consolidarem por volta dos 16 anos. A ordem destes 

estágios seria invariável, embora os intervalos de tempo de cada um deles não sejam 

fixos, podendo variar em função do indivíduo, do ambiente e da cultura. São eles: 

a) Estagio sensório-motor, pré-operatório e operatório. 

b) Estagio pré-operatório, simbolismo, operatório informal e operatório formal. 

c) Estágio sensório-motor, pré-operatório, operatório-concreto e  operatório-

formal. 

d) Estagio sensório-motor, representações mentais, simbolismo e operatório informal. 

 

52. Identifique nos itens abaixo, o método de alfabetização também conhecido como 

―método olhar-e-dizer‖, defende que a leitura é um ato global e audiovisual.  

 

a) Método Alfabético. 

b) Método Analítico. 

c) Método Sintético. 

d) Método Fônico. 
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53. Ovide Decroly foi um notável educador, psicólogo e médico que em muito 

contribuiu para a evolução da História da Pedagogia, dando mesmo uma reviravolta no 

que se fazia na Escola tradicional. Foram muito inovadoras as suas ideias pedagógicas e 

podem resumir-se da seguinte forma:  

 

a) Ao princípio, a criança aprende as coisas globalmente e só depois atenta nos 

pormenores. A globalização funciona espontaneamente na criança e permite 

aquisições importantes como a linguagem, os conhecimentos do meio vivo social 

entre outros. 

b) Ao principio, a criança aprende com pormenores, só depois atenta para as coisas 

globalmente. A globalização deve ser incentivada e estimulada pelo educador. 

c)  Ao principio, a criança vai vivenciando e entendendo os pormenores, só depois 

percebe as coisas globalmente. A globalização funciona espontaneamente na criança e 

permite aquisições importantes como a linguagem, os conhecimentos do meio vivo 

social entre outros. 

d) Educação visando um conhecimento especifico, buscando a valorização dos 

pormenores, estimulando uma globalização espontânea na criança. 

 

54. Poucos nomes da história da educação são tão difundidos fora dos círculos de 

especialistas como Montessori. Sobre Maria Montessori é possível AFIRMAR: 

 

I. Seu nome é associado, com razão, à Educação Infantil. 

II. A italiana Maria Montessori (1870-1952) foi a Primeira mulher a se formar em 

medicina em seu país. 

III. Foi pioneira no campo pedagógico ao dar mais ênfase à auto-educação do aluno do 

que ao papel do professor como fonte de conhecimento. 

IV. Ela acreditava que a educação é uma conquista do professor, pois percebeu que já 

nascemos com a capacidade de ensinar a nós mesmos, se nos forem dadas as condições. 

 

a) Apenas as alternativas I e II estão Corretas. 

b) Apenas as alternativas III e IV estão corretas. 

c) Apenas  as alternativas I e IV estão corretas. 

d) Apenas as alternativas I,II e III estão corretas. 

55. São Técnicas pedagógicas desenvolvida por Freinet, EXCETO: 

a) A Aula-Passeio. 

b) O momento recreativo. 

c) A Auto-avaliação. 

d) A Auto-correção. 

 

56. Atividade largamente utilizada por Freinet, na qual os alunos se comunicavam com 

outros estudantes de escolas diferentes. Podemos chamar de: 

a) A Imprensa escolar. 

b) O Livro da vida. 

c) A Correspondência Interescolar. 

d) A Aula-Passeio. 
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57.  Sobre Vygotsky é possível afirmar, EXCETO: 

a)  Sobre aprendizado decorrem da compreensão do homem como um ser que se forma 

em contato com a sociedade. 

b) “ Na ausência do outro,  o homem se constrói homem", escreveu o psicólogo. 

c)  Ele rejeitava tanto as teorias inatistas, segundo as quais o ser humano já carrega ao 

nascer as características que desenvolverá ao longo da vida, quanto as empiristas e 

comportamentais.  

d) Para Vygotsky, a formação se dá numa relação dialética entre o sujeito e a sociedade 

a seu redor - ou seja, o homem modifica o ambiente e o ambiente modifica o homem.  

58. Paulo Freire é considerado um dos pensadores mais notáveis 

na história da Pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento chamado: 

a)Pedagogia Libertadora. 

b)Pedagogia crítica. 

c)Nova Pedagogia. 

d)Pedagogia inclusiva. 

 

59. De acordo com a LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 Art. 4º É dever da 

família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 

absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

 

A garantia de prioridade compreende, EXCETO: 

a) direito de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, como 

qualquer cidadão comum. 

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. 

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. 

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à 

infância e à juventude. 

 

60. De acordo com a LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. Art. 53. A criança e o 

adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, 

preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se 

lhes: 

 

I - Prioridade de condições para o acesso e permanência na escola. 

II - Direito de ser respeitado por seus educadores. 

III - Direito de contestar critérios avaliativos, exceto recorrer às instâncias escolares 

superiores. 

IV - Direito de organização e participação em entidades estudantis. 

V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 

 

As opções VERDADEIRAS são: 

a) Apenas I, II e V. 

b) Apenas II, III e IV. 

c) Apenas III,IV e V. 

d) Apenas II, IV e V. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedagogia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedagogia_cr%C3%ADtica
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
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PROFESSOR DE GEOGRAFIA 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Texto 1 

Alerta em ingresso de 'Praia do Futuro' diz respeito à meia-entrada e não a sexo gay, diz 

cinema. 
(adaptado de http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-

sexo-gay-diz-cinema-12553105) 

Espectador diz ter sido avisado sobre cenas íntimas no filme com Wagner Moura em 

sala em João Pessoa. 

RIO — Ao lançar "Praia do futuro" no Festival de Berlim, em fevereiro, Wagner Moura 

tentou se esquivar das perguntas sobre as cenas de sexo entre seu personagem e o do 

ator alemão Clemens Schick. "Temos que ter responsabilidade de não fazer isso virar 

um assunto. É preciso ver essa relação entre eles com naturalidade", disse ele, à época. 

Não adiantou. As cenas estão se tornando o principal assunto do filme, que tem 

classificação etária de 14 anos. 

Em Niterói, no Cinemark do Plaza Shopping, cerca de 40 pessoas saíram no meio de 

uma sessão (domingo, às 21h) do novo filme de Karim Aïnouz, conforme adiantou o 

colunista do GLOBO Ancelmo Gois. Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes 

pedirem o reembolso do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram, uma 

unidade também da rede Cinemark passou a fazer o alerta nas bilheterias. Há relatos 

parecidos em São Luís, em que clientes saíram de uma sessão reclamando não terem ido 

ao cinema "para ver aquilo". 

Procurado pelo GLOBO, Aïnouz comentou a polêmica. 

— Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de semana 

em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no 

público que frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a 

intolerância e o preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em 

geral são frutos da ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo 

que o nosso filme venha pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais 

tolerância e respeito às diferenças. 

Já em João Pessoa, o professor de turismo e administrador de empresas Iarlley Araujo, 

de 34 anos, que foi assistir ao filme numa sala da rede Cinépolis, foi alertado pelo 

atendente sobre as "cenas de sexo homossexual". "Senhor, tem certeza de que deseja ver 

esse filme?", teria perguntado o funcionário, de acordo com o post publicado por Iarlley 

Araújo no Instagram, em que compartilha uma imagem com o carimbo de "avisado" no 

ingresso do filme. Mas, segundo a empresa, tudo não passa de um mal entendido.  

 

http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
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1. Em relação ao texto 1, é CORRETO afirmar: 

I- É um editorial, com características injuntivas. 

II- É um texto jornalístico com traços argumentativos e expositivos. 

III- É uma propaganda institucional em formato de artigo de opinião. 

 

a) Apenas I e II são corretas. 

b) Apenas II e III são incorretas. 

c) Todas são incorretas, com exceção da afirmativa II. 

d) Apenas III é correta. 

 

2. Sobre o trecho ―Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de 

semana em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no público que 

frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a intolerância e o 

preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em geral são frutos da 

ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo que o nosso filme venha 

pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais tolerância e respeito às diferenças‖, 

podemos AFIRMAR que: 

 

a) A repetição continuada da palavra rejeição foi extremamente necessária, já que não existe 

em Língua Portuguesa outro vocábulo anafórico semelhante. 

b) Para ficar gramaticalmente correto, o jornalista que escreveu o artigo deveria ter modificado 

a transcrição da opinião do cineasta Karim Aïnouz, evitando assim a repetição da mesma 

palavra. 

c) O ―erro‖ linguístico do cineasta se deve ao fato do mesmo ser estrangeiro e não conhecer 

bem a gramática da Língua Portuguesa. 

d) Os termos “reação”, “intolerância” e “preconceito” não só recuperam adequadamente 

o vocábulo reiterado pelas frases anteriores (rejeição) mas também ampliam seu 

significado. 

 

3. Sobre o uso do acento grave nas expressões ―à meia-entrada‖ (ocorrência 1) e ―à época‖ 

(ocorrência 2), podemos AFIRMAR que: 

 

I- É pautado pela mesma regra nas ocorrências 1 e 2 

II- É pautado pela regra de preceder uma palavra feminina na ocorrência 1 

III- É pautado pela regra da preposição a que, ao reger um substantivo feminino singular, 

forma uma locução adverbial que deve necessariamente ser assinalada com um acento 

diferencial na ocorrência 2  

 

a) Todas são falsas, com exceção da III.        b)Todas são verdadeiras, com exceção da I. 

c) São verdadeiras I e II.    d)Somente I é verdadeira. 
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4. O pronome "se" na frase ―Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes pedirem o reembolso 

do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram (...)‖ tem o mesmo valor semântico-

sintático na seguinte frase: 

a) Em Maceió paga-se pouco, mas vive-se bem. 

b) Precisa-se de empregados responsáveis. 

c) Os passageiros indignaram-se com a greve do metrô. 

d) Após a confusão inicial, durante a briga, os motoristas insatisfeitos ofenderam-se com a 

maior naturalidade. 

 

5. De acordo com o Acordo Ortográfico vigente, assinale a alternativa na qual a regra implícita 

quanto ao uso do hífen na expressão ―meia-entrada‖ seja a mesma em todos os exemplos: 

a) auto-escola, e-mail, meia-vida, azul-escuro. 

b) meio-campista, meio-dia, meio-campo, meio-irmão. 

c) meia-casaca, primeira-dama, queima-roupa, super-reservada. 

d) meia-noite, bem-criada, mal-dormida, guarda-chuva. 

 

6. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto:  

De braços abertos sobre a Guanabara, ______ mais de 700 metros de altura e ______mais de 82 

anos, com o mesmo vigor _____ que o tornou conhecido em todo o mundo. Será que daqui 

_____80 anos o monumento não terá perdido sua ___________? Exaltado em prosa e verso, o 

Cristo Redentor é o mais altaneiro, o mais ______________ e o mais democrático símbolo do 

Rio de Janeiro: é visto por todos e de quase todas as partes da cidade – pelo menos _________ a 

especulação imobiliária não __________ muralhas de __________ para impedir sua visão. 

 

a) à / a/ simbólico /há/ majestância/ religioso / aonde / ergueu / arranhas-céus. 

b) há / a/ arquitetônico /há/ maestria/ piedoso / onde / levantou / arranhas-céu. 

c) a /há/ iconográfico /a/ magestade/ fervoroso / aonde / construiu / arranha-céus. 

d) a/ há/ simbólico / a/ majestade/ conspícuo / onde / ergueu / arranha-céus. 

 

Texto 2 

Tá avisado 

(disponível em http://taavisado.tumblr.com/) 
Muito boa a iniciativa de um cinema avisar aos espectadores do filme Praia do Futuro que o 

seu conteúdo pode desagradar alguns. Tão boa que deveria virar política das redes de cinema 

pra todo filme. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://taavisado.tumblr.com/
http://taavisado.tumblr.com/
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7. Sobre os textos 1 e 2, NÃO  é correto afirmar: 

 

a) O texto 2, através da ironia e humor parodísticos peculiares, constitui-se em uma 

reinterpretação semiótica intertextual do(s) enunciado(s) recôndito(s) no contexto primário, 

tanto ao que concerne seu caráter intrínseco e extrínseco 

b) O texto 1, muito embora seja um discurso engendrado por uma premente elite coprodutora 

do capital cultural, previsto nos moldes da Teoria Crítica e pelo arcabouço da Escola de 

Frankfurt, escamoteia certo juízo criterioso vigente na sociedade contemporânea em relação às 

minorias 

c)  O texto 2, por meio de uma fulcral pseudo-intersemioticidade dialógica, replica toda e 

qualquer possibilidade interpelativa e interpretativa do signo original, corroborando para 

acentuar a disparidade ambígua e sem fundamento da imagética contida no discurso 

ulterior. 

d) Não obstante a equidistância dos dois discursos, a percepção de leitura apropriada do 

primeiro enunciado é condição sine qua non para a correta depreensão do significado marginal 

na segunda ocorrência.  

 

8. Sobre as formas ―seje‖ e ―esteje‖ presentes no conjunto de imagens que integram o texto 2, é 

CORRETO afirmar: 
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I- Equivalem, respectivamente, às formas: 1
a
. e 3

a
. Pessoas (singular) do Indicativo Presente 

dos verbos SER e ESTAR, em suas formas arrizotônicas, de acordo com a NGB (Norma 

Gramatical Brasileira). 

II- Correspondem à variante popular da conjugação dos verbos SER e ESTAR na Presente do 

Subjuntivo (1
a
/3

a
 pessoa do singular) e absolutamente intercambiáveis com a conjugação padrão 

do verbo, já que as duas formas são atualmente aceitas. 

III- Constituem-se como uma anomalia grave do falante ―culto‖ de língua portuguesa, apesar 

do uso cada vez mais difundido de sua flexão tanto na linguagem falada quanto escrita. 

 

a) As alternativas I e II estão parcialmente corretas. 

b) Todas as alternativas estão incorretas, exceto a III. 

c) Todas as alternativas estão corretas, exceto a II. 

d) Somente a II está incorreta. 

 

9. Na frase ―Ela é encanto de moça, no entanto nenhum pretendente ainda se interessou por 

ela‖, a oração a partir da expressão em destaque é uma: 

a) Conjunção subordinativa consecutiva, pois introduz uma oração que exprime consequência. 

b)  Conjunção coordenativa aditiva sindética, pois introduz um pensamento que se adiciona ao 

anterior. 

c) Conjunção coordenativa adversativa, pois introduz um pensamento que contrasta com 

o anterior. 

d) Conjunção coordenativa conclusiva, pois introduz um pensamento de conclusão. 

 

10. Considerando o processo de formação e estrutura das palavras, a alternativa que apresenta 

inconsistência na exemplificação é:   

a) Sufixo temporal: estudáramos, existisse, amardes. 

b) Vogal temática: mudemos, levantamo-nos, tirante. 

c) Desinência de número: navios, aviões, girassóis. 

d) Radical: marujo, pedraria, terracota. 

 
11. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto: 

Embora seja alvo da especulação imobiliária ____ mais de 50 anos, desde que os 

empreendedores ___________ que o bairro Jardim das Flores ficaria ______ poucos ________ 

(ou melhor, _________) perto de uma importante estação de __________da cidade, a praça 

central _______ resiste. Dotado de uma _________ vista para o lago do Icaraí, os moradores 

__________ até quando _____________ conservar o importante patrimônio publico da 

comunidade. 

 

a) a – percebem – há – metrôs – metro – excessivamente -não obstante- magestosa – perguntam 

– conseguiram 

b) há – perceberão – a – metros – metro –escessivamente – portanto  - majestosa – perguntam – 

conseguiram 

c) a – perceberam - há – metros – metrô – ecessivamente – contudo – magestosa – 

perguntando-se - consiguirão  

d) há – perceberam – a – metros - metrô – excessivamente – ainda - majestosa – 

perguntam-se – conseguirão 

 

12. Leia as frases a seguir e escolha a alternativa CORRETA: 

I- Estou encantada com a vista. 

II- Alô? Alô!? Tem alguém na linha? 

III- ―Dicionário: sm.1. Obra que reúne, em ordem alfabética, as palavras de uma língua ou 

termos referentes a uma matéria específica, e descreve seu significado, uso, etimologia etc., na 

mesma língua ou em outra (dicionário de cinema / de inglês)2. O conjunto das palavras ou 

termos reunidos nessa obra.‖ 

IV-Beba Coca-Cola! 
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De acordo com o conjunto de finalidades comunicativas realizadas por meio do enunciado da 

língua proposto por Jakobson, na sequência supramencionada temos as seguintes funções da 

linguagem, em ordem crescente (I a IV): 

a) Emotiva, fática, metalinguística, conativa.         
b) b)Poética, fática, metalinguística, referencial. 

c)Poética, referencial, fática, metalinguística.     

d)Emotiva, poética, metalinguística, conativa. 

 

13. NULA 

 

14. Está plenamente CORRETO o emprego do elemento sublinhado na frase:   

a) O relatório para cujo o professor nos pede pressa, está em seu armário desde a semana 

passada.  

b) Fizemos um excelente relatório, para o qual colaboraram nosso estudo e dedicação.   

c) A parte do relatório aonde citei minhas experiências profissionais ocupou 15% do texto.  

d) Às vezes o estilo de um simples relatório, ao qual nos deparamos, torna-o absolutamente 

encantador para nós.   

15. Assinale a alternativa em que a concordância está feita de forma CORRETA: 

a) Deixamos caídas a calça e o jaleco. 

b) As enigmáticas Bruna e Cláudia vieram me afrontar. 

c) Água é boa para saúde. 

d) Admiro os futebóis alemão e os argentinos. 

16. Considere as frases: 

I- A expressão - (x-y) tem como resultado um número não positivo. 

II- Ela é uma dançarina excepcional. 

a) I é uma sentença aberta.   b) II é uma sentença fechada. 

c) I é uma sentença fechada.   d) I e II são sentenças abertas. 

17. João possui três amigos: um Brasileiro, um Argentino e outro Alemão. Um dos amigos é 

Enfermeiro, o outro é Engenheiro e o outro é Professor. Sabe-se que: 

I- Ou o Brasileiro é enfermeiro ou é professor. 

II- Ou o Brasileiro é engenheiro ou o Argentino é professor. 

III- Ou o Alemão é professor ou o Argentino é Professor. 

IV- Ou o Argentino é Engenheiro ou o Alemão é Engenheiro 

Portanto, é VERDADE que: 

a)O Brasileiro é Enfermeiro, o Argentino é engenheiro e o Alemão é Professor. 

b) O Brasileiro é enfermeiro, o Argentino é professor e o Alemão é 

engenheiro. 

c) O Brasileiro é professor, o Argentino é enfermeiro e o Alemão é engenheiro. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

18. Observe a sequência abaixo: 

JESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUS... 

A letra que ocupará a 61ª posição será: 

a) J  b) E  c)S  d)U 
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19. NULA 

 

20. É CORRETO afirmar a respeito da administração indireta: 

a) As autarquias são pessoas jurídicas de direito privado.  

b) A responsabilidade civil das autarquias por danos causados a terceiros depende da 

comprovação do dolo ou culpa.  

c) As sociedades de economia mista não podem explorar atividade econômica. 

d) Todas são falsas. 

 

21. NÃO são modalidades de licitação:  

a) concorrência  b)tomada de preços  c)convite d)Disputa  

 

22. É dispensável a licitação: 

a) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 

b) nos casos de emergência ou de calamidade pública, somente para os bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial ou calamitosa.  

c) para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade 

certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 

d) Todas as alternativas estão corretas 

23. O ___________, previsto pelo art. 137 da Constituição Federal, poderá ser decretado em 

função de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a 

ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, ou ainda quando da declaração de 

estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira. 

a) Estado de Emergência  b) Estado de Calamidade 

c) Estado de Sítio   d) Estado de Defesa 

 

24. Faça a correspondência: 

I- Eficiência  II- Razoabilidade e Proporcionalidade III- Motivação  

(   ) Por princípio,  a parte dispositiva deverá vir precedida por uma explicação ou fundamentos 

de fato e de direito . Nos processos e nos atos administrativos, é entendida como a indicação dos 

pressupostos de ―fato e de direito‖. 

(   ) Exige que a Administração atue com presteza, perfeição e sempre tenha por objetivo o 

atingimento de resultados práticos (busca pelo interesse público). Também chamado de 

princípio da boa-administração.  

(    )É o princípio da proibição de excesso, que tem por objetivo aferir a compatibilidade entre os 

meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da 

Administração Pública.   

 

A sequência CORRETA é: 

a) III, I, II  b) III, II, I  c) I,II, III  d) II, I, III 

 

25. São ícones padrão do Windows XP: 

a) Meu Computador e Meus Documentos.    

b) Meus Documentos e Meus Locais de Rede. 

c) Meus Locais de Rede e Internet Explorer. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

26. Na Barra de Formatação no Windows XP, podemos: 

a)Alterar Fonte, Negrito, Alinhamento de Texto. 

b) Alinhamento de Texto, Itálico, Visualizar. 

c) Inserir Data/hora, Visualizar, Itálico. 

d) Desfazer, Alterar Fonte, alinhamento de Texto. 
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27. Para alterar a configuração da área de trabalho no Windows XP basta seguir os passos: 

a) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações),Clicar em OK para salvar as modificações 

ou cancelar para sair sem modificar nada.  

b) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações), Clicar em OK para salvar as 

modificações ou cancelar para sair sem  modificar nada. 

c) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), clicar em OK para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

d) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), Clicar em Ok para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

 

28. O Brasil sediou, entre os dias 14 e 16 de julho em Fortaleza, a reunião cúpula do BRICS, 

grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 

Em pauta, estava(m): 

a) Criação de um banco de desenvolvimento e de um fundo de reservas. 

b) A inclusão da Argentina à cúpula do BRICS. 

c) Por não ter ainda um caráter formal, não ter um documento constitutivo, não funcionar com 

um secretariado fixo nem ter fundos destinados a financiar qualquer de suas atividades, o 

BRICS discutirá a formalização do grupo e elegerá sua diretoria. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

29. A Copa do Mundo da FIFA é a maior competição internacional de esporte único e é 

disputada pelas seleções masculinas principais das 208 federações afiliadas à FIFA. A 

competição é jogada a cada quatro anos desde a edição inaugural em 1930, à exceção de 1942 e 

1946, quando não ocorreu em função da Segunda Guerra Mundial. Ela cumpre com os objetivos 

da FIFA de sensibilizar o mundo, desenvolver o esporte e construir um futuro melhor de 

diversas maneiras. 

As duas próximas Copas aconteceão, respectivamente: 

a) Rússia e África   b)Rússia e Catar  

c) Catar e Rússia   d) Rússia e Japão 

 

30. NULA 

 

  

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31. A formação da teoria didática para investigar as ligações entre o ensino e 

aprendizagem ocorreu no século  XVII, quando João Amós Comênio (1592-1670), um 

pastor protestante, escreveu sobre didática, a Didática Magna. A didática de Comênio se 

assentava nos seguintes princípios, EXCETO: 

 

a) A educação é um direito natural de todos e tem finalidade de conduzir à felicidade 

com Deus. 

b)O homem deve ser educado de acordo com o seu desenvolvimento natural, as 

características de idade e capacidade para o conhecimento. 
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c) Os conhecimentos devem ser adquiridos a partir da observação das coisas e dos 

fenômenos naturais. 

d) O método intuitivo consiste da observação indireta das coisas para o registro de 

impressões na mente do aluno. 

 

32. Jean Jacques Rousseau (1712-1778) foi um pesquisador que propôs uma concepção 

nova de ensino, baseada nas necessidades e interesses imediatos da criança. Rousseau 

não colocou em prática suas teorias. Essa tarefa coube a outro pedagogo suíço Henrique 

Pestalozzi (1746-1827). As ideias mais importantes de Rousseau foram, EXCETO: 

 

a)A preparação da criança para a vida futura deve ser baseada no estudo das coisas 

relacionadas as suas necessidades e interesses atuais. 

b)Os verdadeiros professores são: a natureza, a experiência e o sentimento. 

c) Os professores são o centro da aprendizagem, cabendo aos mesmos criar 

ambientes lúdicos e envolver o educando no processo de aprendizagem de acordo 

com o interesse da instituição. 

d)A educação é um processo natural e as crianças são boas por natureza, elas têm uma 

tendência natural para se desenvolverem. 

 

33. Johann Friedrich Herbart (1766-1841) estabeleceu quatro critérios didáticos que 

deveriam ser seguidos rigorosamente, são eles: 

 

a)Clareza,  associação, sistematização e Método. 

b) sistematização, método, informação e vivencia. 

c) Clareza, associação, vivencia e sistematização. 

d) Associação, esquematização, sistematização e vivencia. 

 

34. Paulo Reglus Neves Freire - Nasceu em Recife, em 19 de setembro de 1921 e 

faleceu em São Paulo, no dia 2 de maio de 1997. Formado em Direito, começou sua 

vida profissional como professor de Língua Portuguesa. Sua principais obras são, 

EXCETO:  

 

a)Pedagogia do Oprimido.  b) Psicopedagogia da linguagem escrita. 

c) Pedagogia da Esperança.  c) Pedagogia da Autonomia.  

 

35. O caráter do professor influencia o seguimento e a qualidade do ensino. Para 

explicar isso, Libâneo esquematizou os principais objetivos da atuação docente, são 

eles, EXCETO: 

 

a)Assegurar ao aluno domínio duradouro e seguro dos conhecimentos científicos. 

b)Criar condições para o desenvolvimento de capacidades e habilidades, dirigindo a 

autonomia na aprendizagem e independência de pensamento dos alunos. 

c)Orientar as tarefas do ensino para a formação da personalidade; ajudá-los a 

escolherem um caminho com convicções, preparando-os, assim, para problemas futuros 

na vida real. 

d)Levar os alunos a uma esfera mais elevada possível, propondo desafios e 

instigando um crescimento satisfatório, buscando exclusivamente a superação 

exaustiva, mas necessária ao crescimento individual e coletivo. 
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36. De acordo com a LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação. CAPÍTULO II - Da 

Educação Básica, Seção I – Art.23. § 2º O calendário escolar deverá adequar-se a 

as  peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo 

sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de: 

 

a)horas letivas previsto nesta lei.  b) numero de funcionários. 

c) numero de alunos.    d) numero de professores. 

 

37. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) Seção V - Art. 37. 

A educação de jovens e adultos será destinada a que público? 

 

a) Aqueles que desejam antecipar seus estudos. 

b) Aqueles que apresentam necessidades de revisar os conteúdos já estudados. 

c) Aqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 

fundamental e médio na idade própria. 

d) Aqueles que ainda não escolheram que profissão seguir. 

 

38. De acordo com a LDB. Art. 67, os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 

profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos 

planos de carreira do magistério público: 

 

I- Ingresso por concurso público de provas e títulos e indicações de profissionais aptos a 

avaliar. 

II- Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 

remunerado para esse fim.  

III- Piso salarial profissional.  

IV- Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do 

desempenho.  

V- Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de 

trabalho. 

VI- Condições adequadas de trabalho quando for possível. 

 

As alternativas que indicam a forma de valorização dos profissionais da Educação 

segundo a LDB são: 

a)Apenas os itens I, II, III e VI.  b)Apenas os itens II, III, IV e V. 

c)Apenas os itens  I, IV, V e VI.  d)Apenas os itens  I, III e V. 

 

39. De acordo com a LDB Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos 

com necessidades especiais, EXCETO:  

 

a) Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos,  para 

atender às suas necessidades.  

b) Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a 

conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para 

concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados.  

c) Professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 

atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a 

integração desses educandos nas classes comuns. 

d) Acesso diferenciado aos benefícios dos programas sociais suplementares 

disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. 
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40. São diretrizes do Processo de Avaliação Institucional, EXCETO: 

 

a)Consiste em uma atividade intrínseca ao processo de planejamento, sendo um 

processo contínuo, geral, específico, buscando integrar ações. 

b)É um processo transparente e ético em relação a seus fundamentos, com objetivo 

unicamente qualitativo.  

c) Elabora críticas às suas ações e aos resultados obtidos. 

d) Busca conhecer e registrar as limitações e possibilidades do trabalho avaliado. 

 

41. O BRICS é um agrupamento econômico atualmente composto por cinco países. Não 

se trata de um bloco econômico ou uma instituição internacional, mas de um 

mecanismo internacional na forma de um agrupamento informal, ou seja, não registrado 

burocraticamente com estatuto e carta de princípios. Assinale a opção que possui apenas 

os países desse agrupamento. 

 

a) Estados Unidos – México – Canadá – Rússia – China. 

b) Bélgica – Holanda – Luxemburgo – Brasil – África do Sul. 

c) Índia – Rússia – África do Sul – Brasil – China. 

d) Japão – Estados Unidos – Inglaterra – Itália – França. 

 

42. As Coordenadas Geográficas formam um sistema de localização que se estrutura 

através de linhas imaginárias, traçadas paralelamente entre si nos sentidos norte-sul e 

leste-oeste, medidas em graus. Com a combinação dessas linhas, criam-se ―endereços‖ 

específicos para cada ponto do mundo, permitindo a sua identificação precisa. Sobre as 

coordenadas é correto afirmar que 

 

a) O principal paralelo é o meridiano de Greenwich, pois representa a faixa da Terra que 

se encontra a uma igual distância dos polos norte e sul.  

b) o principal meridiano é a Linha do Equador e foi escolhido a partir de uma 

convenção, realizada na cidade de Washington D.C., nos Estados Unidos, no ano de 

1884. 

c) as longitudes são a distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação à Linha 

do Equador.  

d) São a partir das longitudes que são traçados os fusos horários. 

43. NULA 

 

44. A escala cartográfica é um importante elemento presente nos mapas, sendo utilizada 

para representar a relação de proporção entre a área real e a sua representação. É a 

escala que indica o quanto um determinado espaço geográfico foi reduzido para ―caber‖ 

no local em que ele foi confeccionado em forma de material gráfico. A respeito da 

escala é CORRETO afirmar que: 

a) existem dois tipos de escala, isto é, duas formas diferentes de representá-la: a escala 

numérica e a escala geográfica. 

b) a escala numérica representa diretamente o espaço relacional e suas medidas. 

c) A escala gráfica representa em forma de fração a proporção da escala, havendo, dessa 

maneira, o seu numerador e o seu denominador.  
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d)Quanto maior a escala, menor a área representada e maior é o nível de 

detalhamento. 

 

 

45. Em um mapa dois pontos estão a 5 cm de distância um do outro, sendo que, no 

mundo real, eles estão separados por 1000 cm. A escala desse mapa será: 

 

a) 1:2000 

b) 1:200 

c)1: 20000 

d) 1: 200000 

 

46. 

 
Mapa dos Fusos Horários 

Os fusos horários, também denominados zonas horárias, foram estabelecidos através de 

uma reunião composta por representantes de 25 países em Washington, capital 

estadunidense, em 1884. Nessa ocasião foi realizada uma divisão do mundo em 24 fusos 

horários distintos. A respeito dos fusos é CORRETO afirmar que: 

a) A metodologia utilizada para essa divisão partiu do princípio de que são gastos, 

aproximadamente, 24 horas (23 horas, 56 minutos e 4 segundos) para que a Terra 

realize o movimento de translação, ou seja, que gire em torno de seu próprio eixo. 

b) O fuso referencial para a determinação das horas é a linha do equador. 

c)A Terra realiza seu movimento de rotação girando de oeste para leste em torno 

do seu próprio eixo, por esse motivo os fusos a leste de Greenwich (marco inicial) 

têm as horas adiantadas (+);  já os fusos situados a oeste do meridiano inicial têm 

as horas atrasadas (-). 

d) As linhas imaginárias denominadas paralelos são de extrema importância para a 

compreensão dos fusos horários. 

 

47. Para a prática da ciência cartográfica é de fundamental importância a utilização de 

recursos técnicos, e o principal deles é a projeção cartográfica. A projeção cartográfica é 

definida como um traçado sistemático de linhas numa superfície plana, destinado à 
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representação de paralelos de latitude e meridianos de longitude da Terra ou de parte 

dela, sendo a base para a construção dos mapas. Assinale a opção em que o tipo de 

projeção está conceituada de maneira CORRETA. 

a) Projeção Cilíndrica: o plano da projeção é um cilindro envolvendo a esfera 

terrestre. Depois de realizada a projeção dos paralelos e meridianos do globo para 

o cilindro, este é aberto ao longo de um meridiano, tornando-se um plano sobre o 

qual será desenhado o mapa. 

b) Projeção Cônica: a superfície terrestre é representada sobre um plano tangente à 

esfera terrestre. Os paralelos são círculos concêntricos e os meridianos, retos que se 

irradiam do polo. As deformações aumentam com o distanciamento do ponto de 

tangência. É utilizada principalmente, para representar as regiões polares e na 

localização de países na posição central. 

c) Projeção Plana ou Azimutal: a superfície terrestre é representada sobre um cone 

imaginário envolvendo a esfera terrestre. Os paralelos formam círculos concêntricos e 

os meridianos são linhas retas convergentes para os polos. Nessa projeção, as distorções 

aumentam conforme se afasta do paralelo de contato com o cone. A projeção cônica é 

muito utilizada para representar partes da superfície terrestre. 

d) Projeção de Peters: conserva a forma dos continentes, direções e os ângulos 

verdadeiros. Muito utilizada para navegação marítima e aeronáutica. 

 

48. Os mapas e os gráficos são dois instrumentos utilizados em várias profissões, pois 

são importantes elementos de orientação e localização. Quando se deseja representar 

grande extensão de terra o mapa mais apropriado é o: 

 

a) Mapas físico b) Planisfério  c) Globo geográfico d) Mapas histórico 

 

49. O continente americano possui extensão territorial de aproximadamente 42 milhões 

de quilômetros quadrados, divididos em 35 países autônomos, que juntos abrigam uma 

população de 925,2 milhões de habitantes. Em 2009, O Produto Interno Bruto (PIB) 

desse continente foi de quase 20 trilhões de dólares, sendo o segundo maior do planeta, 

inferior apenas ao da Europa (21,3 trilhões). Duas grandes potências globais estão 

localizadas na América (Estados Unidos e Canadá), além de países que possuem uma 

economia representativa no cenário mundial: Argentina, Brasil, Chile, México, entre 

outros. 

Visando a integração comercial do continente, o governo estadunidense propôs a 

criação da ____________. Esse grande bloco econômico seria integrado por 34 nações; 

a única exceção seria Cuba, visto que esse país apresenta divergências ideológicas com 

os Estados Unidos. 

Em 1998, na cidade de Santiago, capital do Chile, foi realizada a primeira reunião para 

debater a sua criação. Nessa ocasião, ficou estabelecido que o bloco entraria em vigor a 

partir de 2005. Porém, vários pontos divergentes foram levantados em novas reuniões, 

tendo como consequência o fim das negociações. Que bloco econômico completaria de 

maneira correta o espaço encontrado no texto? 

 

 

a) MERCOSUL  b) APEC.  c) NAFTA.  d) ALCA. 

50. Os tipos de blocos econômicos variam conforme o seu nível de integração e relação 

comercial. Dessa maneira, foram surgindo os blocos econômicos, com distintos níveis 

de integração. Qual o estágio mais avançado de um bloco econômico? 
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a) Zona de Livre Comércio.   b) União Aduaneira. 

c) Mercado Comum.    d)União Política, Econômica e Monetária 

51. O clima é o conjunto de variações na atmosfera em um determinado local ou região. 

Trata-se de uma dinâmica que dura um período superior a 30 anos, diferentemente 

do tempo, que são as oscilações momentâneas nessa mesma atmosfera. Nas opções 

abaixo assinale aquela que contém apenas fatores climáticos. 

 

 

a)latitude – altitude – umidade. 

b) maritimidade – continentalidade – pressão atmosférica. 

c) relevo – correntes marítimas – massas de ar. 

d) temperatura – pressão atmosférica – umidade. 

 

52. 

   

Regiões climáticas do Brasil 

No território brasileiro ocorre uma grande diversidade climática, pois o país apresenta 

grande extensão territorial com diferenças de relevo, altitude e dinâmica das massas de 

ar e das correntes marítimas, todos esses fatores influenciam no clima de uma região. 

Assinale a opção que caracteriza de maneira correta o clima subtropical. 

a) Ocorre nas latitudes abaixo do trópico de Capricórnio. Está presente no sul do 

estado de São Paulo e na maior parte do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul. É influenciado pela massa polar atlântica, possui temperatura média anual de 

18 °C e amplitude térmica elevada (10 °C). As chuvas não são muito intensas, mil 

milímetros anuais, porém, ocorrem de forma bem distribuída na região. Nessa 

região climática do Brasil são comuns as geadas e nevadas. O verão é muito quente 

e a temperatura pode ultrapassar os 30 °C. O inverno, bastante frio, apresenta as 

temperaturas mais baixas do país, inferiores a 0 °C. 

b) Presente na Amazônia, ao norte de Mato Grosso e a oeste do Maranhão, sofre ação 

direta das massas de ar equatorial continental e equatorial atlântica, de ar quente e 

úmido. Apresenta temperaturas médias elevadas (de 25 °C a 27 °C), chuvas durante 

todo o ano e reduzida amplitude térmica (inferior a 3 °C). 
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c) Ocorre no interior do Nordeste, na região conhecida como Polígono das Secas. 

Corresponde a quase todo o sertão nordestino e aos vales médio e inferior do rio São 

Francisco. Caracteriza-se por temperaturas elevadas (média de 27 °C) e chuvas escassas 

e mal distribuídas, em torno de 700 milímetros anuais. Há períodos em que a massa 

equatorial atlântica (superúmida) chega ao litoral norte da região Nordeste e atinge o 

sertão, causando chuvas intensas nos meses de fevereiro, março e abril. 

d) É encontrado nas partes mais elevadas, acima de 800 metros, do planalto Atlântico do 

Sudeste. Abrange principalmente os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro 

e Espírito Santo. Está sob influência da massa de ar tropical atlântica, que provoca 

chuvas no período do verão. Apresenta temperatura amena, entre 18 °C e 22 °C, e 

amplitude térmica anual entre 7 °C e 9 °C. No inverno, as geadas ocorrem com certa 

frequência, em virtude da ação das frentes frias originadas do choque entre as massas 

tropical e polar. 

53. O tipo de vegetação de determinada região irá depender, primordialmente, do seu 

tipo de clima. Entretanto, essa regra aplica-se somente a vegetações naturais ou nativas, 

pois a formação vegetal é o primeiro elemento da paisagem que o homem modifica e, 

portanto, está em constante transformação.  O Brasil, por ter dimensões territoriais 

continentais, abriga oito tipos principais de vegetação natural. Nas opções abaixo qual 

vegetação está caracterizada de maneira CORRETA? 

 

a) Floresta Amazônica: caracterizada como uma floresta latifoliada tropical e de clima 

tropical úmido, foi a vegetação que mais sofreu devastação no Brasil, restando apenas 

7% de sua cobertura original. Era uma vegetação que se estendia do Rio Grande do 

Norte ao Rio Grande do Sul, mas que foi intensamente degradada pelos portugueses 

para a extração de madeira e plantio de cana-de-açúcar. 

b) Caatinga: é uma vegetação típica de clima semiárido, localizada no Nordeste 

brasileiro.  Possui plantas espinhosas e pobres em nutrientes. Nos últimos anos, 

vem sofrendo diversas agressões ambientais que causam empobrecimento do solo, 

dificultando mais ainda o desenvolvimento dessa região. 

c) Pantanal: típica do Planalto Central brasileiro e de clima tropical semiúmido, é a 

segunda maior formação vegetal do Brasil. Apesar de sua paisagem ser composta por 

árvores baixas e retorcidas, é a vegetação com maior biodiversidade do planeta. 

Somente nos últimos anos é que os ambientalistas vêm se preocupando com esse 

ecossistema, que sofre vários danos ambientais causados pela plantação de soja e cana-

de-açúcar e pela pecuária. 

d) Mata de Araucária: também conhecidos como ―pampas‖ e característicos de clima 

subtropical, apresentam vegetação rasteira com a predominância de capins e gramíneas. 

54. Os domínios morfoclimáticos representam a interação e a integração do clima, 

relevo e vegetação que resultam na formação de uma paisagem passível de ser 

individualizada. No Brasil, o geógrafo Aziz Ab’Saber foi o responsável por fazer essa 

classificação. Para ele, o país possui seis grandes domínios morfoclimáticos. Pode ser 

considerada uma característica do Domínio Equatorial Amazônico: 

a) situa-se na zona costeira atlântica brasileira, onde predomina a quase extinta Mata 

Atlântica. 

b)localiza-se no nordeste brasileiro, no conhecido polígono das secas, caracterizado por 

depressões interplanálticas semiáridas. 

c) encontra-se no Sul do país, com predomínio de planaltos e formação de araucárias. 
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d) situado na região Norte do Brasil, é formado, em sua maior parte, por terras 

baixas, predominando o processo de sedimentação, com um clima e floresta 

equatorial. 

 

55. Os indicadores sociais são meios utilizados para designar os países como sendo: 

Ricos (desenvolvidos), Em Desenvolvimento (economia emergente) ou Pobres 

(subdesenvolvidos). Qual indicador foi criado pela ONU (Organização das Nações 

Unidas) para tentar medir o grau econômico e, principalmente, como as pessoas estão 

vivendo nos países de todo o mundo? 

 

a) IDH (Índice de Desenvolvimento Humano).  

b) Expectativa de vida. 

c) Taxa de mortalidade.     

d) Taxa de mortalidade infantil. 

 

56. É denominada pirâmide populacional ou etária um determinado gráfico no formato 

de barras, utilizado para representar a diferença quantitativa da estrutura de gênero de 

determinada população em masculina e feminina combinada com suas respectivas 

faixas etárias. Em outras palavras, o gráfico em formato de pirâmide analisa diversas 

variáveis de um conjunto populacional a partir da idade e sexo. 

 

Nas pirâmides acima representadas é CORRETO afirmar que: 

a) O continente europeu se caracteriza por possuir elevadas expectativas de vida. 

b) As taxas de natalidade africana são menores que as da Europa. 

c)O número de idosos na Europa é inferior ao números de idosos na África. 

d) Ambos continentes possuem elevadas taxas de mortalidade. 
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57. 

 

Disponível em http://geografiapery2012.blogspot.com.br/2012_09_01_archive.html 

A análise da charge nos permite concluir de maneira CORRETA que: 

 

a) houve um aumento das taxas de natalidade. 

b) o número de idosos em nosso país teve um crescimento. 

c)nesse período nosso país passou a ter uma predominância de população jovem. 

d) o topo da nossa pirâmide etária passou a ser menor do eu sua base. 

 

58. O dia 13.07.2014 foi marcado pela final da copa do mundo entre as seleções da 

Alemanha e da Argentina. Esses países não tem como marca apenas tradição no futebol, 

mas também, a participação em blocos econômicos. Nos itens abaixo assinale aquele 

que possui respectivamente um bloco que tem a participação da Argentina e um bloco 

em que a Alemanha está presente. 

a) NAFTA – APEC.   b) MERCOSUL – UNIÃO EUROPEIA. 

c) ALCA – UNASUL.  d) PACTO ANDINO – CARICOM.  

 

59.  

  

O período conhecido como _______________  expressou muitos dos princípios da 

geopolítica, pois envolveu uma grande disputa ideológica e territorial entre duas 

potências, a (o)  __________________ e o (os) ____________________ , com grande 

ênfase no papel do Estado no que tange às decisões estratégicas e na definição de 

http://geografiapery2012.blogspot.com.br/2012_09_01_archive.html
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valores e padrões sociais. Assinale a opção que possui o termo e os países que 

completam de maneira correta o texto acima. 

a) Globalização – Inglaterra – URSS. b) 1ª Guerra Mundial – EUA – França. 

c)Guerra Fria – URSS – EUA.  d) Guerra Fria – Rússia – EUA. 

 

60. O Ceará é um estado brasileiro localizado na região nordeste. Seus limites são: ao 

leste, a Paraíba e o Rio Grande do Norte; ao oeste, o Piauí; ao sul, Pernambuco e ao 

norte e nordeste o Oceano Atlântico. Sua extensão territorial é de 146.348 km ². A 

capital do estado é Fortaleza. Seu litoral mede 573 km. 

O relevo cearense oscila entre 0 e um pouco mais de 1000m de altitude, sendo que 

o ponto mais alto é o Pico do Oeste (1145m). O relevo está dividido em planícies 

litorâneas; depressões sertanejas (cuja altitude é sempre inferior a 200m); os pés-de-

serra, cuja altitude oscila entre 200 e 400m e os planaltos, serras e serrotes com altitude 

máxima de 1000m. 

NÃO pode ser considerada uma característica do nosso estado: 

a) O solo do Ceará é composto de rochas sedimentares (26%) e pelo cristalino, também 

chamado de embasamento, formado por rochas antigas que ocupam o restante do 

território. 

b) Os rios cearenses secam durante o período das secas, por isso são chamados de 

temporários.  

c) O subtropical é o clima que predomina no Ceará. 

d) A caatinga (em tupi significa mata branca) cobre aproximadamente 90% do território 

cearense. O restante é ocupado por cerrado, na parte alta das chapadas, carnaubais nas 

várzeas dos rios e florestas nos pés-de-serra e nos sopés das chapadas. 

 

 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE - 20/07/2014 

1 
 

PROFESSOR DE HISTÓRIA 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

 

 

Texto 1 

Alerta em ingresso de 'Praia do Futuro' diz respeito à meia-entrada e não a sexo gay, diz 

cinema. 
(adaptado de http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-

sexo-gay-diz-cinema-12553105) 

Espectador diz ter sido avisado sobre cenas íntimas no filme com Wagner Moura em 

sala em João Pessoa. 

RIO — Ao lançar "Praia do futuro" no Festival de Berlim, em fevereiro, Wagner Moura 

tentou se esquivar das perguntas sobre as cenas de sexo entre seu personagem e o do 

ator alemão Clemens Schick. "Temos que ter responsabilidade de não fazer isso virar 

um assunto. É preciso ver essa relação entre eles com naturalidade", disse ele, à época. 

Não adiantou. As cenas estão se tornando o principal assunto do filme, que tem 

classificação etária de 14 anos. 

Em Niterói, no Cinemark do Plaza Shopping, cerca de 40 pessoas saíram no meio de 

uma sessão (domingo, às 21h) do novo filme de Karim Aïnouz, conforme adiantou o 

colunista do GLOBO Ancelmo Gois. Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes 

pedirem o reembolso do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram, uma 

unidade também da rede Cinemark passou a fazer o alerta nas bilheterias. Há relatos 

parecidos em São Luís, em que clientes saíram de uma sessão reclamando não terem ido 

ao cinema "para ver aquilo". 

Procurado pelo GLOBO, Aïnouz comentou a polêmica. 

— Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de semana 

em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no 

público que frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a 

intolerância e o preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em 

geral são frutos da ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo 

que o nosso filme venha pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais 

tolerância e respeito às diferenças. 

Já em João Pessoa, o professor de turismo e administrador de empresas Iarlley Araujo, 

de 34 anos, que foi assistir ao filme numa sala da rede Cinépolis, foi alertado pelo 

atendente sobre as "cenas de sexo homossexual". "Senhor, tem certeza de que deseja ver 

esse filme?", teria perguntado o funcionário, de acordo com o post publicado por Iarlley 

Araújo no Instagram, em que compartilha uma imagem com o carimbo de "avisado" no 

ingresso do filme. Mas, segundo a empresa, tudo não passa de um mal entendido.  

 

http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
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1. Em relação ao texto 1, é CORRETO afirmar: 

I- É um editorial, com características injuntivas. 

II- É um texto jornalístico com traços argumentativos e expositivos. 

III- É uma propaganda institucional em formato de artigo de opinião. 

 

a) Apenas I e II são corretas. 

b) Apenas II e III são incorretas. 

c) Todas são incorretas, com exceção da afirmativa II. 

d) Apenas III é correta. 

 

2. Sobre o trecho ―Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de 

semana em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no público que 

frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a intolerância e o 

preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em geral são frutos da 

ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo que o nosso filme venha 

pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais tolerância e respeito às diferenças‖, 

podemos AFIRMAR que: 

 

a) A repetição continuada da palavra rejeição foi extremamente necessária, já que não existe 

em Língua Portuguesa outro vocábulo anafórico semelhante. 

b) Para ficar gramaticalmente correto, o jornalista que escreveu o artigo deveria ter modificado 

a transcrição da opinião do cineasta Karim Aïnouz, evitando assim a repetição da mesma 

palavra. 

c) O ―erro‖ linguístico do cineasta se deve ao fato do mesmo ser estrangeiro e não conhecer 

bem a gramática da Língua Portuguesa. 

d) Os termos “reação”, “intolerância” e “preconceito” não só recuperam adequadamente 

o vocábulo reiterado pelas frases anteriores (rejeição) mas também ampliam seu 

significado. 

 

3. Sobre o uso do acento grave nas expressões ―à meia-entrada‖ (ocorrência 1) e ―à época‖ 

(ocorrência 2), podemos AFIRMAR que: 

 

I- É pautado pela mesma regra nas ocorrências 1 e 2 

II- É pautado pela regra de preceder uma palavra feminina na ocorrência 1 

III- É pautado pela regra da preposição a que, ao reger um substantivo feminino singular, 

forma uma locução adverbial que deve necessariamente ser assinalada com um acento 

diferencial na ocorrência 2  

 

a) Todas são falsas, com exceção da III.        b)Todas são verdadeiras, com exceção da I. 

c) São verdadeiras I e II.    d)Somente I é verdadeira. 
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4. O pronome "se" na frase ―Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes pedirem o reembolso 

do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram (...)‖ tem o mesmo valor semântico-

sintático na seguinte frase: 

a) Em Maceió paga-se pouco, mas vive-se bem. 

b) Precisa-se de empregados responsáveis. 

c) Os passageiros indignaram-se com a greve do metrô. 

d) Após a confusão inicial, durante a briga, os motoristas insatisfeitos ofenderam-se com a 

maior naturalidade. 

 

5. De acordo com o Acordo Ortográfico vigente, assinale a alternativa na qual a regra implícita 

quanto ao uso do hífen na expressão ―meia-entrada‖ seja a mesma em todos os exemplos: 

a) auto-escola, e-mail, meia-vida, azul-escuro. 

b) meio-campista, meio-dia, meio-campo, meio-irmão. 

c) meia-casaca, primeira-dama, queima-roupa, super-reservada. 

d) meia-noite, bem-criada, mal-dormida, guarda-chuva. 

 

6. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto:  

De braços abertos sobre a Guanabara, ______ mais de 700 metros de altura e ______mais de 82 

anos, com o mesmo vigor _____ que o tornou conhecido em todo o mundo. Será que daqui 

_____80 anos o monumento não terá perdido sua ___________? Exaltado em prosa e verso, o 

Cristo Redentor é o mais altaneiro, o mais ______________ e o mais democrático símbolo do 

Rio de Janeiro: é visto por todos e de quase todas as partes da cidade – pelo menos _________ a 

especulação imobiliária não __________ muralhas de __________ para impedir sua visão. 

 

a) à / a/ simbólico /há/ majestância/ religioso / aonde / ergueu / arranhas-céus. 

b) há / a/ arquitetônico /há/ maestria/ piedoso / onde / levantou / arranhas-céu. 

c) a /há/ iconográfico /a/ magestade/ fervoroso / aonde / construiu / arranha-céus. 

d) a/ há/ simbólico / a/ majestade/ conspícuo / onde / ergueu / arranha-céus. 

 

Texto 2 

Tá avisado 

(disponível em http://taavisado.tumblr.com/) 

 
Muito boa a iniciativa de um cinema avisar aos espectadores do filme Praia do Futuro que o 

seu conteúdo pode desagradar alguns. Tão boa que deveria virar política das redes de cinema 

pra todo filme. 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://taavisado.tumblr.com/
http://taavisado.tumblr.com/


CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE - 20/07/2014 

4 
 

 

 

          
 

 

 
  

7. Sobre os textos 1 e 2, NÃO  é correto afirmar: 

 

a) O texto 2, através da ironia e humor parodísticos peculiares, constitui-se em uma 

reinterpretação semiótica intertextual do(s) enunciado(s) recôndito(s) no contexto primário, 

tanto ao que concerne seu caráter intrínseco e extrínseco 

b) O texto 1, muito embora seja um discurso engendrado por uma premente elite coprodutora 

do capital cultural, previsto nos moldes da Teoria Crítica e pelo arcabouço da Escola de 

Frankfurt, escamoteia certo juízo criterioso vigente na sociedade contemporânea em relação às 

minorias 

c)  O texto 2, por meio de uma fulcral pseudo-intersemioticidade dialógica, replica toda e 

qualquer possibilidade interpelativa e interpretativa do signo original, corroborando para 

acentuar a disparidade ambígua e sem fundamento da imagética contida no discurso 

ulterior. 

d) Não obstante a equidistância dos dois discursos, a percepção de leitura apropriada do 

primeiro enunciado é condição sine qua non para a correta depreensão do significado marginal 

na segunda ocorrência.  

 

8. Sobre as formas ―seje‖ e ―esteje‖ presentes no conjunto de imagens que integram o texto 2, é 

CORRETO afirmar: 
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I- Equivalem, respectivamente, às formas: 1
a
. e 3

a
. Pessoas (singular) do Indicativo Presente 

dos verbos SER e ESTAR, em suas formas arrizotônicas, de acordo com a NGB (Norma 

Gramatical Brasileira). 

II- Correspondem à variante popular da conjugação dos verbos SER e ESTAR na Presente do 

Subjuntivo (1
a
/3

a
 pessoa do singular) e absolutamente intercambiáveis com a conjugação padrão 

do verbo, já que as duas formas são atualmente aceitas. 

III- Constituem-se como uma anomalia grave do falante ―culto‖ de língua portuguesa, apesar 

do uso cada vez mais difundido de sua flexão tanto na linguagem falada quanto escrita. 

 

a) As alternativas I e II estão parcialmente corretas. 

b) Todas as alternativas estão incorretas, exceto a III. 

c) Todas as alternativas estão corretas, exceto a II. 

d) Somente a II está incorreta. 

 

9. Na frase ―Ela é encanto de moça, no entanto nenhum pretendente ainda se interessou por 

ela‖, a oração a partir da expressão em destaque é uma: 

a) Conjunção subordinativa consecutiva, pois introduz uma oração que exprime consequência. 

b)  Conjunção coordenativa aditiva sindética, pois introduz um pensamento que se adiciona ao 

anterior. 

c) Conjunção coordenativa adversativa, pois introduz um pensamento que contrasta com 

o anterior. 

d) Conjunção coordenativa conclusiva, pois introduz um pensamento de conclusão. 

 

10. Considerando o processo de formação e estrutura das palavras, a alternativa que apresenta 

inconsistência na exemplificação é:   

a) Sufixo temporal: estudáramos, existisse, amardes. 

b) Vogal temática: mudemos, levantamo-nos, tirante. 

c) Desinência de número: navios, aviões, girassóis. 

d) Radical: marujo, pedraria, terracota. 

 
11. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto: 

Embora seja alvo da especulação imobiliária ____ mais de 50 anos, desde que os 

empreendedores ___________ que o bairro Jardim das Flores ficaria ______ poucos ________ 

(ou melhor, _________) perto de uma importante estação de __________da cidade, a praça 

central _______ resiste. Dotado de uma _________ vista para o lago do Icaraí, os moradores 

__________ até quando _____________ conservar o importante patrimônio publico da 

comunidade. 

 

a) a – percebem – há – metrôs – metro – excessivamente -não obstante- magestosa – perguntam 

– conseguiram 

b) há – perceberão – a – metros – metro –escessivamente – portanto  - majestosa – perguntam – 

conseguiram 

c) a – perceberam - há – metros – metrô – ecessivamente – contudo – magestosa – 

perguntando-se - consiguirão  

d) há – perceberam – a – metros - metrô – excessivamente – ainda - majestosa – 

perguntam-se – conseguirão 

 

12. Leia as frases a seguir e escolha a alternativa CORRETA: 

I- Estou encantada com a vista. 

II- Alô? Alô!? Tem alguém na linha? 

III- ―Dicionário: sm.1. Obra que reúne, em ordem alfabética, as palavras de uma língua ou 

termos referentes a uma matéria específica, e descreve seu significado, uso, etimologia etc., na 

mesma língua ou em outra (dicionário de cinema / de inglês)2. O conjunto das palavras ou 

termos reunidos nessa obra.‖ 

IV-Beba Coca-Cola! 
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De acordo com o conjunto de finalidades comunicativas realizadas por meio do enunciado da 

língua proposto por Jakobson, na sequência supramencionada temos as seguintes funções da 

linguagem, em ordem crescente (I a IV): 

a) Emotiva, fática, metalinguística, conativa.         
b) b)Poética, fática, metalinguística, referencial. 

c)Poética, referencial, fática, metalinguística.     

d)Emotiva, poética, metalinguística, conativa. 

 

13. NULA 

 

14. Está plenamente CORRETO o emprego do elemento sublinhado na frase:   

a) O relatório para cujo o professor nos pede pressa, está em seu armário desde a semana 

passada.  

b) Fizemos um excelente relatório, para o qual colaboraram nosso estudo e dedicação.   

c) A parte do relatório aonde citei minhas experiências profissionais ocupou 15% do texto.  

d) Às vezes o estilo de um simples relatório, ao qual nos deparamos, torna-o absolutamente 

encantador para nós.   

15. Assinale a alternativa em que a concordância está feita de forma CORRETA: 

a) Deixamos caídas a calça e o jaleco. 

b) As enigmáticas Bruna e Cláudia vieram me afrontar. 

c) Água é boa para saúde. 

d) Admiro os futebóis alemão e os argentinos. 

16. Considere as frases: 

I- A expressão - (x-y) tem como resultado um número não positivo. 

II- Ela é uma dançarina excepcional. 

a) I é uma sentença aberta.   b) II é uma sentença fechada. 

c) I é uma sentença fechada.   d) I e II são sentenças abertas. 

17. João possui três amigos: um Brasileiro, um Argentino e outro Alemão. Um dos amigos é 

Enfermeiro, o outro é Engenheiro e o outro é Professor. Sabe-se que: 

I- Ou o Brasileiro é enfermeiro ou é professor. 

II- Ou o Brasileiro é engenheiro ou o Argentino é professor. 

III- Ou o Alemão é professor ou o Argentino é Professor. 

IV- Ou o Argentino é Engenheiro ou o Alemão é Engenheiro 

Portanto, é VERDADE que: 

a)O Brasileiro é Enfermeiro, o Argentino é engenheiro e o Alemão é Professor.  

b) O Brasileiro é enfermeiro, o Argentino é professor e o Alemão é 

engenheiro. 

c) O Brasileiro é professor, o Argentino é enfermeiro e o Alemão é engenheiro. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

18. Observe a sequência abaixo: 

JESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUS... 

A letra que ocupará a 61ª posição será: 

a) J  b) E  c)S  d)U 

19. NULA 
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20. É CORRETO afirmar a respeito da administração indireta: 

a) As autarquias são pessoas jurídicas de direito privado.  

b) A responsabilidade civil das autarquias por danos causados a terceiros depende da 

comprovação do dolo ou culpa.  

c) As sociedades de economia mista não podem explorar atividade econômica. 

d) Todas são falsas. 

 

21. NÃO são modalidades de licitação:  

a) concorrência  b)tomada de preços  c)convite d)Disputa  

 

22. É dispensável a licitação: 

a) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 

b) nos casos de emergência ou de calamidade pública, somente para os bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial ou calamitosa.  

c) para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade 

certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 

d) Todas as alternativas estão corretas 

23. O ___________, previsto pelo art. 137 da Constituição Federal, poderá ser decretado em 

função de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a 

ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, ou ainda quando da declaração de 

estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira. 

a) Estado de Emergência  b) Estado de Calamidade 

c) Estado de Sítio   d) Estado de Defesa 

 

24. Faça a correspondência: 

I- Eficiência  II- Razoabilidade e Proporcionalidade III- Motivação  

(   ) Por princípio,  a parte dispositiva deverá vir precedida por uma explicação ou fundamentos 

de fato e de direito . Nos processos e nos atos administrativos, é entendida como a indicação dos 

pressupostos de ―fato e de direito‖. 

(   ) Exige que a Administração atue com presteza, perfeição e sempre tenha por objetivo o 

atingimento de resultados práticos (busca pelo interesse público). Também chamado de 

princípio da boa-administração.  

(    )É o princípio da proibição de excesso, que tem por objetivo aferir a compatibilidade entre os 

meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da 

Administração Pública.   

 

A sequência CORRETA é: 

a) III, I, II  b) III, II, I  c) I,II, III  d) II, I, III 

 

25. São ícones padrão do Windows XP: 

a) Meu Computador e Meus Documentos.    

b) Meus Documentos e Meus Locais de Rede. 

c) Meus Locais de Rede e Internet Explorer. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

26. Na Barra de Formatação no Windows XP, podemos: 

a)Alterar Fonte, Negrito, Alinhamento de Texto. 

b) Alinhamento de Texto, Itálico, Visualizar. 

c) Inserir Data/hora, Visualizar, Itálico. 

d) Desfazer, Alterar Fonte, alinhamento de Texto. 
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27. Para alterar a configuração da área de trabalho no Windows XP basta seguir os passos: 

a) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações),Clicar em OK para salvar as modificações 

ou cancelar para sair sem modificar nada.  

b) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações), Clicar em OK para salvar as 

modificações ou cancelar para sair sem  modificar nada. 

c) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), clicar em OK para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

d) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), Clicar em Ok para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

 

28. O Brasil sediou, entre os dias 14 e 16 de julho em Fortaleza, a reunião cúpula do BRICS, 

grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 

Em pauta, estava(m): 

a) Criação de um banco de desenvolvimento e de um fundo de reservas. 

b) A inclusão da Argentina à cúpula do BRICS. 

c) Por não ter ainda um caráter formal, não ter um documento constitutivo, não funcionar com 

um secretariado fixo nem ter fundos destinados a financiar qualquer de suas atividades, o 

BRICS discutirá a formalização do grupo e elegerá sua diretoria. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

29. A Copa do Mundo da FIFA é a maior competição internacional de esporte único e é 

disputada pelas seleções masculinas principais das 208 federações afiliadas à FIFA. A 

competição é jogada a cada quatro anos desde a edição inaugural em 1930, à exceção de 1942 e 

1946, quando não ocorreu em função da Segunda Guerra Mundial. Ela cumpre com os objetivos 

da FIFA de sensibilizar o mundo, desenvolver o esporte e construir um futuro melhor de 

diversas maneiras. 

As duas próximas Copas aconteceão, respectivamente: 

a) Rússia e África   b)Rússia e Catar  

c) Catar e Rússia   d) Rússia e Japão 

 

30. NULA 

  

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31. A formação da teoria didática para investigar as ligações entre o ensino e 

aprendizagem ocorreu no século  XVII, quando João Amós Comênio (1592-1670), um 

pastor protestante, escreveu sobre didática, a Didática Magna. A didática de Comênio se 

assentava nos seguintes princípios, EXCETO: 

a) A educação é um direito natural de todos e tem finalidade de conduzir à felicidade 

com Deus. 

b)O homem deve ser educado de acordo com o seu desenvolvimento natural, as 

características de idade e capacidade para o conhecimento. 

c) Os conhecimentos devem ser adquiridos a partir da observação das coisas e dos 

fenômenos naturais. 
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d) O método intuitivo consiste da observação indireta das coisas para o registro de 

impressões na mente do aluno. 

 

32. Jean Jacques Rousseau (1712-1778) foi um pesquisador que propôs uma concepção 

nova de ensino, baseada nas necessidades e interesses imediatos da criança. Rousseau 

não colocou em prática suas teorias. Essa tarefa coube a outro pedagogo suíço Henrique 

Pestalozzi (1746-1827). As ideias mais importantes de Rousseau foram, EXCETO: 

a)A preparação da criança para a vida futura deve ser baseada no estudo das coisas 

relacionadas as suas necessidades e interesses atuais. 

b)Os verdadeiros professores são: a natureza, a experiência e o sentimento. 

c) Os professores são o centro da aprendizagem, cabendo aos mesmos criar 

ambientes lúdicos e envolver o educando no processo de aprendizagem de acordo 

com o interesse da instituição. 

d)A educação é um processo natural e as crianças são boas por natureza, elas têm uma 

tendência natural para se desenvolverem. 

 

33. Johann Friedrich Herbart (1766-1841) estabeleceu quatro critérios didáticos que 

deveriam ser seguidos rigorosamente, são eles: 

a)Clareza,  associação, sistematização e Método. 

b) sistematização, método, informação e vivencia. 

c) Clareza, associação, vivencia e sistematização. 

d) Associação, esquematização, sistematização e vivencia. 

 

34. Paulo Reglus Neves Freire - Nasceu em Recife, em 19 de setembro de 1921 e 

faleceu em São Paulo, no dia 2 de maio de 1997. Formado em Direito, começou sua 

vida profissional como professor de Língua Portuguesa. Sua principais obras são, 

EXCETO:  

a)Pedagogia do Oprimido.  b) Psicopedagogia da linguagem escrita. 

c) Pedagogia da Esperança.  c) Pedagogia da Autonomia.  

 

35. O caráter do professor influencia o seguimento e a qualidade do ensino. Para 

explicar isso, Libâneo esquematizou os principais objetivos da atuação docente, são 

eles, EXCETO: 

 

a)Assegurar ao aluno domínio duradouro e seguro dos conhecimentos científicos. 

b)Criar condições para o desenvolvimento de capacidades e habilidades, dirigindo a 

autonomia na aprendizagem e independência de pensamento dos alunos. 

c)Orientar as tarefas do ensino para a formação da personalidade; ajudá-los a 

escolherem um caminho com convicções, preparando-os, assim, para problemas futuros 

na vida real. 

d)Levar os alunos a uma esfera mais elevada possível, propondo desafios e 

instigando um crescimento satisfatório, buscando exclusivamente a superação 

exaustiva, mas necessária ao crescimento individual e coletivo. 

 

36. De acordo com a LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação. CAPÍTULO II - Da 

Educação Básica, Seção I – Art.23. § 2º O calendário escolar deverá adequar-se a 

as  peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo 

sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de: 

 

a)horas letivas previsto nesta lei.  b) numero de funcionários. 
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c) numero de alunos.    d) numero de professores. 

 

37. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação ( LDB) Seção V - Art. 37. 

A educação de jovens e adultos será destinada a que publico? 

a) Aqueles que desejam antecipar seus estudos. 

b) Aqueles que apresentam necessidades de revisar os conteúdos já estudados. 

c) Aqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 

fundamental e médio na idade própria. 

d) Aqueles que ainda não escolheram que profissão seguir. 

 

38. De acordo com a LDB. Art. 67, os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 

profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos 

planos de carreira do magistério público: 

 

I- Ingresso por concurso público de provas e títulos e indicações de profissionais aptos a 

avaliar. 

II- Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 

remunerado para esse fim.  

III- Piso salarial profissional.  

IV- Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do 

desempenho.  

V- Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de 

trabalho. 

VI- Condições adequadas de trabalho quando for possível. 

 

As alternativas que indicam a forma de valorização dos profissionais da Educação 

segundo a LDB são: 

 

a)Apenas os itens I, II, III e VI.  b)Apenas os itens II, III, IV e V. 

c)Apenas os itens  I, IV, V e VI.  d)Apenas os itens  I, III e V. 

 

39. De acordo com a LDB Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos 

com necessidades especiais, EXCETO:  

 

a) Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos,  para 

atender às suas necessidades.  

b) Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a 

conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para 

concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados.  

c) Professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 

atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a 

integração desses educandos nas classes comuns. 

d) Acesso diferenciado aos benefícios dos programas sociais suplementares 

disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. 

 

40. São diretrizes do Processo de Avaliação Institucional, EXCETO: 

 

a)Consiste em uma atividade intrínseca ao processo de planejamento, sendo um 

processo contínuo, geral, específico, buscando integrar ações. 
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b)É um processo transparente e ético em relação a seus fundamentos, com objetivo 

unicamente qualitativo.  

c) Elabora críticas às suas ações e aos resultados obtidos. 

d) Busca conhecer e registrar as limitações e possibilidades do trabalho avaliado. 

 

41. Durante o início do período conhecido por Guerra Fria, o presidente Eurico Gaspar 

Dutra adotou uma postura perante a bipolarização política do mundo. Que postura foi 

adotada neste governo?  

 

a) Conseguiu unir países que não estavam alinhados nem com a União Soviética e nem 

com os Estados Unidos, que ficaram conhecidos como os países não alinhados, ou 

Terceiro Mundo, estabelecendo uma poderosa opção econômica em nível mundial.  

b) Estabeleceu uma posição de apoio a país soviético perante esta bipolarização sempre 

tentando conciliar o comércio com o lado capitalista, tornando-se uma liderança 

internacional.  

c) Determinou através de sua constituição a posição de neutralidade brasileira, que se 

tornou uma das principais características de nossa diplomacia.  

d) Aliou-se declaradamente aos Estados Unidos, rompendo relações diplomáticas 

com a União Soviética e cassando o registro do Partido Comunista. 

 

42. O maior conflito armado da América do Sul findou com a destruição do Paraguai e a 

morte de um grande número de soldados brasileiros, além de nosso endividamento para 

saldar as dívidas de guerra. Para além dos interesses de brasileiros e paraguaios, havia, 

nesse conflito, o interesse de uma nação. Qual nação estava interessada em uma guerra 

entre os dois países sul-americanos e como esse país se beneficiaria dessa guerra?  

 

a) O Uruguai, que com a guerra poderia declarar sua independência sem sofrer 

retaliações do Brasil.  

b) A França, que teria a oportunidade de intervir em um conflito regional para tirar 

proveitos econômicos, iniciando uma prática que eles ainda hoje possuem.  

c) A Inglaterra, que queria derrubar o governo de Solano López para não sofrer 

concorrência dos produtos paraguaios. 

d) A Itália, que poderia enviar o excedente populacional, que estavam sem empregos, 

para reconstruir esses países da América do Sul.  

43. Após anos como Colônia de Portugal, o Brasil torna-se independente com várias 

particularidades em relação ao processo de independência de outros países. Assinale a 

opção que apresenta motivos que levaram a esse processo de independência.  

 

a) O descontentamento da Metrópole, que não queria mais ter relações políticas e 

comerciais com o Brasil.  

b) A atuação dos indígenas e escravos no plano político sensibilizou o príncipe regente, 

que, desejando criar um país livre, declarou a independência do Brasil em relação a 

Portugal. 

c) A Inglaterra, desejando ampliar sua relação comercial com o Brasil, declarou guerra a 

Portugal, permitindo que o Brasil declarasse sua independência.  

d) Com o retorno de d. João VI para Portugal, os portugueses tentaram fazer com 

que o Brasil retornasse à sua condição de colônia. A oposição dos brasileiros levou 

o príncipe regente a declarar a independência em 1822. 
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44. O espaço atual do território brasileiro passou por mudanças, obtendo um 

crescimento desde o período colonial, diferenciando-se do modelo proposto pelo 

Tratado de Tordesilhas, que estabelecia qual porção do novo mundo pertencia à 

Espanha e qual pertencia a Portugal. Dentre vários motivos, sabemos que o território 

português foi ampliado:  

 

a) Pela entrada dos bandeirantes, que seguiam para o interior em busca de 

indígenas para escravizar e do ouro. 

b) Por doações feitas pelo rei espanhol, que não possuía objetivos mercantilistas no lado 

oeste da América.  

c) Pela compra dos territórios espanhóis pelos senhores de engenho, após acordos 

vantajosos para o rei da Espanha. 

d) Pela troca de territórios entre as duas metrópoles. A Espanha cedeu o território na 

América para ficar com a Austrália, que pertencia a Portugal. 

 

45. O atual presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, mantém uma política para 

tentar reverter o quadro de recessão econômica do país. Esse modelo possui opositores 

que se intitulam Tea Party (ou Movimento do Chá). O nome desse movimento faz 

referência a um importante episódio da história norte-americana ocorrido em 1773, a 

Festa do Chá. O que foi a Festa do Chá de Boston de 1773 e quais suas consequências?  

 

a) Um encontro realizado no porto de Boston reunindo importadores e exportadores de 

chá que reivindicavam a manutenção das relações coloniais entre as Treze Colônias e a 

Inglaterra e que garantiu a manutenção da relação colonial.  

b) Foi uma reação dos colonos ingleses à lei que tornava o chá indiano exclusivo no 

comércio das treze colônias, onde lançaram todo o carregamento de chá do porto 

de Boston no mar, aumentando a tensão entre colônia e metrópole, levando à 

Declaração da Independência dos Estados Unidos em 1776.   

c) Tratou-se de um conflito entre indígenas e colonos pela posse das terras em Boston 

que culminou no ataque feito por indígenas aos carregamentos de chá que estavam no 

porto da cidade e estabeleceu um pacto de convivência pacífica entre colonos e 

indígenas.  

d) A celebração de acordos comerciais e políticos entre a Coroa inglesa e os colonos na 

América do Norte autorizando o livre comércio nas Treze Colônias, que resultou em um 

processo de independência pacífico.  

 

46. O Iluminismo questionava muitos princípios do Absolutismo e lutava por liberdade 

em diferentes esferas da atuação do indivíduo (como na religião, na política e na 

economia). Muitos monarcas adotaram alguns princípios do Iluminismo por receio de 

saírem do poder, inaugurando uma nova forma de governo, que, apesar de centralizada 

nas mãos dos reis, não era tida como absoluta. Essa forma de governo ficou conhecida 

como: 

 

a) tríade federativa.    b) feudalismo descentralizado.  

c) despotismo esclarecido.   d) monarquia parlamentarista.  

 

47. Quando o Europeu chega no continente americano, encontra povos que mantinham 

suas particularidades. Sobre os povos que habitavam a América Pré-Colonial, assinale a 

opção que apresenta concordância com o povo e suas características:  
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a) os Astecas, que ocupavam a região atual do México, tinham uma organização simples 

e harmoniosa com outros povos. Sua religião era sincretista, e suas aldeias não tinham 

estruturas como algumas cidades europeias. Praticavam a economia de subsistência 

através de sua agricultura e cultivo em pequenas ilhas artificiais utilizadas para o 

plantio.  

b) os Incas, povo que habitava a América Central, tinham sofisticação tecnológica, 

tendo criado um elaborado sistema de irrigação e uma vasta rede de estradas e de 

correios. Sua religião se aproximava da monoteísta prevendo a igualdade entre todos.  

c) sociedades coletoras e produtoras se estabeleceram ao longo do Caribe e 

América do Sul e que, apesar de serem diferentes, compartilham traços culturais 

comuns, como a economia de subsistência, vivendo da caça, da pesca, da coleta e 

da agricultura rudimentar; povos como os Marajoaras ficaram conhecidos pela 

sofisticação na produção de cerâmica.  

d) os Maias ocuparam a península de Yucatã (atual México) e foram uma das mais 

complexas civilizações da América Pré-Colombiana. Com uma economia baseada na 

agricultura, cada família se isolava nos grandes campos agrícolas. Toda cultura foi 

mantida através da tradição oral, já que não conheciam a escrita.  

 

48. No Reino Franco, após a morte do rei Clóvis, os reis, desinteressados na 

administração, passaram o poder de fato aos prefeitos do palácio. Um desses altos 

funcionários, conhecido como Pepino, o breve, tomou o poder e foi reconhecido pelo 

papa como rei, inaugurando uma das mais importantes dinastias entre os povos 

germânicos, a dinastia carolíngia, cujo rei mais importante foi Carlos Magno. Entre seus 

feitos, podemos destacar:  

 

a) a obrigatoriedade da presença diária em cultos, sendo os cristãos do período 

conhecidos como carolas, o que deu origem ao nome da dinastia.  

b) a divisão do Império em califados, administrado pelos califas, e a instituição do culto 

cristão a todos os povos germânicos.  

c) a unificação da Alemanha e a divisão do país em conselhos administrativos com 

eleição direta para prefeitos e governadores.  

d) a conquista e conversão ao cristianismo de diferentes reinos germânicos; a 

instituição de um novo modelo de administração para o Império Carolíngio, que 

passou a ser dividido em marcas, condados e ducados.  

 

49. O imperador Justiniano é lembrado como um dos mais emblemáticos imperadores 

do Império Bizantino. Sua realização mais importante foi: 

 

a) a retomada de territórios em poder dos visigodos, vândalos e lombardos, na 

tentativa de refazer o Império Romano.  

b) a redução dos impostos e o fim das guerras expansionistas, fazendo de 

Constantinopla um pequeno feudo.  

c) a democratização do sistema político, garantindo a todos os habitantes o direito de 

decidir sobre os rumos do Império.  

d) a oficialização do cristianismo como a religião do Império.  

 

50. Esta cidade não está sob o poder de um só: Atenas é livre. O povo aqui reina em 

tudo ao redor; os cidadãos, magistrados anuais, administram o Estado. Nenhum 

privilégio à fortuna, pois o pobre e o rico têm direitos iguais nesse país. [...] Sobre a 
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autoridade das leis escritas, [...] o fraco pode responder ao insulto do forte, e o 

pequeno, se tem razão, vence o grande. 

 

O texto acima foi escrito por Eurípides e enaltece as qualidades da democracia ateniense 

em relação às demais formas de governo na Grécia clássica. Assinale a opção correta 

sobre esta democracia em Atenas:  

a) Em Atenas, as definições de povo, de cidadão e de liberdade eram limitadas. Aos 

estrangeiros, escravos e às mulheres era negado o direito de participar da 

administração do Estado. 

b) A liberdade para os atenienses era entendida de forma ampla, sendo que todos 

aqueles que viviam em Atenas eram cidadãos livres.  

c) Todo o povo tinha o direito à participação política, podendo opinar sobre o destino da 

cidade; a única restrição era para os estrangeiros, que, por não terem nascido em Atenas, 

não podiam ser considerados cidadãos.  

d) Os atenienses, durante o século V a.C., dominaram grande parte dos povos que 

viveram às margens do mar Egeu, estendendo a prática da democracia a esses povos e 

concedendo liberdade.  

 

51. Fernando Collor de Mello governou o Brasil de 1990 a 1992, sendo o primeiro 

presidente eleito diretamente desde o golpe militar de 1964. Foi impedido de continuar 

governando após vir a público uma série de denúncias que o colocavam como pivô de 

uma ampla rede de corrupção que movimentava altas somas em dinheiro, mas antes 

disso Collor já havia conquistado desafetos por anunciar, com o Plano Collor para a 

estabilização da economia, decisões impopulares. Dentre as determinações do Plano 

Collor, a mais impopular foi: 

 

a) o congelamento de preços de bens de produção e de produtos primários.  

b) o bloqueio de dinheiro (acima de uma quantia estabelecida) de contas bancárias 

de pessoas e empresas.  

c) a elevação dos juros para diminuir o consumo, ocasionando uma estabilidade 

econômica no país.  

d) a eliminação de taxas alfandegárias, aumentando o desenvolvimento da indústria 

nacional. 

 

52. O Ato Institucional nº 5 (AI-5) foi instituído em 1968 representando o período 

conhecido por regime militar. O AI-5 NÃO determinava:  

a) o fechamento do Congresso.  

b) a possibilidade de intervenção nos estados e municípios.  

c) a possibilidade de transferir para o Poder Executivo a criação e aprovação de leis.  

d) a manutenção do habeas corpus para acusados de crimes contra a segurança 

nacional. 

 

53. Após a saída de Getúlio Vargas do poder em 1945, três partidos políticos foram 

criados para disputar as eleições presidenciais. Observe as características de cada um a 

seguir:  

 

I – Partido ligado ao Ministério do Trabalho e aos sindicatos de trabalhadores.  

II – Partido antigetulista favorável à abertura da economia nacional ao capital 

estrangeiro.  

III – Partido ligado aos interventores nomeados por Vargas e às oligarquias agrárias.  
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Os partidos acima descritos são, respectivamente:  

 

a) ALN, AIB e Partido Republicano.   

b) PTB, UDN e PSD.  

c) PT, PMBD e Arena.     

d) DEM, PCB, e PRONA.  

 

54. Após o fim da Guerra Fria, a globalização passou a ser palavra de ordem. Qual das 

alternativas abaixo define melhor o conceito de globalização:  

 

a) Uma dominação cultural imposta pelos Estados Unidos que prevê a unificação dos 

valores e da moral para além dos valores e culturas regionais.  

b) O aumento do comércio mundial integrando de maneira harmoniosa os diferentes 

mercados mundiais.  

c) Um processo histórico em que diferentes culturas, aspectos sociais e estruturas 

econômicas se fundem ultrapassando as fronteiras nacionais.  

d) A criação de uma rede de informação (internet) que conecta todos os computadores 

pessoais em rede. 

 

55. Mikhail Gorbachev foi o último líder soviético. Uma de suas decisões foi pôr em 

andamento duas mudanças: uma política e outra econômica. Apesar de todo o 

autoritarismo vivido na União Soviética, talvez o que mais tenha trazido alívio à 

população carente tenha sido a abertura econômica conhecida como perestroika. Sobre 

a perestroika é possível AFIRMAR:  

 

a) Decretava o fim do monopólio estatal para setores fundamentais da economia, 

como o setor de alimentos.  

b) Proibiu a abertura de empresas privadas, favorecendo o controle de preços e o 

controle da inflação.  

c) Estabeleceu uma renovação tecnológica que resultou na criação da internet e na 

acessibilidade de todos soviéticos a globalização.  

d) Restringiu a entrada de empresas estrangeiras no país concedendo empréstimos aos 

industriais locais para a modernização dessas indústrias. 

 

56. Quando nos debruçamos sobre a história dos países periféricos ao longo da segunda 

metade do século XX, podemos observar que grande parte daqueles que adotaram o 

regime socialista fizeram-no pela via revolucionária, como foi o caso da China, do 

Vietnã e de Cuba, mas na América Latina houve um exemplo de regime socialista 

implantado pela via democrática. Qual país latino-americano elegeu um presidente 

socialista por esta via?  

 

a) Panamá. 

b) Chile. 

c) Cuba.  

d) Argentina. 
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57. As afirmações listadas abaixo se referem a alguns dos muitos conflitos árabe-

israelenses.  

 

I – Conflito ocasionado pela nacionalização por parte do governo egípcio do canal de 

Suez, tendo como resultado a ocupação da península do Sinal. O conflito terminou em 

1957.  

II – Ataque israelense contra o Egito, a Síria e a Cisjordânia com a ocupação da 

península do Sinai, Faixa de Gaza, colinas de Golã e Cisjordânia.    

III – Conflito iniciado pelo Egito e pela Síria na tentativa de aproveitar um feriado judeu 

(o Dia do Perdão) para surpreender as forças armadas israelenses.  

IV – Ataque israelense a Beirute, sitiando a cidade por dez semanas e ocupando a 

porção sul do país.  

 

As afirmativas tratam respectivamente da: 

a) Tomada de Guadalcanal, Guerra dos Seis Dias, Guerra do Perdão e Guerra ao Terror.  

b) Guerra de Suez, Guerra do Afeganistão, Conflitos separatistas da Caxemira e Guerra 

Irã-Iraque.  

c) Guerra de Suez, Guerra dos Seis Dias, Guerra do Yom-Kippur e Guerra do 

Líbano.  

d) Guerra dos Cem Anos, Guerra Civil Palestina, Conflito do Perdão e Guerra de 

Beirute. 

 

58. Os regimes totalitários ficaram em evidência na Europa no período entre a Primeira 

e a Segunda Guerra Mundial onde a origem desses regimes está associada a práticas 

econômicas e políticas que, no início do século XX, se mostraram incapazes de 

promover o bem-estar e a prosperidade material. Quais eram, respectivamente, as 

práticas econômicas e políticas às quais os regimes totalitários se contrapunham?  

 

a) O mercantilismo e o absolutismo.   

b) O liberalismo e o absolutismo.  

c) O liberalismo e a democracia.    

d) O mercantilismo e a democracia. 

 

59. O sistema de produção industrial com as linhas de montagem foi uma as inovações 

implantadas por Henry Ford, entretanto, suas inovações foram muito mais profundas e 

se refletiram na própria organização do trabalho. Podemos apontar como mudanças 

instituídas por Henry Ford:  

 

a) A criação da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia.  

b) A jornada de trabalho de 8 horas diárias e a semana com 5 dias de trabalho.  

c) A licença-maternidade e o décimo terceiro salário.  

d) A criação das férias remuneradas e a semana com 5 dias de trabalho.  

 

60. "Artigo 6 - A lei é a expressão da vontade geral; todos os cidadãos têm o direito de 

concorrer, pessoalmente ou por seus representantes, à sua formação; ela deve ser a 

mesma para todos, seja protegendo, seja punindo. Todos os cidadãos, sendo iguais a 

seus olhos, são igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos 

públicos, segundo sua capacidade e sem outras distinções que as de suas virtudes e de 

seus talentos."  
("Declaração dos direitos do homem e do cidadão", 26 de agosto de 1789.)  
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O artigo acima estava diretamente relacionado aos ideais 

a) socialistas que fizeram parte da Revolução Mexicana.  

b) capitalistas que fizeram parte da Independência dos EUA.  

c) liberalistas que fizeram parte da Revolução Industrial na Ásia.  

d) iluministas que fizeram parte da Revolução Francesa. 
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PROFESSOR DO LABORATÓRIO DE 

INFORMÁTICA 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

Texto 1 

Alerta em ingresso de 'Praia do Futuro' diz respeito à meia-entrada e não a sexo gay, diz 

cinema. 
(adaptado de http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-

sexo-gay-diz-cinema-12553105) 

Espectador diz ter sido avisado sobre cenas íntimas no filme com Wagner Moura em 

sala em João Pessoa. 

RIO — Ao lançar "Praia do futuro" no Festival de Berlim, em fevereiro, Wagner Moura 

tentou se esquivar das perguntas sobre as cenas de sexo entre seu personagem e o do 

ator alemão Clemens Schick. "Temos que ter responsabilidade de não fazer isso virar 

um assunto. É preciso ver essa relação entre eles com naturalidade", disse ele, à época. 

Não adiantou. As cenas estão se tornando o principal assunto do filme, que tem 

classificação etária de 14 anos. 

Em Niterói, no Cinemark do Plaza Shopping, cerca de 40 pessoas saíram no meio de 

uma sessão (domingo, às 21h) do novo filme de Karim Aïnouz, conforme adiantou o 

colunista do GLOBO Ancelmo Gois. Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes 

pedirem o reembolso do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram, uma 

unidade também da rede Cinemark passou a fazer o alerta nas bilheterias. Há relatos 

parecidos em São Luís, em que clientes saíram de uma sessão reclamando não terem ido 

ao cinema "para ver aquilo". 

Procurado pelo GLOBO, Aïnouz comentou a polêmica. 

— Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de semana 

em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no 

público que frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a 

intolerância e o preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em 

geral são frutos da ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo 

que o nosso filme venha pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais 

tolerância e respeito às diferenças. 

Já em João Pessoa, o professor de turismo e administrador de empresas Iarlley Araujo, 

de 34 anos, que foi assistir ao filme numa sala da rede Cinépolis, foi alertado pelo 

atendente sobre as "cenas de sexo homossexual". "Senhor, tem certeza de que deseja ver 

esse filme?", teria perguntado o funcionário, de acordo com o post publicado por Iarlley 

Araújo no Instagram, em que compartilha uma imagem com o carimbo de "avisado" no 

ingresso do filme. Mas, segundo a empresa, tudo não passa de um mal entendido.  

 

http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
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1. Em relação ao texto 1, é CORRETO afirmar: 

I- É um editorial, com características injuntivas. 

II- É um texto jornalístico com traços argumentativos e expositivos. 

III- É uma propaganda institucional em formato de artigo de opinião. 

 

a) Apenas I e II são corretas. 

b) Apenas II e III são incorretas. 

c) Todas são incorretas, com exceção da afirmativa II. 

d) Apenas III é correta. 

 

2. Sobre o trecho ―Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de 

semana em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no público que 

frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a intolerância e o 

preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em geral são frutos da 

ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo que o nosso filme venha 

pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais tolerância e respeito às diferenças‖, 

podemos AFIRMAR que: 

 

a) A repetição continuada da palavra rejeição foi extremamente necessária, já que não existe 

em Língua Portuguesa outro vocábulo anafórico semelhante. 

b) Para ficar gramaticalmente correto, o jornalista que escreveu o artigo deveria ter modificado 

a transcrição da opinião do cineasta Karim Aïnouz, evitando assim a repetição da mesma 

palavra. 

c) O ―erro‖ linguístico do cineasta se deve ao fato do mesmo ser estrangeiro e não conhecer 

bem a gramática da Língua Portuguesa. 

d) Os termos “reação”, “intolerância” e “preconceito” não só recuperam adequadamente 

o vocábulo reiterado pelas frases anteriores (rejeição) mas também ampliam seu 

significado. 

 

3. Sobre o uso do acento grave nas expressões ―à meia-entrada‖ (ocorrência 1) e ―à época‖ 

(ocorrência 2), podemos AFIRMAR que: 

 

I- É pautado pela mesma regra nas ocorrências 1 e 2 

II- É pautado pela regra de preceder uma palavra feminina na ocorrência 1 

III- É pautado pela regra da preposição a que, ao reger um substantivo feminino singular, 

forma uma locução adverbial que deve necessariamente ser assinalada com um acento 

diferencial na ocorrência 2  

 

a) Todas são falsas, com exceção da III.        b)Todas são verdadeiras, com exceção da I. 

c) São verdadeiras I e II.    d)Somente I é verdadeira. 
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4. O pronome "se" na frase ―Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes pedirem o reembolso 

do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram (...)‖ tem o mesmo valor semântico-

sintático na seguinte frase: 

a) Em Maceió paga-se pouco, mas vive-se bem. 

b) Precisa-se de empregados responsáveis. 

c) Os passageiros indignaram-se com a greve do metrô. 

d) Após a confusão inicial, durante a briga, os motoristas insatisfeitos ofenderam-se com a 

maior naturalidade. 

 

5. De acordo com o Acordo Ortográfico vigente, assinale a alternativa na qual a regra implícita 

quanto ao uso do hífen na expressão ―meia-entrada‖ seja a mesma em todos os exemplos: 

a) auto-escola, e-mail, meia-vida, azul-escuro. 

b) meio-campista, meio-dia, meio-campo, meio-irmão. 

c) meia-casaca, primeira-dama, queima-roupa, super-reservada. 

d) meia-noite, bem-criada, mal-dormida, guarda-chuva. 

 

6. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto:  

De braços abertos sobre a Guanabara, ______ mais de 700 metros de altura e ______mais de 82 

anos, com o mesmo vigor _____ que o tornou conhecido em todo o mundo. Será que daqui 

_____80 anos o monumento não terá perdido sua ___________? Exaltado em prosa e verso, o 

Cristo Redentor é o mais altaneiro, o mais ______________ e o mais democrático símbolo do 

Rio de Janeiro: é visto por todos e de quase todas as partes da cidade – pelo menos _________ a 

especulação imobiliária não __________ muralhas de __________ para impedir sua visão. 

 

a) à / a/ simbólico /há/ majestância/ religioso / aonde / ergueu / arranhas-céus. 

b) há / a/ arquitetônico /há/ maestria/ piedoso / onde / levantou / arranhas-céu. 

c) a /há/ iconográfico /a/ magestade/ fervoroso / aonde / construiu / arranha-céus. 

d) a/ há/ simbólico / a/ majestade/ conspícuo / onde / ergueu / arranha-céus. 

 

Texto 2 

Tá avisado 

(disponível em http://taavisado.tumblr.com/) 
Muito boa a iniciativa de um cinema avisar aos espectadores do filme Praia do Futuro que o 

seu conteúdo pode desagradar alguns. Tão boa que deveria virar política das redes de cinema 

pra todo filme. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://taavisado.tumblr.com/
http://taavisado.tumblr.com/
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7. Sobre os textos 1 e 2, NÃO  é correto afirmar: 

 

a) O texto 2, através da ironia e humor parodísticos peculiares, constitui-se em uma 

reinterpretação semiótica intertextual do(s) enunciado(s) recôndito(s) no contexto primário, 

tanto ao que concerne seu caráter intrínseco e extrínseco 

b) O texto 1, muito embora seja um discurso engendrado por uma premente elite coprodutora 

do capital cultural, previsto nos moldes da Teoria Crítica e pelo arcabouço da Escola de 

Frankfurt, escamoteia certo juízo criterioso vigente na sociedade contemporânea em relação às 

minorias 

c)  O texto 2, por meio de uma fulcral pseudo-intersemioticidade dialógica, replica toda e 

qualquer possibilidade interpelativa e interpretativa do signo original, corroborando para 

acentuar a disparidade ambígua e sem fundamento da imagética contida no discurso 

ulterior. 

d) Não obstante a equidistância dos dois discursos, a percepção de leitura apropriada do 

primeiro enunciado é condição sine qua non para a correta depreensão do significado marginal 

na segunda ocorrência.  

 

8. Sobre as formas ―seje‖ e ―esteje‖ presentes no conjunto de imagens que integram o texto 2, é 

CORRETO afirmar: 
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I- Equivalem, respectivamente, às formas: 1
a
. e 3

a
. Pessoas (singular) do Indicativo Presente 

dos verbos SER e ESTAR, em suas formas arrizotônicas, de acordo com a NGB (Norma 

Gramatical Brasileira). 

II- Correspondem à variante popular da conjugação dos verbos SER e ESTAR na Presente do 

Subjuntivo (1
a
/3

a
 pessoa do singular) e absolutamente intercambiáveis com a conjugação padrão 

do verbo, já que as duas formas são atualmente aceitas. 

III- Constituem-se como uma anomalia grave do falante ―culto‖ de língua portuguesa, apesar 

do uso cada vez mais difundido de sua flexão tanto na linguagem falada quanto escrita. 

 

a) As alternativas I e II estão parcialmente corretas. 

b) Todas as alternativas estão incorretas, exceto a III. 

c) Todas as alternativas estão corretas, exceto a II. 

d) Somente a II está incorreta. 

 

9. Na frase ―Ela é encanto de moça, no entanto nenhum pretendente ainda se interessou por 

ela‖, a oração a partir da expressão em destaque é uma: 

a) Conjunção subordinativa consecutiva, pois introduz uma oração que exprime consequência. 

b)  Conjunção coordenativa aditiva sindética, pois introduz um pensamento que se adiciona ao 

anterior. 

c) Conjunção coordenativa adversativa, pois introduz um pensamento que contrasta com 

o anterior. 

d) Conjunção coordenativa conclusiva, pois introduz um pensamento de conclusão. 

 

10. Considerando o processo de formação e estrutura das palavras, a alternativa que apresenta 

inconsistência na exemplificação é:   

a) Sufixo temporal: estudáramos, existisse, amardes. 

b) Vogal temática: mudemos, levantamo-nos, tirante. 

c) Desinência de número: navios, aviões, girassóis. 

d) Radical: marujo, pedraria, terracota. 

 
11. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto: 

Embora seja alvo da especulação imobiliária ____ mais de 50 anos, desde que os 

empreendedores ___________ que o bairro Jardim das Flores ficaria ______ poucos ________ 

(ou melhor, _________) perto de uma importante estação de __________da cidade, a praça 

central _______ resiste. Dotado de uma _________ vista para o lago do Icaraí, os moradores 

__________ até quando _____________ conservar o importante patrimônio publico da 

comunidade. 

 

a) a – percebem – há – metrôs – metro – excessivamente -não obstante- magestosa – perguntam 

– conseguiram 

b) há – perceberão – a – metros – metro –escessivamente – portanto  - majestosa – perguntam – 

conseguiram 

c) a – perceberam - há – metros – metrô – ecessivamente – contudo – magestosa – 

perguntando-se - consiguirão  

d) há – perceberam – a – metros - metrô – excessivamente – ainda - majestosa – 

perguntam-se – conseguirão 

 

12. Leia as frases a seguir e escolha a alternativa CORRETA: 

I- Estou encantada com a vista. 

II- Alô? Alô!? Tem alguém na linha? 

III- ―Dicionário: sm.1. Obra que reúne, em ordem alfabética, as palavras de uma língua ou 

termos referentes a uma matéria específica, e descreve seu significado, uso, etimologia etc., na 

mesma língua ou em outra (dicionário de cinema / de inglês)2. O conjunto das palavras ou 

termos reunidos nessa obra.‖ 

IV-Beba Coca-Cola! 
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De acordo com o conjunto de finalidades comunicativas realizadas por meio do enunciado da 

língua proposto por Jakobson, na sequência supramencionada temos as seguintes funções da 

linguagem, em ordem crescente (I a IV): 

a) Emotiva, fática, metalinguística, conativa.         
b) b)Poética, fática, metalinguística, referencial. 

c)Poética, referencial, fática, metalinguística.     

d)Emotiva, poética, metalinguística, conativa. 

 

13. NULA 

 

14. Está plenamente CORRETO o emprego do elemento sublinhado na frase:   

a) O relatório para cujo o professor nos pede pressa, está em seu armário desde a semana 

passada.  

b) Fizemos um excelente relatório, para o qual colaboraram nosso estudo e dedicação.   

c) A parte do relatório aonde citei minhas experiências profissionais ocupou 15% do texto.  

d) Às vezes o estilo de um simples relatório, ao qual nos deparamos, torna-o absolutamente 

encantador para nós.   

15. Assinale a alternativa em que a concordância está feita de forma CORRETA: 

a) Deixamos caídas a calça e o jaleco. 

b) As enigmáticas Bruna e Cláudia vieram me afrontar. 

c) Água é boa para saúde. 

d) Admiro os futebóis alemão e os argentinos. 

16. Considere as frases: 

I- A expressão - (x-y) tem como resultado um número não positivo. 

II- Ela é uma dançarina excepcional. 

a) I é uma sentença aberta.   b) II é uma sentença fechada. 

c) I é uma sentença fechada.   d) I e II são sentenças abertas. 

17. João possui três amigos: um Brasileiro, um Argentino e outro Alemão. Um dos amigos é 

Enfermeiro, o outro é Engenheiro e o outro é Professor. Sabe-se que: 

I- Ou o Brasileiro é enfermeiro ou é professor. 

II- Ou o Brasileiro é engenheiro ou o Argentino é professor. 

III- Ou o Alemão é professor ou o Argentino é Professor. 

IV- Ou o Argentino é Engenheiro ou o Alemão é Engenheiro 

Portanto, é VERDADE que: 

a)O Brasileiro é Enfermeiro, o Argentino é engenheiro e o Alemão é Professor.  

b) O Brasileiro é enfermeiro, o Argentino é professor e o Alemão é 

engenheiro. 

c) O Brasileiro é professor, o Argentino é enfermeiro e o Alemão é engenheiro. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

18. Observe a sequência abaixo: 

JESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUS... 

A letra que ocupará a 61ª posição será: 

a) J  b) E  c)S  d)U 
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19. NULA 

 

20. É CORRETO afirmar a respeito da administração indireta: 

a) As autarquias são pessoas jurídicas de direito privado.  

b) A responsabilidade civil das autarquias por danos causados a terceiros depende da 

comprovação do dolo ou culpa.  

c) As sociedades de economia mista não podem explorar atividade econômica. 

d) Todas são falsas. 

 

21. NÃO são modalidades de licitação:  

a) concorrência  b)tomada de preços  c)convite d)Disputa  

 

22. É dispensável a licitação: 

a) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 

b) nos casos de emergência ou de calamidade pública, somente para os bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial ou calamitosa.  

c) para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade 

certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 

d) Todas as alternativas estão corretas 

23. O ___________, previsto pelo art. 137 da Constituição Federal, poderá ser decretado em 

função de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a 

ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, ou ainda quando da declaração de 

estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira. 

a) Estado de Emergência  b) Estado de Calamidade 

c) Estado de Sítio   d) Estado de Defesa 

 

24. Faça a correspondência: 

I- Eficiência  II- Razoabilidade e Proporcionalidade III- Motivação  

(   ) Por princípio,  a parte dispositiva deverá vir precedida por uma explicação ou fundamentos 

de fato e de direito . Nos processos e nos atos administrativos, é entendida como a indicação dos 

pressupostos de ―fato e de direito‖. 

(   ) Exige que a Administração atue com presteza, perfeição e sempre tenha por objetivo o 

atingimento de resultados práticos (busca pelo interesse público). Também chamado de 

princípio da boa-administração.  

(    )É o princípio da proibição de excesso, que tem por objetivo aferir a compatibilidade entre os 

meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da 

Administração Pública.   

 

A sequência CORRETA é: 

a) III, I, II  b) III, II, I  c) I,II, III  d) II, I, III 

 

25. São ícones padrão do Windows XP: 

a) Meu Computador e Meus Documentos.    

b) Meus Documentos e Meus Locais de Rede. 

c) Meus Locais de Rede e Internet Explorer. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

26. Na Barra de Formatação no Windows XP, podemos: 

a)Alterar Fonte, Negrito, Alinhamento de Texto. 

b) Alinhamento de Texto, Itálico, Visualizar. 

c) Inserir Data/hora, Visualizar, Itálico. 

d) Desfazer, Alterar Fonte, alinhamento de Texto. 
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27. Para alterar a configuração da área de trabalho no Windows XP basta seguir os passos: 

a) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações),Clicar em OK para salvar as modificações 

ou cancelar para sair sem modificar nada.  

b) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações), Clicar em OK para salvar as 

modificações ou cancelar para sair sem  modificar nada. 

c) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), clicar em OK para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

d) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), Clicar em Ok para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

 

28. O Brasil sediou, entre os dias 14 e 16 de julho em Fortaleza, a reunião cúpula do BRICS, 

grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 

Em pauta, estava(m): 

a) Criação de um banco de desenvolvimento e de um fundo de reservas. 

b) A inclusão da Argentina à cúpula do BRICS. 

c) Por não ter ainda um caráter formal, não ter um documento constitutivo, não funcionar com 

um secretariado fixo nem ter fundos destinados a financiar qualquer de suas atividades, o 

BRICS discutirá a formalização do grupo e elegerá sua diretoria. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

29. A Copa do Mundo da FIFA é a maior competição internacional de esporte único e é 

disputada pelas seleções masculinas principais das 208 federações afiliadas à FIFA. A 

competição é jogada a cada quatro anos desde a edição inaugural em 1930, à exceção de 1942 e 

1946, quando não ocorreu em função da Segunda Guerra Mundial. Ela cumpre com os objetivos 

da FIFA de sensibilizar o mundo, desenvolver o esporte e construir um futuro melhor de 

diversas maneiras. 

As duas próximas Copas aconteceão, respectivamente: 

a) Rússia e África   b)Rússia e Catar  

c) Catar e Rússia   d) Rússia e Japão 

 

30. NULA 

 

  

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31. A formação da teoria didática para investigar as ligações entre o ensino e 

aprendizagem ocorreu no século  XVII, quando João Amós Comênio (1592-1670), um 

pastor protestante, escreveu sobre didática, a Didática Magna. A didática de Comênio se 

assentava nos seguintes princípios, EXCETO: 

a) A educação é um direito natural de todos e tem finalidade de conduzir à felicidade 

com Deus. 

b)O homem deve ser educado de acordo com o seu desenvolvimento natural, as 

características de idade e capacidade para o conhecimento. 
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c) Os conhecimentos devem ser adquiridos a partir da observação das coisas e dos 

fenômenos naturais. 

d) O método intuitivo consiste da observação indireta das coisas para o registro de 

impressões na mente do aluno. 

 

32. Jean Jacques Rousseau (1712-1778) foi um pesquisador que propôs uma concepção 

nova de ensino, baseada nas necessidades e interesses imediatos da criança. Rousseau 

não colocou em prática suas teorias. Essa tarefa coube a outro pedagogo suíço Henrique 

Pestalozzi (1746-1827). As ideias mais importantes de Rousseau foram, EXCETO: 

a)A preparação da criança para a vida futura deve ser baseada no estudo das coisas 

relacionadas as suas necessidades e interesses atuais. 

b)Os verdadeiros professores são: a natureza, a experiência e o sentimento. 

c) Os professores são o centro da aprendizagem, cabendo aos mesmos criar 

ambientes lúdicos e envolver o educando no processo de aprendizagem de acordo 

com o interesse da instituição. 

d)A educação é um processo natural e as crianças são boas por natureza, elas têm uma 

tendência natural para se desenvolverem. 

 

33. Johann Friedrich Herbart (1766-1841) estabeleceu quatro critérios didáticos que 

deveriam ser seguidos rigorosamente, são eles: 

a)Clareza,  associação, sistematização e Método. 

b) sistematização, método, informação e vivencia. 

c) Clareza, associação, vivencia e sistematização. 

d) Associação, esquematização, sistematização e vivencia. 

 

34. Paulo Reglus Neves Freire - Nasceu em Recife, em 19 de setembro de 1921 e 

faleceu em São Paulo, no dia 2 de maio de 1997. Formado em Direito, começou sua 

vida profissional como professor de Língua Portuguesa. Sua principais obras são, 

EXCETO:  

a)Pedagogia do Oprimido.  b) Psicopedagogia da linguagem escrita. 

c) Pedagogia da Esperança.  c) Pedagogia da Autonomia.  

 

35. O caráter do professor influencia o seguimento e a qualidade do ensino. Para 

explicar isso, Libâneo esquematizou os principais objetivos da atuação docente, são 

eles, EXCETO: 

 

a)Assegurar ao aluno domínio duradouro e seguro dos conhecimentos científicos. 

b)Criar condições para o desenvolvimento de capacidades e habilidades, dirigindo a 

autonomia na aprendizagem e independência de pensamento dos alunos. 

c)Orientar as tarefas do ensino para a formação da personalidade; ajudá-los a 

escolherem um caminho com convicções, preparando-os, assim, para problemas futuros 

na vida real. 

d)Levar os alunos a uma esfera mais elevada possível, propondo desafios e 

instigando um crescimento satisfatório, buscando exclusivamente a superação 

exaustiva, mas necessária ao crescimento individual e coletivo. 

 

36. De acordo com a LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação. CAPÍTULO II - Da 

Educação Básica, Seção I – Art.23. § 2º O calendário escolar deverá adequar-se a 

as  peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo 

sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de: 
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a)horas letivas previsto nesta lei.  b) numero de funcionários. 

c) numero de alunos.    d) numero de professores. 

 

37. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação ( LDB) Seção V - Art. 37. 

A educação de jovens e adultos será destinada a que publico? 

a) Aqueles que desejam antecipar seus estudos. 

b) Aqueles que apresentam necessidades de revisar os conteúdos já estudados. 

c) Aqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 

fundamental e médio na idade própria. 

d) Aqueles que ainda não escolheram que profissão seguir. 

 

38. De acordo com a LDB. Art. 67, os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 

profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos 

planos de carreira do magistério público: 

 

I- Ingresso por concurso público de provas e títulos e indicações de profissionais aptos a 

avaliar. 

II- Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 

remunerado para esse fim.  

III- Piso salarial profissional.  

IV- Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do 

desempenho.  

V- Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de 

trabalho. 

VI- Condições adequadas de trabalho quando for possível. 

 

As alternativas que indicam a forma de valorização dos profissionais da Educação 

segundo a LDB são: 

a)Apenas os itens I, II, III e VI.  b)Apenas os itens II, III, IV e V. 

c)Apenas os itens  I, IV, V e VI.  d)Apenas os itens  I, III e V. 

 

39. De acordo com a LDB Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos 

com necessidades especiais, EXCETO:  

a) Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos,  para 

atender às suas necessidades.  

b) Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a 

conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para 

concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados.  

c) Professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 

atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a 

integração desses educandos nas classes comuns. 

d) Acesso diferenciado aos benefícios dos programas sociais suplementares 

disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. 

 

40. São diretrizes do Processo de Avaliação Institucional, EXCETO: 

a)Consiste em uma atividade intrínseca ao processo de planejamento, sendo um 

processo contínuo, geral, específico, buscando integrar ações. 

b)É um processo transparente e ético em relação a seus fundamentos, com objetivo 

unicamente qualitativo.  
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c) Elabora críticas às suas ações e aos resultados obtidos. 

d) Busca conhecer e registrar as limitações e possibilidades do trabalho avaliado. 

 

41. Os computadores podem ser classificados em dois tipos principais: analógicos e 

digitais. Identifique nos itens abaixo, a opção que RETRATA características do 

computador DIGITAL. 

 

a) É uma categoria de computadores que se utiliza de eventos elétricos, mecânicos ou 

hidráulicos para resolver problemas do homem, Ou seja, tais computadores representam 

o comportamento de um sistema real utilizando-se para isso de grandezas físicas. 

b) Não trabalham com números nem com símbolos que representam os números; eles 

procuram fazer proporção entre quantidades. 

c) Alguns exemplos desse tipo de computador são o Ábaco – que se utilizava de 

pequenos carretéis embutidos em um pequeno filete de metal para realizar cálculos – ou 

a régua de cálculo – que utiliza comprimentos de escalas especialmente calibradas para 

facilitar a multiplicação, a divisão e outras funções. 

d) É uma máquina projetada para armazenar e manipular informações 

representadas apenas por algarismos ou dígitos, que só podem assumir dois 

valores distintos, 0 e 1, razão pela qual é denominado de computador digital.  

 

42. John Von Neumann foi um matemático natural da Hungria que viveu a maior parte 

de sua vida nos Estados Unidos. Contribuiu de forma significativa para a evolução dos 

computadores. Suas contribuições perduram até os dias atuais. Identifique nos itens 

abaixo o que é considerado o principal feito de John Von Neumann: 

 

a) Construção de um computador sequencial binário de programa armazenado. 

b) Substituição da válvula pelo transistor. 

c) Construção do IBM 360, o qual era capaz de realizar 2 milhões de adições por 

segundo e cerca de 500 mil multiplicações, tornando seus antecessores totalmente 

obsoletos. 

d)  Construção de um computador analógico. 

 

43. Podemos dizer que se trata do componente principal do computador. É responsável 

pela execução de dados e instruções armazenadas em memória (código de programas e 

dados). 

O texto se refere a: 

a) Memória. 

b) UCP: Unidade Central de Processamento. 

c) Dispositivos de Entrada e Saída (E/S). 

d) Barramento. 

 

44. Leia o texto: 

O (a) _____________ é o dispositivo utilizado para dar a entrada a instruções vindas 

dos seres humanos ao computador. Nesse caso, é necessário que ele seja capaz de 

identificar a simbologia utilizada pelos seres humanos. Por isso, geralmente existe um 

para cada língua (ex.: português, japonês) ou inclusive dentro do mesmo idioma podem 

existir adaptações de teclado para países diferentes. (ex.: para o Brasil (ABNT-2) e 

Portugal (Pt)). 

A palavra que falta no texto é: 

a) Monitor de vídeo  b)Impressora   c) Teclado d)Discos magnéticos 
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45. A tomada do micro deve ser preparada do mesmo jeito em qualquer lugar do 

mundo, dentro dos padrões internacionais. Uma tomada utilizada em sistema de 

microcomputador tem a seguinte configuração, EXCETO:  

 

a) O fio TERRA deve ser instalado no polo inferior da tomada. 

b) O fio TRIPOLAR deve ser instalado no polo da direita da tomada. 

c) O fio FASE deve ser instalado no polo da direita da tomada.  

d) O fio NEUTRO deve ser instalado no polo da esquerda da tomada.  

 

46. Nas placas de CPU antigas, as memórias eram ligadas diretamente ao barramento do 

processador, através de chips chamados buffers bidirecionais. Esses chips tinham como 

único objetivo: 

 

a) Diminuir a corrente vinda do processador, permitindo que o barramento de dados 

fosse ligado a um número maior de chips de memória. Portanto a velocidade do 

barramento do processador era inferior à velocidade do barramento das memórias.  

b) Aumentar a corrente vinda do processador, permitindo que o barramento de dados 

fosse ligado a um número menor de chips de memória. Portanto a velocidade do 

barramento do processador era maior à velocidade do barramento das memórias. 

c) Amplificar a corrente vinda do processador, permitindo que o barramento de dados 

fosse ligado a um número grande de chips de memória. Portanto a velocidade do 

barramento do processador era maior à velocidade do barramento das memórias. 

d)Amplificar a corrente vinda do processador, permitindo que o barramento de 

dados fosse ligado a um número grande de chips de memória. Portanto a 

velocidade do barramento do processador era igual à velocidade do barramento 

das memórias.  

 

47. NULA 

 

48. Os tipos de Processadores mais utilizados são da marca Intel e AMD. Dentro dessas 

marcas há diferentes tipos de processadores. Sobre os processadores é possível 

AFIRMAR: 

 

I- Intel Celeron – para atividades que demandem muita capacidade do processador.  

II- Intel Pentium 4 HT – para atividades de alta performance. 

III- Intel Xeon e Itanium – para estações de trabalho e servidores. 

IV- AMD Sempron - para atividades que demandem muita capacidade do processador. 

V- AMD Atlhon 64 - para atividades de baixa performance. 

VI- AMD Opteron - para estações de trabalho e servidores. 

 

Os itens verdadeiros são: 

a) Apenas I, IV e V.   b)Apenas II, III e VI. 

c) Apenas III e V.   d)Apenas I e VI. 

 

49. Algumas placas de vídeo vêm com saídas para que você ligue-as em televisores, 

através de conectores RCA. Esse tipo de conector terá sempre a cor: 

a) Vermelha.  b) Branca.  c) Amarela.  d) Preta. 
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50. Programação estruturada é uma forma de programação de computadores que 

preconiza que todos os programas possíveis podem ser reduzidos a apenas três 

estruturas. São elas, EXCETO: 

a) Sequência.   

b) Esboço.  

c) Decisão  

d) iteração (também é chamada de repetição).  

 

51. O nome dado aos cabos que conduzirão as tensões elétricas entre o computador 

origem e o destino, no caso de cabos de cobre ou luminosidade, quando falamos de 

fibras ópticas. 

 

a) Placas de rede.    b)Cabeamento.  

c)Meio de comunicação.   d)Coaxial. 

 

52. É uma forma mais rápida e barata que as pessoas do mundo inteiro têm para se 

comunicarem; ou seja, qualquer usuário tem acesso às informações que normalmente 

são superficiais e publicas. 

O texto se refere a: 

a) INTRANET b)EXTRANET c)INTERNET     d)BANCO DE DADOS. 

 

53. A linguagem SQL é um grande padrão de banco de dados. Isto decorre da sua 

simplicidade e facilidade de uso. Ela se diferencia de outras linguagens de consulta a 

banco de dados no sentido de que: 

 

a) Uma consulta SQL especifica a forma do resultado e não o caminho para chegar 

a ele. 

b) Uma consulta SQL especifica apenas o caminho para chegar a um resultado. 

c) Uma consulta SQL não especifica a forma do resultado, somente o caminho para 

chegar a ele. 

d) Uma consulta SQL não especifica a forma do resultado e sim os inúmeros caminhos 

para chegar a um objetivo. 

 

54. Structured Quer Linguaje, ou Linguagem de Consulta Estruturada ou SQL, é a 

linguagem de pesquisa declarativa padrão para banco de dados: 

a) Arquivos.  b)Orientado a objetos. c)Extenso. d)Relacional. 

 

55. O SQL foi desenvolvido originalmente no início dos anos 70 nos laboratórios da: 

a)Sun   b)Oracle  c)Microsoft  d)IBM 

 

56. Uma rede consiste em diversos processadores que estão interligados e compartilham 

recursos entre si. Podemos dizer que uma rede LAN: 

 

a)Serve de conexão de dispositivos de armazenamento remoto de computador para os 

servidores de forma a que os dispositivos aparecem como locais ligados ao sistema 

operacional. 

b)Integra equipamentos em diversas localizações geográficas (hosts, computadores, 

routers/gateways, etc.), envolvendo diversos países e continentes como a Internet. 

c)É uma rede onde seu tamanho se limita a apenas uma pequena região física. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa%C3%A7%C3%A3o_de_computadores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Decis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Itera%C3%A7%C3%A3o
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d)É uma rede onde temos por exemplo, uma rede de farmácias, em uma cidade, onde 

todas acessam uma base de dados comum. 

 

57. A segurança da informação está diretamente relacionada com proteção de um 

conjunto de informações, no sentido de preservar o valor que possuem para um 

indivíduo ou uma organização. São características básicas da segurança da informação 

os atributos abaixo, EXCETO: 

 

a) Confidencialidade.  b)Integridade.  c)Insegurança.      d)Autenticidade. 

 

58. Podemos dizer que a perda de Disponibilidade acontece quando: 

 

a) Uma determinada informação fica exposta a manuseio por uma pessoa não 

autorizada, que efetua alterações que não foram aprovadas e não estão sob o controle do 

proprietário (corporativo ou privado) da informação. 

b) A informação deixa de estar acessível por quem necessita dela. Seria o caso da 

perda de comunicação com um sistema importante para a empresa, que aconteceu 

com a queda de um servidor ou de uma aplicação crítica de negócio, que 

apresentou uma falha devido a um erro causado por motivo interno ou externo ao 

equipamento ou por ação não autorizada de pessoas com ou sem má intenção. 

c) Há uma quebra de sigilo de uma determinada informação (ex: a senha de um usuário 

ou administrador de sistema) permitindo que sejam expostas informações restritas as 

quais seriam acessíveis apenas por um determinado grupo de usuários. 

d) Não é permitido a exposição de informações restritas por um determinado grupo de 

usuários. 

 

59. É a forma como um sistema é protegido no nível de sistema operacional e de 

aplicação. Normalmente é considerada como proteção contra ataques, mas também 

significa proteção de sistemas contra erros não intencionais, como remoção acidental de 

importantes arquivos de sistema ou aplicação. Estamos nos referindo a: 

 

a)Segurança física.    b)Segurança lógica. 

c)Segurança analógica.   d)Segurança diferenciada. 

 

60. São vantagens da arquitetura cliente-servidor, EXCETO: 

 

a) Todos os dados são armazenados nos servidores, que geralmente possuem controles 

de segurança muito maior do que a maioria dos clientes. Os servidores podem controlar 

melhor o acesso a recursos, para garantir que apenas os clientes com credenciais válidas 

possam aceder e alterar os dados. 

b) Muitas tecnologias avançadas de cliente-servidor estão disponíveis, que foram 

projetadas para garantir a segurança, facilidade de interface do usuário e facilidade de 

uso. 

c) Funciona com vários clientes diferentes de capacidades diferentes. 

d) Clientes podem solicitar serviços, mas não podem oferecê-los para outros 

clientes, sobrecarregando o servidor, pois quanto mais clientes, mais informações 

que irão demandar mais banda. 
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PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

 

 

Texto 1 

Alerta em ingresso de 'Praia do Futuro' diz respeito à meia-entrada e não a sexo gay, diz 

cinema. 
(adaptado de http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-

sexo-gay-diz-cinema-12553105) 

Espectador diz ter sido avisado sobre cenas íntimas no filme com Wagner Moura em 

sala em João Pessoa. 

RIO — Ao lançar "Praia do futuro" no Festival de Berlim, em fevereiro, Wagner Moura 

tentou se esquivar das perguntas sobre as cenas de sexo entre seu personagem e o do 

ator alemão Clemens Schick. "Temos que ter responsabilidade de não fazer isso virar 

um assunto. É preciso ver essa relação entre eles com naturalidade", disse ele, à época. 

Não adiantou. As cenas estão se tornando o principal assunto do filme, que tem 

classificação etária de 14 anos. 

Em Niterói, no Cinemark do Plaza Shopping, cerca de 40 pessoas saíram no meio de 

uma sessão (domingo, às 21h) do novo filme de Karim Aïnouz, conforme adiantou o 

colunista do GLOBO Ancelmo Gois. Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes 

pedirem o reembolso do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram, uma 

unidade também da rede Cinemark passou a fazer o alerta nas bilheterias. Há relatos 

parecidos em São Luís, em que clientes saíram de uma sessão reclamando não terem ido 

ao cinema "para ver aquilo". 

Procurado pelo GLOBO, Aïnouz comentou a polêmica. 

— Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de semana 

em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no 

público que frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a 

intolerância e o preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em 

geral são frutos da ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo 

que o nosso filme venha pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais 

tolerância e respeito às diferenças. 

Já em João Pessoa, o professor de turismo e administrador de empresas Iarlley Araujo, 

de 34 anos, que foi assistir ao filme numa sala da rede Cinépolis, foi alertado pelo 

atendente sobre as "cenas de sexo homossexual". "Senhor, tem certeza de que deseja ver 

esse filme?", teria perguntado o funcionário, de acordo com o post publicado por Iarlley 

Araújo no Instagram, em que compartilha uma imagem com o carimbo de "avisado" no 

ingresso do filme. Mas, segundo a empresa, tudo não passa de um mal entendido.  

 

http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
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1. Em relação ao texto 1, é CORRETO afirmar: 

I- É um editorial, com características injuntivas. 

II- É um texto jornalístico com traços argumentativos e expositivos. 

III- É uma propaganda institucional em formato de artigo de opinião. 

 

a) Apenas I e II são corretas. 

b) Apenas II e III são incorretas. 

c) Todas são incorretas, com exceção da afirmativa II. 

d) Apenas III é correta. 

 

2. Sobre o trecho ―Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de 

semana em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no público que 

frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a intolerância e o 

preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em geral são frutos da 

ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo que o nosso filme venha 

pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais tolerância e respeito às diferenças‖, 

podemos AFIRMAR que: 

 

a) A repetição continuada da palavra rejeição foi extremamente necessária, já que não existe 

em Língua Portuguesa outro vocábulo anafórico semelhante. 

b) Para ficar gramaticalmente correto, o jornalista que escreveu o artigo deveria ter modificado 

a transcrição da opinião do cineasta Karim Aïnouz, evitando assim a repetição da mesma 

palavra. 

c) O ―erro‖ linguístico do cineasta se deve ao fato do mesmo ser estrangeiro e não conhecer 

bem a gramática da Língua Portuguesa. 

d) Os termos “reação”, “intolerância” e “preconceito” não só recuperam adequadamente 

o vocábulo reiterado pelas frases anteriores (rejeição) mas também ampliam seu 

significado. 

 

3. Sobre o uso do acento grave nas expressões ―à meia-entrada‖ (ocorrência 1) e ―à época‖ 

(ocorrência 2), podemos AFIRMAR que: 

 

I- É pautado pela mesma regra nas ocorrências 1 e 2 

II- É pautado pela regra de preceder uma palavra feminina na ocorrência 1 

III- É pautado pela regra da preposição a que, ao reger um substantivo feminino singular, 

forma uma locução adverbial que deve necessariamente ser assinalada com um acento 

diferencial na ocorrência 2  

 

a) Todas são falsas, com exceção da III.        b)Todas são verdadeiras, com exceção da I. 

c) São verdadeiras I e II.    d)Somente I é verdadeira. 
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4. O pronome "se" na frase ―Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes pedirem o reembolso 

do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram (...)‖ tem o mesmo valor semântico-

sintático na seguinte frase: 

a) Em Maceió paga-se pouco, mas vive-se bem. 

b) Precisa-se de empregados responsáveis. 

c) Os passageiros indignaram-se com a greve do metrô. 

d) Após a confusão inicial, durante a briga, os motoristas insatisfeitos ofenderam-se com a 

maior naturalidade. 

 

5. De acordo com o Acordo Ortográfico vigente, assinale a alternativa na qual a regra implícita 

quanto ao uso do hífen na expressão ―meia-entrada‖ seja a mesma em todos os exemplos: 

a) auto-escola, e-mail, meia-vida, azul-escuro. 

b) meio-campista, meio-dia, meio-campo, meio-irmão. 

c) meia-casaca, primeira-dama, queima-roupa, super-reservada. 

d) meia-noite, bem-criada, mal-dormida, guarda-chuva. 

 

6. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto:  

De braços abertos sobre a Guanabara, ______ mais de 700 metros de altura e ______mais de 82 

anos, com o mesmo vigor _____ que o tornou conhecido em todo o mundo. Será que daqui 

_____80 anos o monumento não terá perdido sua ___________? Exaltado em prosa e verso, o 

Cristo Redentor é o mais altaneiro, o mais ______________ e o mais democrático símbolo do 

Rio de Janeiro: é visto por todos e de quase todas as partes da cidade – pelo menos _________ a 

especulação imobiliária não __________ muralhas de __________ para impedir sua visão. 

 

a) à / a/ simbólico /há/ majestância/ religioso / aonde / ergueu / arranhas-céus. 

b) há / a/ arquitetônico /há/ maestria/ piedoso / onde / levantou / arranhas-céu. 

c) a /há/ iconográfico /a/ magestade/ fervoroso / aonde / construiu / arranha-céus. 

d) a/ há/ simbólico / a/ majestade/ conspícuo / onde / ergueu / arranha-céus. 

 

Texto 2 

Tá avisado 

(disponível em http://taavisado.tumblr.com/) 
Muito boa a iniciativa de um cinema avisar aos espectadores do filme Praia do Futuro que o 

seu conteúdo pode desagradar alguns. Tão boa que deveria virar política das redes de cinema 

pra todo filme. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://taavisado.tumblr.com/
http://taavisado.tumblr.com/
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7. Sobre os textos 1 e 2, NÃO  é correto afirmar: 

 

a) O texto 2, através da ironia e humor parodísticos peculiares, constitui-se em uma 

reinterpretação semiótica intertextual do(s) enunciado(s) recôndito(s) no contexto primário, 

tanto ao que concerne seu caráter intrínseco e extrínseco 

b) O texto 1, muito embora seja um discurso engendrado por uma premente elite coprodutora 

do capital cultural, previsto nos moldes da Teoria Crítica e pelo arcabouço da Escola de 

Frankfurt, escamoteia certo juízo criterioso vigente na sociedade contemporânea em relação às 

minorias 

c)  O texto 2, por meio de uma fulcral pseudo-intersemioticidade dialógica, replica toda e 

qualquer possibilidade interpelativa e interpretativa do signo original, corroborando para 

acentuar a disparidade ambígua e sem fundamento da imagética contida no discurso 

ulterior. 

d) Não obstante a equidistância dos dois discursos, a percepção de leitura apropriada do 

primeiro enunciado é condição sine qua non para a correta depreensão do significado marginal 

na segunda ocorrência.  

 

8. Sobre as formas ―seje‖ e ―esteje‖ presentes no conjunto de imagens que integram o texto 2, é 

CORRETO afirmar: 
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I- Equivalem, respectivamente, às formas: 1
a
. e 3

a
. Pessoas (singular) do Indicativo Presente 

dos verbos SER e ESTAR, em suas formas arrizotônicas, de acordo com a NGB (Norma 

Gramatical Brasileira). 

II- Correspondem à variante popular da conjugação dos verbos SER e ESTAR na Presente do 

Subjuntivo (1
a
/3

a
 pessoa do singular) e absolutamente intercambiáveis com a conjugação padrão 

do verbo, já que as duas formas são atualmente aceitas. 

III- Constituem-se como uma anomalia grave do falante ―culto‖ de língua portuguesa, apesar 

do uso cada vez mais difundido de sua flexão tanto na linguagem falada quanto escrita. 

 

a) As alternativas I e II estão parcialmente corretas. 

b) Todas as alternativas estão incorretas, exceto a III. 

c) Todas as alternativas estão corretas, exceto a II. 

d) Somente a II está incorreta. 

 

9. Na frase ―Ela é encanto de moça, no entanto nenhum pretendente ainda se interessou por 

ela‖, a oração a partir da expressão em destaque é uma: 

a) Conjunção subordinativa consecutiva, pois introduz uma oração que exprime consequência. 

b)  Conjunção coordenativa aditiva sindética, pois introduz um pensamento que se adiciona ao 

anterior. 

c) Conjunção coordenativa adversativa, pois introduz um pensamento que contrasta com 

o anterior. 

d) Conjunção coordenativa conclusiva, pois introduz um pensamento de conclusão. 

 

10. Considerando o processo de formação e estrutura das palavras, a alternativa que apresenta 

inconsistência na exemplificação é:   

a) Sufixo temporal: estudáramos, existisse, amardes. 

b) Vogal temática: mudemos, levantamo-nos, tirante. 

c) Desinência de número: navios, aviões, girassóis. 

d) Radical: marujo, pedraria, terracota. 

 
11. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto: 

Embora seja alvo da especulação imobiliária ____ mais de 50 anos, desde que os 

empreendedores ___________ que o bairro Jardim das Flores ficaria ______ poucos ________ 

(ou melhor, _________) perto de uma importante estação de __________da cidade, a praça 

central _______ resiste. Dotado de uma _________ vista para o lago do Icaraí, os moradores 

__________ até quando _____________ conservar o importante patrimônio publico da 

comunidade. 

 

a) a – percebem – há – metrôs – metro – excessivamente -não obstante- magestosa – perguntam 

– conseguiram 

b) há – perceberão – a – metros – metro –escessivamente – portanto  - majestosa – perguntam – 

conseguiram 

c) a – perceberam - há – metros – metrô – ecessivamente – contudo – magestosa – 

perguntando-se - consiguirão  

d) há – perceberam – a – metros - metrô – excessivamente – ainda - majestosa – 

perguntam-se – conseguirão 

 

12. Leia as frases a seguir e escolha a alternativa CORRETA: 

I- Estou encantada com a vista. 

II- Alô? Alô!? Tem alguém na linha? 

III- ―Dicionário: sm.1. Obra que reúne, em ordem alfabética, as palavras de uma língua ou 

termos referentes a uma matéria específica, e descreve seu significado, uso, etimologia etc., na 

mesma língua ou em outra (dicionário de cinema / de inglês)2. O conjunto das palavras ou 

termos reunidos nessa obra.‖ 

IV-Beba Coca-Cola! 
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De acordo com o conjunto de finalidades comunicativas realizadas por meio do enunciado da 

língua proposto por Jakobson, na sequência supramencionada temos as seguintes funções da 

linguagem, em ordem crescente (I a IV): 

a) Emotiva, fática, metalinguística, conativa.         
b) b)Poética, fática, metalinguística, referencial. 

c)Poética, referencial, fática, metalinguística.     

d)Emotiva, poética, metalinguística, conativa. 

 

13. NULA 

 

14. Está plenamente CORRETO o emprego do elemento sublinhado na frase:   

a) O relatório para cujo o professor nos pede pressa, está em seu armário desde a semana 

passada.  

b) Fizemos um excelente relatório, para o qual colaboraram nosso estudo e dedicação.   

c) A parte do relatório aonde citei minhas experiências profissionais ocupou 15% do texto.  

d) Às vezes o estilo de um simples relatório, ao qual nos deparamos, torna-o absolutamente 

encantador para nós.   

15. Assinale a alternativa em que a concordância está feita de forma CORRETA: 

a) Deixamos caídas a calça e o jaleco. 

b) As enigmáticas Bruna e Cláudia vieram me afrontar. 

c) Água é boa para saúde. 

d) Admiro os futebóis alemão e os argentinos. 

16. Considere as frases: 

I- A expressão - (x-y) tem como resultado um número não positivo. 

II- Ela é uma dançarina excepcional. 

a) I é uma sentença aberta.   b) II é uma sentença fechada. 

c) I é uma sentença fechada.   d) I e II são sentenças abertas. 

17. João possui três amigos: um Brasileiro, um Argentino e outro Alemão. Um dos amigos é 

Enfermeiro, o outro é Engenheiro e o outro é Professor. Sabe-se que: 

I- Ou o Brasileiro é enfermeiro ou é professor. 

II- Ou o Brasileiro é engenheiro ou o Argentino é professor. 

III- Ou o Alemão é professor ou o Argentino é Professor. 

IV- Ou o Argentino é Engenheiro ou o Alemão é Engenheiro 

Portanto, é VERDADE que: 

a)O Brasileiro é Enfermeiro, o Argentino é engenheiro e o Alemão é Professor.  

b) O Brasileiro é enfermeiro, o Argentino é professor e o Alemão é 

engenheiro. 

c) O Brasileiro é professor, o Argentino é enfermeiro e o Alemão é engenheiro. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

18. Observe a sequência abaixo: 

JESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUS... 

A letra que ocupará a 61ª posição será: 

a) J  b) E  c)S  d)U 
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19. NULA 

 

20. É CORRETO afirmar a respeito da administração indireta: 

a) As autarquias são pessoas jurídicas de direito privado.  

b) A responsabilidade civil das autarquias por danos causados a terceiros depende da 

comprovação do dolo ou culpa.  

c) As sociedades de economia mista não podem explorar atividade econômica. 

d) Todas são falsas. 

 

21. NÃO são modalidades de licitação:  

a) concorrência  b)tomada de preços  c)convite d)Disputa  

 

22. É dispensável a licitação: 

a) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 

b) nos casos de emergência ou de calamidade pública, somente para os bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial ou calamitosa.  

c) para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade 

certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 

d) Todas as alternativas estão corretas 

23. O ___________, previsto pelo art. 137 da Constituição Federal, poderá ser decretado em 

função de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a 

ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, ou ainda quando da declaração de 

estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira. 

a) Estado de Emergência  b) Estado de Calamidade 

c) Estado de Sítio   d) Estado de Defesa 

 

24. Faça a correspondência: 

I- Eficiência  II- Razoabilidade e Proporcionalidade III- Motivação  

(   ) Por princípio,  a parte dispositiva deverá vir precedida por uma explicação ou fundamentos 

de fato e de direito . Nos processos e nos atos administrativos, é entendida como a indicação dos 

pressupostos de ―fato e de direito‖. 

(   ) Exige que a Administração atue com presteza, perfeição e sempre tenha por objetivo o 

atingimento de resultados práticos (busca pelo interesse público). Também chamado de 

princípio da boa-administração.  

(    )É o princípio da proibição de excesso, que tem por objetivo aferir a compatibilidade entre os 

meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da 

Administração Pública.   

 

A sequência CORRETA é: 

a) III, I, II  b) III, II, I  c) I,II, III  d) II, I, III 

 

25. São ícones padrão do Windows XP: 

a) Meu Computador e Meus Documentos.    

b) Meus Documentos e Meus Locais de Rede. 

c) Meus Locais de Rede e Internet Explorer. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

26. Na Barra de Formatação no Windows XP, podemos: 

a)Alterar Fonte, Negrito, Alinhamento de Texto. 

b) Alinhamento de Texto, Itálico, Visualizar. 

c) Inserir Data/hora, Visualizar, Itálico. 

d) Desfazer, Alterar Fonte, alinhamento de Texto. 
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27. Para alterar a configuração da área de trabalho no Windows XP basta seguir os passos: 

a) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações),Clicar em OK para salvar as modificações 

ou cancelar para sair sem modificar nada.  

b) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações), Clicar em OK para salvar as 

modificações ou cancelar para sair sem  modificar nada. 

c) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), clicar em OK para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

d) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), Clicar em Ok para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

 

28. O Brasil sediou, entre os dias 14 e 16 de julho em Fortaleza, a reunião cúpula do BRICS, 

grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 

Em pauta, estava(m): 

a) Criação de um banco de desenvolvimento e de um fundo de reservas. 

b) A inclusão da Argentina à cúpula do BRICS. 

c) Por não ter ainda um caráter formal, não ter um documento constitutivo, não funcionar com 

um secretariado fixo nem ter fundos destinados a financiar qualquer de suas atividades, o 

BRICS discutirá a formalização do grupo e elegerá sua diretoria. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

29. A Copa do Mundo da FIFA é a maior competição internacional de esporte único e é 

disputada pelas seleções masculinas principais das 208 federações afiliadas à FIFA. A 

competição é jogada a cada quatro anos desde a edição inaugural em 1930, à exceção de 1942 e 

1946, quando não ocorreu em função da Segunda Guerra Mundial. Ela cumpre com os objetivos 

da FIFA de sensibilizar o mundo, desenvolver o esporte e construir um futuro melhor de 

diversas maneiras. 

As duas próximas Copas aconteceão, respectivamente: 

a) Rússia e África   b)Rússia e Catar  

c) Catar e Rússia   d) Rússia e Japão 

 

30. NULA 

 

  

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31. A formação da teoria didática para investigar as ligações entre o ensino e 

aprendizagem ocorreu no século  XVII, quando João Amós Comênio (1592-1670), um 

pastor protestante, escreveu sobre didática, a Didática Magna. A didática de Comênio se 

assentava nos seguintes princípios, EXCETO: 

a) A educação é um direito natural de todos e tem finalidade de conduzir à felicidade 

com Deus. 

b)O homem deve ser educado de acordo com o seu desenvolvimento natural, as 

características de idade e capacidade para o conhecimento. 

c) Os conhecimentos devem ser adquiridos a partir da observação das coisas e dos 

fenômenos naturais. 
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d) O método intuitivo consiste da observação indireta das coisas para o registro de 

impressões na mente do aluno. 

 

32. Jean Jacques Rousseau (1712-1778) foi um pesquisador que propôs uma concepção 

nova de ensino, baseada nas necessidades e interesses imediatos da criança. Rousseau 

não colocou em prática suas teorias. Essa tarefa coube a outro pedagogo suíço Henrique 

Pestalozzi (1746-1827). As ideias mais importantes de Rousseau foram, EXCETO: 

a)A preparação da criança para a vida futura deve ser baseada no estudo das coisas 

relacionadas as suas necessidades e interesses atuais. 

b)Os verdadeiros professores são: a natureza, a experiência e o sentimento. 

c) Os professores são o centro da aprendizagem, cabendo aos mesmos criar 

ambientes lúdicos e envolver o educando no processo de aprendizagem de acordo 

com o interesse da instituição. 

d)A educação é um processo natural e as crianças são boas por natureza, elas têm uma 

tendência natural para se desenvolverem. 

 

33. Johann Friedrich Herbart (1766-1841) estabeleceu quatro critérios didáticos que 

deveriam ser seguidos rigorosamente, são eles: 

a)Clareza,  associação, sistematização e Método. 

b) sistematização, método, informação e vivencia. 

c) Clareza, associação, vivencia e sistematização. 

d) Associação, esquematização, sistematização e vivencia. 

 

34. Paulo Reglus Neves Freire - Nasceu em Recife, em 19 de setembro de 1921 e 

faleceu em São Paulo, no dia 2 de maio de 1997. Formado em Direito, começou sua 

vida profissional como professor de Língua Portuguesa. Sua principais obras são, 

EXCETO:  

a)Pedagogia do Oprimido.  b) Psicopedagogia da linguagem escrita. 

c) Pedagogia da Esperança.  c) Pedagogia da Autonomia.  

 

35. O caráter do professor influencia o seguimento e a qualidade do ensino. Para 

explicar isso, Libâneo esquematizou os principais objetivos da atuação docente, são 

eles, EXCETO: 

 

a)Assegurar ao aluno domínio duradouro e seguro dos conhecimentos científicos. 

b)Criar condições para o desenvolvimento de capacidades e habilidades, dirigindo a 

autonomia na aprendizagem e independência de pensamento dos alunos. 

c)Orientar as tarefas do ensino para a formação da personalidade; ajudá-los a 

escolherem um caminho com convicções, preparando-os, assim, para problemas futuros 

na vida real. 

d)Levar os alunos a uma esfera mais elevada possível, propondo desafios e 

instigando um crescimento satisfatório, buscando exclusivamente a superação 

exaustiva, mas necessária ao crescimento individual e coletivo. 

 

36. De acordo com a LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação. CAPÍTULO II - Da 

Educação Básica, Seção I – Art.23. § 2º O calendário escolar deverá adequar-se a 

as  peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo 

sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de: 

 

a)horas letivas previsto nesta lei.  b) numero de funcionários. 
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c) numero de alunos.    d) numero de professores. 

 

37. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação ( LDB) Seção V - Art. 37. 

A educação de jovens e adultos será destinada a que publico? 

a) Aqueles que desejam antecipar seus estudos. 

b) Aqueles que apresentam necessidades de revisar os conteúdos já estudados. 

c) Aqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 

fundamental e médio na idade própria. 

d) Aqueles que ainda não escolheram que profissão seguir. 

 

38. De acordo com a LDB. Art. 67, os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 

profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos 

planos de carreira do magistério público: 

 

I- Ingresso por concurso público de provas e títulos e indicações de profissionais aptos a 

avaliar. 

II- Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 

remunerado para esse fim.  

III- Piso salarial profissional.  

IV- Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do 

desempenho.  

V- Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de 

trabalho. 

VI- Condições adequadas de trabalho quando for possível. 

 

As alternativas que indicam a forma de valorização dos profissionais da Educação 

segundo a LDB são: 

a)Apenas os itens I, II, III e VI.  b)Apenas os itens II, III, IV e V. 

c)Apenas os itens  I, IV, V e VI.  d)Apenas os itens  I, III e V. 

 

39. De acordo com a LDB Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos 

com necessidades especiais, EXCETO:  

a) Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos,  para 

atender às suas necessidades.  

b) Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a 

conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para 

concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados.  

c) Professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 

atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a 

integração desses educandos nas classes comuns. 

d) Acesso diferenciado aos benefícios dos programas sociais suplementares 

disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. 

 

40. São diretrizes do Processo de Avaliação Institucional, EXCETO: 

a)Consiste em uma atividade intrínseca ao processo de planejamento, sendo um 

processo contínuo, geral, específico, buscando integrar ações. 

b)É um processo transparente e ético em relação a seus fundamentos, com objetivo 

unicamente qualitativo.  

c) Elabora críticas às suas ações e aos resultados obtidos. 

d) Busca conhecer e registrar as limitações e possibilidades do trabalho avaliado. 
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41. Considerando noções básicas em estatística, correlacione as colunas a seguir. 

( 1 ) Moda  ( 2 ) Polígono de Frequências ( 3 ) Desvio Padrão 

( 4 ) Mediana  ( 5 ) Diagrama de Dispersão 

 

(    ) Medida de variabilidade calculada encontrando-se a raiz quadrada da variância. 

(   ) Medida de posição definida como o valor que ocorre com maior frequência na 

distribuição. 

(    ) Medida de posição que não depende dos valores que a variável assume. 

(     ) Gráfico que pode ser construído a partir do histograma. 

(   ) Gráfico utilizado para estudar a possível relação de causa e efeito entre duas 

variáveis. 

 

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

 

a ) 4 - 3 - 1 - 5 – 2 

 

b) 4 - 5 - 3 - 2 - 1 

 

c) 1 - 5 - 4 - 2 - 3 

 

d) 3 - 1 - 2 - 5 – 4 

 

 

42.  Sabendo que a função  é tal que para qualquer x e y pertencentes ao seu 

domínio f(x+y)=f(x)+f(y) e f(3) = 1, podemos AFIRMAR que: 

 

a) f(4) = 3+ f(1) 

 

b) f(4) = f(3) +1 

 

c) f(4) = f(3) . (1) 

 

d) f(4) = 1 + 1/3 

 

 

 

43. Na figura abaixo, AC = 5cm, AB = 3cm e o raio do círculo maior mede 4cm. 

Calcule a medida do raio do círculo menor. 
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.      

a)  2,4 Cm   

 

b) 2,8 Cm    

 

c) 1,7 Cm    

 

d) 3,5 Cm 

 

44. Dado um paralelepípedo reto cuja base é um paralelogramo de lados consecutivos 

8dm e 12dm. Sendo 30º o angulo entre os lados, e a altura 6 dm do parapelepipedo, qual 

sua área total? 

 

a) 33.800 cm² 

 

b) 33.600 cm² 

 

c) 37.800 cm² 

 

d) 42.000 cm²
   
 

 

 

 

45. Calcule o limite da função x quando se aproximar de uma constante 
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 lim  5x
2    

– 8x – 13 

x     3         x
2    

– 5 

 

a)2 

 

 

b)4 

 

 

c)5 

 

 

d)8 

 

 

46. O conjunto solução da inequação x² - 2x - 3 ≤ 0 é: 

a) {x €  R / -1 < x ≤ 3} 

 

b) {x € R / x < -1 ou x > 3} 

 

c) {x €  R / x ≤ -1 ou x ≥ 3} 

 

d) {x €  R / -1 ≤ x ≤ 3} 

 

 

 

 

47. O total de números pares formados com quatro algarismos distintos, dispondo dos 

números naturais n tais que 2≤  n  ≤ 5 . 

 

a) 10 

 

 

 

b) 13 
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c) 12 

 

 

 

d) 08 

 

 

 

 

 

48. A equação da reta tangente ao gráfico da função y =     ponto de abscissa x = 0, é: 

 

a) y = 3 e x – 2 

 

b) y = 3x + 1 

 

c) y = 3x – 4 

 

d) y = x + 1 

 

49. As afirmativas abaixo são objetivos gerais contidos nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino de Matemática: 

 

a) estabelecer conexões entre temas matemáticos de diferentes campos, assim como 

entre esses temas e os temas de outras áreas curriculares. 

b) selecionar, organizar e produzir informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-

las criticamente. 

c) saber efetuar todas as operações matemáticas, com precisão e conhecimento dos 

algoritmos específicos. 

d) Todas estão corretas. 

 

50. Em uma caixa existem cartões numerados de 0 a 36. Sorteando-se um desses 

cartões, a probabilidade de que o número desse cartão seja par ou menor do que 25 é de, 

aproximadamente: 

 

 

a) 70% 

 

 

 

b) 74% 
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c) 80% 

 

 

 

d) 84% 

 

 

 

 

51. Um paralelogramo ABCD, no sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, tem 

para vértices os pontos:A= (0, 1), B = (3, 1), C = (5, 3), D = (2, 3). A área desse 

paralelogramo, em unidades de área, é igual a: 

 

 

a) 3 

 

 

b) 4 

 

 

c) 5 

 

 

d) 6 

 

 

52. Seja a função f: IN*      IN*, que associa a cada número natural não nulo à sua 

quantidade de divisores naturais. Considere as afirmações: 

 

I- A função f é injetora; 

II- Existe um número a, do domínio dessa função, tal que f(a) = a; 

III- A função f é estritamente crescente; 

IV- A função f é bijetora. 

 

Dos itens acima mencionados, apenas: 

a) I está correto      b) II está correto     c) III está correto      d) II e IV estão corretos 

 

53. Dos 60 alunos de uma sala de aula, 11 jogam xadrez, 31 são homens ou jogam 

xadrez e 3 mulheres jogam xadrez. Pode-se concluir apenas que: 

 

a) 9 homens jogam xadrez.   b) 23 homens não jogam xadrez. 

c) 29 mulheres não jogam xadrez.  d) 29 são homens. 

 

54. Considere as três afirmações, seguintes, verdadeiras. 

 

- Todos os amigos de João são amigos de Mário. 

- Mário não é amigo de qualquer amigo de Paulo. 

- Antônio só é amigo de todos os amigos de Roberto. 

 

Se Roberto é amigo de Paulo, então: 
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a) Antônio é amigo de Mário. b) João é amigo de Roberto. 

c) Mário é amigo de Roberto. d) Antônio não é amigo de João. 

 

55. NULA 

 

56. Um pintor consegue pintar uma área de 5m
2
 no primeiro dia de serviço e, a cada dia, 

ele pinta 2m
2
 a mais do que pintou no dia anterior. Em que dia ele terá conseguido 

pintar 31m
2 
? 

 

a) 11º dia 

 

b) 12º dia 

 

c) 13º dia 

 

d) 14º  dia 

 

 

 

57. O valor de m, de modo que a sequência (3
m +1

, 3
4 - m

,  3
3m +1

) seja uma progressão 

geométrica é: 

 

a) 1. 

 

 

b) 2. 

 

 

c) 3. 

 

 

d) 4. 

 

 

 

58. Na figura seguinte, o quadrado ABCD foi dividido em três retângulos de mesma 

área.  Se o segmento BM é igual a 4 cm, calcule a área, em cm
2
,   do quadrado ABCD. 

 

a) 12 cm
2 

 

 

b) 64 cm
2 

 

 

c) 144 cm
2 

 

 

d) 256 cm
2 

 

 
A 

B M C

’’ 

D 
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59. Um reservatório com formato de um paralelepípedo reto-retângulo tem capacidade 

para 8000 litros. Sabendo que ele tem 5m de comprimento e 4m de largura, 

internamente, a medida da altura desse reservatório é: 

 

a) 0,04 m. 

 

 

b) 0,4 m. 

 

 

c) 4 m. 

 

 

d) 40 m.   

 

 

 

60. A planificação de um reservatório é dada pela figura seguinte. 

Qual será o valor de x para que esse reservatório tenha capacidade igual a 50 litros? 

 

a) 50 cm. 

 

b) 25 cm. 

 

c) 10 cm. 

 

d) 5 cm. 

2x 

2x 

x x 

𝑥 5  

𝑥 5  

𝑥 5  

𝑥 5  𝑥 5  

𝑥 5  

𝑥 5  

𝑥 5  
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PROFESSOR DE PORTUGUÊS 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

Texto 1 

Alerta em ingresso de 'Praia do Futuro' diz respeito à meia-entrada e não a sexo gay, diz 

cinema. 
(adaptado de http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-

gay-diz-cinema-12553105) 

Espectador diz ter sido avisado sobre cenas íntimas no filme com Wagner Moura em sala em 

João Pessoa. 

RIO — Ao lançar "Praia do futuro" no Festival de Berlim, em fevereiro, Wagner Moura 

tentou se esquivar das perguntas sobre as cenas de sexo entre seu personagem e o do ator 

alemão Clemens Schick. "Temos que ter responsabilidade de não fazer isso virar um assunto. 

É preciso ver essa relação entre eles com naturalidade", disse ele, à época. Não adiantou. As 

cenas estão se tornando o principal assunto do filme, que tem classificação etária de 14 anos. 

Em Niterói, no Cinemark do Plaza Shopping, cerca de 40 pessoas saíram no meio de uma 

sessão (domingo, às 21h) do novo filme de Karim Aïnouz, conforme adiantou o colunista do 

GLOBO Ancelmo Gois. Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes pedirem o reembolso 

do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram, uma unidade também da rede 

Cinemark passou a fazer o alerta nas bilheterias. Há relatos parecidos em São Luís, em que 

clientes saíram de uma sessão reclamando não terem ido ao cinema "para ver aquilo". 

Procurado pelo GLOBO, Aïnouz comentou a polêmica. 

— Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de semana em 

cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No entanto, se 

há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no público que frequenta 

o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a intolerância e o preconceito 

são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em geral são frutos da ignorância, 

assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo que o nosso filme venha pra fazer 

avançar este debate, e quem sabe, promover mais tolerância e respeito às diferenças. 

Já em João Pessoa, o professor de turismo e administrador de empresas Iarlley Araujo, de 34 

anos, que foi assistir ao filme numa sala da rede Cinépolis, foi alertado pelo atendente sobre 

as "cenas de sexo homossexual". "Senhor, tem certeza de que deseja ver esse filme?", teria 

perguntado o funcionário, de acordo com o post publicado por Iarlley Araújo no Instagram, 

em que compartilha uma imagem com o carimbo de "avisado" no ingresso do filme. Mas, 

segundo a empresa, tudo não passa de um mal entendido.  

 

http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
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1. Em relação ao texto 1, é CORRETO afirmar: 

I- É um editorial, com características injuntivas. 

II- É um texto jornalístico com traços argumentativos e expositivos. 

III- É uma propaganda institucional em formato de artigo de opinião. 

 

a) Apenas I e II são corretas. 

b) Apenas II e III são incorretas. 

c) Todas são incorretas, com exceção da afirmativa II. 

d) Apenas III é correta. 

 

2. Sobre o trecho ―Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de 

semana em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No entanto, 

se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no público que frequenta o 

nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a intolerância e o preconceito são 

manifestações muito tristes da alma humana - e elas em geral são frutos da ignorância, assim como o 

fascismo e o racismo, mas é muito positivo que o nosso filme venha pra fazer avançar este debate, e 

quem sabe, promover mais tolerância e respeito às diferenças‖, podemos AFIRMAR que: 

 

a) A repetição continuada da palavra rejeição foi extremamente necessária, já que não existe em 

Língua Portuguesa outro vocábulo anafórico semelhante. 

b) Para ficar gramaticalmente correto, o jornalista que escreveu o artigo deveria ter modificado a 

transcrição da opinião do cineasta Karim Aïnouz, evitando assim a repetição da mesma palavra. 

c) O ―erro‖ linguístico do cineasta se deve ao fato do mesmo ser estrangeiro e não conhecer bem a 

gramática da Língua Portuguesa. 

d) Os termos “reação”, “intolerância” e “preconceito” não só recuperam adequadamente o 

vocábulo reiterado pelas frases anteriores (rejeição) mas também ampliam seu significado. 

 

3. Sobre o uso do acento grave nas expressões ―à meia-entrada‖ (ocorrência 1) e ―à época‖ 

(ocorrência 2), podemos AFIRMAR que: 

 

I- É pautado pela mesma regra nas ocorrências 1 e 2 

II- É pautado pela regra de preceder uma palavra feminina na ocorrência 1 

III- É pautado pela regra da preposição a que, ao reger um substantivo feminino singular, forma uma 

locução adverbial que deve necessariamente ser assinalada com um acento diferencial na ocorrência 2  

 

a) Todas são falsas, com exceção da III.        b)Todas são verdadeiras, com exceção da I. 

c) São verdadeiras I e II.    d)Somente I é verdadeira. 

 

4. O pronome "se" na frase ―Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes pedirem o reembolso do 

ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram (...)‖ tem o mesmo valor semântico-sintático na 

seguinte frase: 
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a) Em Maceió paga-se pouco, mas vive-se bem. 

b) Precisa-se de empregados responsáveis. 

c) Os passageiros indignaram-se com a greve do metrô. 

d) Após a confusão inicial, durante a briga, os motoristas insatisfeitos ofenderam-se com a maior 

naturalidade. 

 

5. De acordo com o Acordo Ortográfico vigente, assinale a alternativa na qual a regra implícita quanto 

ao uso do hífen na expressão ―meia-entrada‖ seja a mesma em todos os exemplos: 

a) auto-escola, e-mail, meia-vida, azul-escuro. 

b) meio-campista, meio-dia, meio-campo, meio-irmão. 

c) meia-casaca, primeira-dama, queima-roupa, super-reservada. 

d) meia-noite, bem-criada, mal-dormida, guarda-chuva. 

 

6. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto:  

De braços abertos sobre a Guanabara, ______ mais de 700 metros de altura e ______mais de 82 anos, 

com o mesmo vigor _____ que o tornou conhecido em todo o mundo. Será que daqui _____80 anos o 

monumento não terá perdido sua ___________? Exaltado em prosa e verso, o Cristo Redentor é o 

mais altaneiro, o mais ______________ e o mais democrático símbolo do Rio de Janeiro: é visto por 

todos e de quase todas as partes da cidade – pelo menos _________ a especulação imobiliária não 

__________ muralhas de __________ para impedir sua visão. 

 

a) à / a/ simbólico /há/ majestância/ religioso / aonde / ergueu / arranhas-céus. 

b) há / a/ arquitetônico /há/ maestria/ piedoso / onde / levantou / arranhas-céu. 

c) a /há/ iconográfico /a/ magestade/ fervoroso / aonde / construiu / arranha-céus. 

d) a/ há/ simbólico / a/ majestade/ conspícuo / onde / ergueu / arranha-céus. 

 

Texto 2 

Tá avisado 

(disponível em http://taavisado.tumblr.com/) 
Muito boa a iniciativa de um cinema avisar aos espectadores do filme Praia do Futuro que o seu 

conteúdo pode desagradar alguns. Tão boa que deveria virar política das redes de cinema pra todo 

filme. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://taavisado.tumblr.com/
http://taavisado.tumblr.com/
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7. Sobre os textos 1 e 2, NÃO  é correto afirmar: 

 

a) O texto 2, através da ironia e humor parodísticos peculiares, constitui-se em uma reinterpretação 

semiótica intertextual do(s) enunciado(s) recôndito(s) no contexto primário, tanto ao que concerne seu 

caráter intrínseco e extrínseco 

b) O texto 1, muito embora seja um discurso engendrado por uma premente elite coprodutora do 

capital cultural, previsto nos moldes da Teoria Crítica e pelo arcabouço da Escola de Frankfurt, 

escamoteia certo juízo criterioso vigente na sociedade contemporânea em relação às minorias 

c)  O texto 2, por meio de uma fulcral pseudo-intersemioticidade dialógica, replica toda e 

qualquer possibilidade interpelativa e interpretativa do signo original, corroborando para 

acentuar a disparidade ambígua e sem fundamento da imagética contida no discurso ulterior. 

d) Não obstante a equidistância dos dois discursos, a percepção de leitura apropriada do primeiro 

enunciado é condição sine qua non para a correta depreensão do significado marginal na segunda 

ocorrência.  

 

8. Sobre as formas ―seje‖ e ―esteje‖ presentes no conjunto de imagens que integram o texto 2, é 

CORRETO afirmar: 

 

I- Equivalem, respectivamente, às formas: 1
a
. e 3

a
. Pessoas (singular) do Indicativo Presente dos 

verbos SER e ESTAR, em suas formas arrizotônicas, de acordo com a NGB (Norma Gramatical 

Brasileira). 
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II- Correspondem à variante popular da conjugação dos verbos SER e ESTAR na Presente do 

Subjuntivo (1
a
/3

a
 pessoa do singular) e absolutamente intercambiáveis com a conjugação padrão do 

verbo, já que as duas formas são atualmente aceitas. 

III- Constituem-se como uma anomalia grave do falante ―culto‖ de língua portuguesa, apesar do 

uso cada vez mais difundido de sua flexão tanto na linguagem falada quanto escrita. 

 

a) As alternativas I e II estão parcialmente corretas. 

b) Todas as alternativas estão incorretas, exceto a III. 

c) Todas as alternativas estão corretas, exceto a II. 

d) Somente a II está incorreta. 

 

9. Na frase ―Ela é encanto de moça, no entanto nenhum pretendente ainda se interessou por ela‖, a 

oração a partir da expressão em destaque é uma: 

a) Conjunção subordinativa consecutiva, pois introduz uma oração que exprime consequência. 

b)  Conjunção coordenativa aditiva sindética, pois introduz um pensamento que se adiciona ao 

anterior. 

c) Conjunção coordenativa adversativa, pois introduz um pensamento que contrasta com o 

anterior. 

d) Conjunção coordenativa conclusiva, pois introduz um pensamento de conclusão. 

 

10. Considerando o processo de formação e estrutura das palavras, a alternativa que apresenta 

inconsistência na exemplificação é:   

a) Sufixo temporal: estudáramos, existisse, amardes. 

b) Vogal temática: mudemos, levantamo-nos, tirante. 

c) Desinência de número: navios, aviões, girassóis. 

d) Radical: marujo, pedraria, terracota. 

 
11. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto: 

Embora seja alvo da especulação imobiliária ____ mais de 50 anos, desde que os empreendedores 

___________ que o bairro Jardim das Flores ficaria ______ poucos ________ (ou melhor, 

_________) perto de uma importante estação de __________da cidade, a praça central _______ 

resiste. Dotado de uma _________ vista para o lago do Icaraí, os moradores __________ até quando 

_____________ conservar o importante patrimônio publico da comunidade. 

 

a) a – percebem – há – metrôs – metro – excessivamente -não obstante- magestosa – perguntam – 

conseguiram 

b) há – perceberão – a – metros – metro –escessivamente – portanto  - majestosa – perguntam – 

conseguiram 

c) a – perceberam - há – metros – metrô – ecessivamente – contudo – magestosa – perguntando-se - 

consiguirão  

d) há – perceberam – a – metros - metrô – excessivamente – ainda - majestosa – perguntam-se – 

conseguirão 

 

12. Leia as frases a seguir e escolha a alternativa CORRETA: 

I- Estou encantada com a vista. 

II- Alô? Alô!? Tem alguém na linha? 

III- ―Dicionário: sm.1. Obra que reúne, em ordem alfabética, as palavras de uma língua ou termos 

referentes a uma matéria específica, e descreve seu significado, uso, etimologia etc., na mesma língua 

ou em outra (dicionário de cinema / de inglês)2. O conjunto das palavras ou termos reunidos nessa 

obra.‖ 

IV-Beba Coca-Cola! 

 

De acordo com o conjunto de finalidades comunicativas realizadas por meio do enunciado da língua 

proposto por Jakobson, na sequência supramencionada temos as seguintes funções da linguagem, em 

ordem crescente (I a IV): 
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a) Emotiva, fática, metalinguística, conativa.         
b) b)Poética, fática, metalinguística, referencial. 

c)Poética, referencial, fática, metalinguística.     

d)Emotiva, poética, metalinguística, conativa. 

 

13. NULA 

 

14. Está plenamente CORRETO o emprego do elemento sublinhado na frase:   

a) O relatório para cujo o professor nos pede pressa, está em seu armário desde a semana passada.  

b) Fizemos um excelente relatório, para o qual colaboraram nosso estudo e dedicação.   

c) A parte do relatório aonde citei minhas experiências profissionais ocupou 15% do texto.  

d) Às vezes o estilo de um simples relatório, ao qual nos deparamos, torna-o absolutamente 

encantador para nós.   

15. Assinale a alternativa em que a concordância está feita de forma CORRETA: 

a) Deixamos caídas a calça e o jaleco. 

b) As enigmáticas Bruna e Cláudia vieram me afrontar. 

c) Água é boa para saúde. 

d) Admiro os futebóis alemão e os argentinos. 

16. Considere as frases: 

I- A expressão - (x-y) tem como resultado um número não positivo. 

II- Ela é uma dançarina excepcional. 

a) I é uma sentença aberta.   b) II é uma sentença fechada. 

c) I é uma sentença fechada.   d) I e II são sentenças abertas. 

17. João possui três amigos: um Brasileiro, um Argentino e outro Alemão. Um dos amigos é 

Enfermeiro, o outro é Engenheiro e o outro é Professor. Sabe-se que: 

I- Ou o Brasileiro é enfermeiro ou é professor. 

II- Ou o Brasileiro é engenheiro ou o Argentino é professor. 

III- Ou o Alemão é professor ou o Argentino é Professor. 

IV- Ou o Argentino é Engenheiro ou o Alemão é Engenheiro 

Portanto, é VERDADE que: 

a)O Brasileiro é Enfermeiro, o Argentino é engenheiro e o Alemão é Professor. 

b) O Brasileiro é enfermeiro, o Argentino é professor e o Alemão é engenheiro.  

c) O Brasileiro é professor, o Argentino é enfermeiro e o Alemão é engenheiro. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

18. Observe a sequência abaixo: 

JESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUS... 

A letra que ocupará a 61ª posição será: 

a) J  b) E  c)S  d)U 

 

19. NULA 

 

20. É CORRETO afirmar a respeito da administração indireta: 

a) As autarquias são pessoas jurídicas de direito privado.  

b) A responsabilidade civil das autarquias por danos causados a terceiros depende da comprovação do 

dolo ou culpa.  
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c) As sociedades de economia mista não podem explorar atividade econômica. 

d) Todas são falsas. 

 

21. NÃO são modalidades de licitação:  

a) concorrência  b)tomada de preços  c)convite d)Disputa  

 

22. É dispensável a licitação: 

a) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 

b) nos casos de emergência ou de calamidade pública, somente para os bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial ou calamitosa.  

c) para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada, 

desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 

d) Todas as alternativas estão corretas 

23. O ___________, previsto pelo art. 137 da Constituição Federal, poderá ser decretado em função 

de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de 

medida tomada durante o estado de defesa, ou ainda quando da declaração de estado de guerra ou 

resposta a agressão armada estrangeira. 

a) Estado de Emergência  b) Estado de Calamidade 

c) Estado de Sítio   d) Estado de Defesa 

 

24. Faça a correspondência: 

I- Eficiência  II- Razoabilidade e Proporcionalidade III- Motivação  

(   ) Por princípio,  a parte dispositiva deverá vir precedida por uma explicação ou fundamentos de 

fato e de direito . Nos processos e nos atos administrativos, é entendida como a indicação dos 

pressupostos de ―fato e de direito‖. 

(   ) Exige que a Administração atue com presteza, perfeição e sempre tenha por objetivo o 

atingimento de resultados práticos (busca pelo interesse público). Também chamado de princípio da 

boa-administração.  

(    )É o princípio da proibição de excesso, que tem por objetivo aferir a compatibilidade entre os 

meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da Administração 

Pública.   

 

A sequência CORRETA é: 

a) III, I, II  b) III, II, I  c) I,II, III  d) II, I, III 

 

25. São ícones padrão do Windows XP: 

a) Meu Computador e Meus Documentos.    

b) Meus Documentos e Meus Locais de Rede. 

c) Meus Locais de Rede e Internet Explorer. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

26. Na Barra de Formatação no Windows XP, podemos: 

a)Alterar Fonte, Negrito, Alinhamento de Texto. 

b) Alinhamento de Texto, Itálico, Visualizar. 

c) Inserir Data/hora, Visualizar, Itálico. 

d) Desfazer, Alterar Fonte, alinhamento de Texto. 

 

27. Para alterar a configuração da área de trabalho no Windows XP basta seguir os passos: 

a) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações),Clicar em OK para salvar as modificações ou 

cancelar para sair sem modificar nada.  
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b) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações), Clicar em OK para salvar as 

modificações ou cancelar para sair sem  modificar nada. 

c) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e proteção 

de tela), clicar em OK para salvar as modificações ou cancelar para sair sem  modificar nada. 

d) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e proteção 

de tela), Clicar em Ok para salvar as modificações ou cancelar para sair sem  modificar nada. 

 

28. O Brasil sediou, entre os dias 14 e 16 de julho em Fortaleza, a reunião cúpula do BRICS, grupo 

que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 

Em pauta, estava(m): 

a) Criação de um banco de desenvolvimento e de um fundo de reservas. 

b) A inclusão da Argentina à cúpula do BRICS. 

c) Por não ter ainda um caráter formal, não ter um documento constitutivo, não funcionar com um 

secretariado fixo nem ter fundos destinados a financiar qualquer de suas atividades, o BRICS discutirá 

a formalização do grupo e elegerá sua diretoria. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

29. A Copa do Mundo da FIFA é a maior competição internacional de esporte único e é disputada 

pelas seleções masculinas principais das 208 federações afiliadas à FIFA. A competição é jogada a 

cada quatro anos desde a edição inaugural em 1930, à exceção de 1942 e 1946, quando não ocorreu 

em função da Segunda Guerra Mundial. Ela cumpre com os objetivos da FIFA de sensibilizar o 

mundo, desenvolver o esporte e construir um futuro melhor de diversas maneiras. 

As duas próximas Copas aconteceão, respectivamente: 

a) Rússia e África   b)Rússia e Catar  

c) Catar e Rússia   d) Rússia e Japão 

 

30. NULA 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31. A formação da teoria didática para investigar as ligações entre o ensino e aprendizagem 

ocorreu no século  XVII, quando João Amós Comênio (1592-1670), um pastor protestante, 

escreveu sobre didática, a Didática Magna. A didática de Comênio se assentava nos seguintes 

princípios, EXCETO: 

a) A educação é um direito natural de todos e tem finalidade de conduzir à felicidade com 

Deus. 

b)O homem deve ser educado de acordo com o seu desenvolvimento natural, as 

características de idade e capacidade para o conhecimento. 

c) Os conhecimentos devem ser adquiridos a partir da observação das coisas e dos fenômenos 

naturais. 

d) O método intuitivo consiste da observação indireta das coisas para o registro de 

impressões na mente do aluno. 

 

32. Jean Jacques Rousseau (1712-1778) foi um pesquisador que propôs uma concepção nova 

de ensino, baseada nas necessidades e interesses imediatos da criança. Rousseau não colocou 

em prática suas teorias. Essa tarefa coube a outro pedagogo suíço Henrique Pestalozzi (1746-

1827). As ideias mais importantes de Rousseau foram, EXCETO: 
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a)A preparação da criança para a vida futura deve ser baseada no estudo das coisas 

relacionadas as suas necessidades e interesses atuais. 

b)Os verdadeiros professores são: a natureza, a experiência e o sentimento. 

c) Os professores são o centro da aprendizagem, cabendo aos mesmos criar ambientes 

lúdicos e envolver o educando no processo de aprendizagem de acordo com o interesse 

da instituição. 

d)A educação é um processo natural e as crianças são boas por natureza, elas têm uma 

tendência natural para se desenvolverem. 

 

33. Johann Friedrich Herbart (1766-1841) estabeleceu quatro critérios didáticos que deveriam 

ser seguidos rigorosamente, são eles: 

a)Clareza,  associação, sistematização e Método. 

b) sistematização, método, informação e vivencia. 

c) Clareza, associação, vivencia e sistematização. 

d) Associação, esquematização, sistematização e vivencia. 

 

34. Paulo Reglus Neves Freire - Nasceu em Recife, em 19 de setembro de 1921 e faleceu em 

São Paulo, no dia 2 de maio de 1997. Formado em Direito, começou sua vida profissional 

como professor de Língua Portuguesa. Sua principais obras são, EXCETO:  

a)Pedagogia do Oprimido.  b) Psicopedagogia da linguagem escrita. 

c) Pedagogia da Esperança.  c) Pedagogia da Autonomia.  

 

35. O caráter do professor influencia o seguimento e a qualidade do ensino. Para explicar 

isso, Libâneo esquematizou os principais objetivos da atuação docente, são eles, EXCETO: 

 

a)Assegurar ao aluno domínio duradouro e seguro dos conhecimentos científicos. 

b)Criar condições para o desenvolvimento de capacidades e habilidades, dirigindo a 

autonomia na aprendizagem e independência de pensamento dos alunos. 

c)Orientar as tarefas do ensino para a formação da personalidade; ajudá-los a escolherem um 

caminho com convicções, preparando-os, assim, para problemas futuros na vida real. 

d)Levar os alunos a uma esfera mais elevada possível, propondo desafios e instigando 

um crescimento satisfatório, buscando exclusivamente a superação exaustiva, mas 

necessária ao crescimento individual e coletivo. 

 

36. De acordo com a LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação. CAPÍTULO II - Da 

Educação Básica, Seção I – Art.23. § 2º O calendário escolar deverá adequar-se a 

as  peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema 

de ensino, sem com isso reduzir o número de: 

 

a)horas letivas previsto nesta lei.  b) numero de funcionários. 

c) numero de alunos.    d) numero de professores. 

 

37. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação ( LDB) Seção V - Art. 37. A educação 

de jovens e adultos será destinada a que publico? 

a) Aqueles que desejam antecipar seus estudos. 

b) Aqueles que apresentam necessidades de revisar os conteúdos já estudados. 

c) Aqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e 

médio na idade própria. 

d) Aqueles que ainda não escolheram que profissão seguir. 
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38. De acordo com a LDB. Art. 67, os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 

profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos 

de carreira do magistério público: 

 

I- Ingresso por concurso público de provas e títulos e indicações de profissionais aptos a 

avaliar. 

II- Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 

remunerado para esse fim.  

III- Piso salarial profissional.  

IV- Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do desempenho.  

V- Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho. 

VI- Condições adequadas de trabalho quando for possível. 

 

As alternativas que indicam a forma de valorização dos profissionais da Educação segundo a 

LDB são: 

a)Apenas os itens I, II, III e VI.  b)Apenas os itens II, III, IV e V. 

c)Apenas os itens  I, IV, V e VI.  d)Apenas os itens  I, III e V. 

 

39. De acordo com a LDB Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 

necessidades especiais, EXCETO:  

a) Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos,  para atender 

às suas necessidades.  

b) Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a 

conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir 

em menor tempo o programa escolar para os superdotados.  

c) Professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento 

especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses 

educandos nas classes comuns. 

d) Acesso diferenciado aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis 

para o respectivo nível do ensino regular. 

 

40. São diretrizes do Processo de Avaliação Institucional, EXCETO: 

a)Consiste em uma atividade intrínseca ao processo de planejamento, sendo um processo 

contínuo, geral, específico, buscando integrar ações. 

b)É um processo transparente e ético em relação a seus fundamentos, com objetivo 

unicamente qualitativo.  

c) Elabora críticas às suas ações e aos resultados obtidos. 

d) Busca conhecer e registrar as limitações e possibilidades do trabalho avaliado. 

 

 

Texto 1 - Sofrendo a Gramática (a matéria que ninguém aprende) (fragmento) 

 

Passei grande parte da vida estudando, discutindo e escrevendo a respeito de gramática, e me 

preocupo bastante com a atitude que as pessoas têm para com essa disciplina. Muitas vezes, 

percebi um certo espanto diante da informação de que o estudo da gramática é a minha 

ocupação principal; já escutei resmungos no sentido de que eu "soube unir o inútil ao 

desagradável". Qual será o motivo desse alto índice de rejeição?  

Outras disciplinas há que são tão ou mais difíceis, como por exemplo, a matemática e a 

química e, para alguns, a história. Mas nenhuma suscita reações tão violentas como a 

gramática; parece fácil aceitar que alguém seja matemático, geógrafo, especialista em 
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cogumelos ou grande autoridade na fisiologia dos morcegos; mas um gramático é uma pessoa 

que todos consideram excêntrica ou coisa pior. Existe com certeza algum fator de 

repugnância associado a essa disciplina, e vale a pena especular um pouco a respeito.  

Vamos começar isolando alguns sintomas. Primeiro, alguns professores, alunos e pais de 

alunos advogam a supressão pura e simples do ensino gramatical. Outros reagem e, nessa 

discussão, os argumentos se radicalizam: uns sustentam que a gramática "não serve para 

nada"; outros, que "sem gramática não é possível aprender português". Não deve ser nem 

uma coisa nem outra. Mas é um sintoma de que há algo de errado no reino da gramática. Não 

existem controvérsias como essa no que diz respeito à física, à biologia ou ao inglês.  

Outro sintoma é o seguinte: ao chegar aí pelo segundo ano do segundo grau, os jovens já 

estão fazendo planos para sua vida futura. No caso de querer cursar a universidade, alguns 

pretendem ir para direito, outros gostariam de se dedicar à geologia ou à astrofísica. Quantos 

sonham em se tornar gramáticos? Alguns, possivelmente, mas nunca encontrei um sequer. 

Por ser difícil demais? Não pode ser; a gramática não tem por que ser mais difícil do que 

outros estudos científicos. Afinal, o que há de esquisito com essa tão odiada matéria?  

O terceiro sintoma é de preocupar. Imaginemos um aluno de terceiro ano primário e um de 

terceiro colegial. O primeiro sabe um pouco de matemática — digamos, as quatro operações. 

Não vou afirmar que todo aluno de terceiro ano primário saiba as quatro operações; mas 

muitos sabem, e não é absurdo um professor entrar na sala esperando que todos saibam. Já o 

aluno de terceiro colegial tem de saber mais do que as quatro operações. Afinal, ele tem oito 

anos a mais de escolaridade; e, correspondentemente, o professor de matemática espera mais 

dele do que de um aluno de primário. Mas com a gramática a situação é outra. O aluno de 

terceiro ano primário já está estudando as classes de palavras e a análise sintática — e não 

sabe. Ao chegar ao terceiro colegial, continua estudando a análise sintática e as classes de 

palavras — e continua não sabendo. Um professor de português, mesmo que de colegial, não 

pode entrar na sala esperando que os alunos dominem a análise sintática, ou que possam 

distinguir uma preposição de um advérbio, sob pena de graves decepções. E eles estudam 

esse assunto há oito anos, às vezes mais! Decididamente, alguma coisa está muito errada.  
(PERINI, Mário A. Sofrendo a Gramática (a matéria que ninguém aprende). In: Sofrendo a gramática. São Paulo: Ática, 

1997, pp.47-49.)  

 

41. O fragmento do texto do linguista Mário Perini retrata, de maneira contundente, algumas 

das questões prementes que o professor de língua Portuguesa enfrenta em relação ao Ensino 

da própria língua materna no quotidiano escolar. Nesse sentido, podemos AFIRMAR: 

 

I- A discrepância entre o ensino ideal e real da gramática em sala de aula se deve ao uso 

indiscriminado do Livro Didático imposto pela unidade escolar 

II- Diante do exposto, uma alternativa interessante seria o contraponto de privilegiar, na 

prática de ensino da língua materna, os vários mecanismos e operações de construção de 

textos em detrimento à abordagem tradicional restritiva do ensino de conteúdos gramaticais.  

III- De acordo com os PCNs, o conhecimento resultante da reflexão assistemática, 

circunstancial e fortemente marcada pela intuição de todo falante da língua deveria ser a 

abordagem prioritária no Ensino de Língua materna. 

IV- Uma solução plausível para o impasse seria abolir definitivamente qualquer 

sistematização de regras no Ensino Fundamental, relegando o ensino da gramática normativa 

somente ao Ensino Médio. 

 

Assinale a(s) alternativa(s) CORRETA(s): 

 

a) Todas as alternativas estão incorretas, exceto III. 

b) Todas as alternativas são corretas, exceto a II. 
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c) As alternativas I, III, IV são incorretas. 

d) Apenas a alternativa IV está correta. 

 

42. Perini sustenta: ―Primeiro, alguns professores, alunos e pais de alunos advogam a supressão 

pura e simples do ensino gramatical. Outros reagem e, nessa discussão, os argumentos se 

radicalizam: uns sustentam que a gramática "não serve para nada"; outros, que "sem gramática 

não é possível aprender português". Não deve ser nem uma coisa nem outra. Mas é um sintoma 

de que há algo de errado no reino da gramática.‖. Indique a alternativa que não incorra em erro 

em relação ao ensino de gramática: 

 

a) Sistematização exaustiva dos preceitos retóricos e gramaticais dos manuais tradicionais, 

aliados aos exercícios de análise sintática; 

b) A ilogicidade da organização sequencial dos conteúdos linguísticos nos livros didáticos em 

geral constitui-se como uma das maiores dificuldades enfrentadas pelo professor no contexto 

docente; 

c) Abordagem do ensino pela explanação da nomenclatura linguística de todas as partículas 

mínimas dos vocábulos, a fim de facilitar a compreensão morfossintática global das frase, 

orações e períodos; 

d) Na prática escolar, as atividades que contemplem os conteúdos gramaticais devem se 

constituir como uma continuidade de atividades e reflexões epilinguisticas;  

 

 

Texto 2- Excerto 

―(...) crenças sobre a superioridade de uma variedade ou falar sobre os demais é um dos mitos 

que se arraigaram na cultura brasileira. Toda variedade regional ou falar é, antes de tudo, um 

instrumento identitário, isto é, um recurso que confere identidade a um grupo social. Ser 

nordestino, ser mineiro, ser carioca etc. é um motivo de orgulho para quem o é, e a forma de 

alimentar esse orgulho é usar o linguajar de sua região e praticar seus hábitos culturais. No 

entanto, verifica-se que alguns falares têm mais prestígio no Brasil como um todo que outros. 

Por que isso ocorre?‖ 
(Bortoni, Ricardo. Educação em língua materna. A sociolinguística em sala de aula. São Paulo: Parábola, 

2004, p. 33).  

 

Texto 3 

 

Sou fio das mata, canto da mão grossa,  

Trabáio na roça, de inverno e de estio.  

A minha chupana é tapada de barro,  

Só fumo cigarro de paia de mío.  

 

Sou poeta das brenha, não faço o papé  

De argun menestré, ou errante cantô  

Que veve vagando, com sua viola,  

Cantando, pachola, à percura de amô.  

 

Não tenho sabença, pois nunca estudei,  

Apenas eu sei o meu nome assiná.  

Meu pai, coitadinho!  

Vivia sem cobre, E o fio do pobre não pode estudá.  
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Meu verso rastero, singelo e sem graça,  

Não entra na praça, no rico salão,  

Meu verso só entra no campo e na roça  

Nas pobre paioça, da serra ao sertão. (...)  

 

(Patativa do Assaré) 

 

 

43. A transposição dos antigos paradigmas linguísticos como sendo um objeto estanque e 

imutável pode ser constatada a partir da observação do crescente aumento dos debates e 

pesquisas de profissionais especialmente no âmbito da linguística variacionista. A 

importância de tal discussão, que não se restringe de modo algum ao reame acadêmico, 

também está presente no cotidiano da sala de aula, através de práticas como: 

 

a) Abordagem do conceito de certo e errado em textos de escritores como Patativa do 

Assaré, individualizando cada incorreção gramatical em palavras como mío, percura, estudá, 

etc. 

b) Contraste de diferentes registros linguísticos que evidenciam a impossibilidade de 

categorizar o certo ou errado no uso da língua, sublinhando especialmente a forma 

adequada ou inadequada de usar a linguagem num determinado contexto. 

c) Priorização do ensino da norma culta através do uso de materiais como jornais, revistas e 

textos literários, a fim de que o aluno tenha contato apenas com os textos gramaticalmente 

corretos e não continuem escrevendo de modo errado. 

d) Indiferença quanto ao fenômeno da variação linguística que, sendo exclusiva da Língua 

Portuguesa, não é passível de ser contemplado no cotidiano escolar. 

 

44. Partindo da premissa de que ―todas as variedades constituem sistemas linguísticos 

perfeitamente adequados para a expressão comunicativa e cognitiva dos falantes‖, sobre o 

texto de Patativa de Assaré (texto 3) podemos AFIRMAR:  

 

a) Constata-se que a linguagem foi usada de forma inadequada e figurada, apresentando 

contundentes traços estilísticos e morfossintáticos  do contexto na qual foi produzida. 

b) Em virtude do grande número de erros gramaticais, abrangendo também os substratos 

fonéticos e fonológicos, o referido texto jamais poderia ser usado em uma aula de Língua 

Portuguesa podendo ser, portanto, mais adequadamente utilizado em outras disciplinas como 

a Sociologia. 

c)  O registro do poema prioriza uma linguagem regionalista e coloquial, mostrando de 

forma escamoteada o preconceito linguístico e cultural a que o poeta é submetido por se 

expressar em uma língua “menor”. 

d) O poeta manifesta-se em uma forma uma simples com traços coloquiais, mas a 

inconsistência linguística do texto em tela replica uma eventual crítica do poeta em relação ao 

uso correto da língua portuguesa pela elite letrada. 

 

 

Rosto de mulher é alterado conforme padrões estéticos de vários países 
(adaptado de: https://estilo.catracalivre.com.br/2014/06/rosto-de-mulher-e-alterado-conforme-padroes-esteticos-

de-varios-paises/)  

As mulheres ao redor do mundo têm diferentes tipos de beleza e características físicas 

próprias. Com o intuito de registrar essa diversidade, a jornalista e fotógrafa norte-
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americana, Esther Honig, criou um projeto fotográfico no qual seu próprio rosto é alterado, 

usando o photoshop, de acordo com os padrões de diferentes regiões.  

 

 

                      
Foto original  Alemanha  Argentina  Austrália 

 

                   
Filipinas   Marrocos       Sirilanka  Sérvia 

 

 

45. Em relação ao texto anterior, marque (V), para as sentenças verdadeiras e (F), para as 

falsas.  

 

(     ) Os textos e signos parassintéticos são compreendidos globalmente como formas textuais 

que integram o visual e o verbal na mesma enunciação. 

(     ) A imagem é um signo e, por isso, representa algo e precisa ser lida e decodificada, uma 

vez que ajuda construir os sentidos que se observa. 

(   ) Analisando as imagens como um todo, pode-se inferir que o estereótipo de beleza 

feminina em alguns países apresentam traços de uma estética neobarroca premente na 

sociedade contemporânea. 

(     ) Quando refletimos sobre ―identidades‖  não existe ―feio‖ e ―bonito‖, uma vez que  não é 

possível estabelecer qualquer categorização do real que não esteja sob um paradigma 

complexo maior denominado de cultura. Sem a premissa da cultura não há linguagem, não há 

signo, não há comunicação.  

 (    ) Os textos multissemióticos replicam um conjunto de signos/ linguagens imprescindíveis 

aos textos produzidos pela pós-modernidade, circunscrevendo a noção de letramento para o 

campo da imagem, da música e de outras semioses aqui não contempladas para além da 

escrita. 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA, de preenchimento dos parênteses, 

procedendo- a, da parte superior para a inferior.  

 

a) F – V – F – V – F   b) V – F  – F – V – F  

c) F – F – V – F – V    d) V – V – F  – F – V  

 

46. Considerando a lista dos advérbios e locuções adverbiais (tempo –lugar – lugar – tempo – 

modo) escolha a alternativa que contenha de forma satisfatória e sequencial as informações 

supramencionadas:  
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a) No dia seguinte almoçamos num restaurante e tomamos três garrafas de vinho; depois, 

num bar fiquei a alisar ternamente a sua mão fina, de velas azuis.  

b)  Naquela ocasião, diante das figuras ilustres a olhar boquiabertas as dimensões 

ciclópicas do monumento, sobreveio a catástrofe providencial: a imensa massa de argila, 

amolecida pelos sucessivos baldes d’água que o escultor, temeroso de seu 

endurecimento, despejava sobre o trabalho, começou a desfazer-se feito melado, e de 

súbito desmoronou fragorosamente. 

c) O mestre-cervejeiro não é um profissional comum: em qualquer fábrica de bebida, 

pequena ou grande, ele é, desde os tempos da Idade Média, o guardião da receita da cerveja 

daquela marca e o responsável pela qualidade da bebida produzida ali. 

d) Talvez um ruído de elevador, uma campainha tocando no interior de outro apartamento, 

o fragor de um bonde lá fora, sons de um rádio distante, vagas vozes, - e, me lembro, havia 

um feixe de luz oblíquo dando no chão e na parte de baixo de uma porta, recordo vagamente 

a cor rósea da parede.  

 

 

Cantiga d’amigo 

 

Martin Codax 

 

Ondas do mar de Vigo, 

se vistes meu amigo? 

       e ai Deus, se verrá cedo? 

Ondas do mar levado, 

se vistes meu amado? 

       e ai Deus, se verrá cedo? 

Se vistes meu amigo, 

o por que eu sospiro? 

       e ai Deus, se verrá cedo? 

Se vistes meu amado, 

o por que hei gram coidado? 

       e ai Deus, se verrá cedo? 

 

 

 

 

 

 

Cantar guaiado 

 

Cecília Meireles 

 

Também cantarei guaiado 

- ai, verde terra! ai, verde mar! -  

por haver buscado tanto 

e ter tão pouco que amar! 

 

Morrerei sem ter contado 

- ai, verde terra! ai, verde mar! - 

quantas bagas do meu pranto 

ficam no mundo a rolar. 

 

Mas em meu lábio cerrado 

- ai, verde terra! ai, verde mar!- 

fica o vestígio do canto, 

ai, do grande canto guaiado 

para quem o interpretar...
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47. Sobre a literatura inerente à produção e ao legado de autores como Paio Soares de 

Taveirós e seus contemporâneos podemos tecer as seguintes considerações, EXCETO: 

 

a) Começou por ser uma manifestação localizada nas antigas zonas romanas da 

Aquitânia e Gália Narbonense, a partir do final do século XI, a primeira poesia a surgir 

em língua romance, já que antes ninguém se atrevia a poetar em um código diferente do 

latim. 

b) A língua românica privilegiada por esses poetas foi o provençal, mas outras 

designações tem sido (e são) usadas, tais como língua de oc. Dai provém a expressão 

―poesia occitânica‖, já que a Occitânia correspondia à zona limítrofe onde tal idioma era 

falado.  

c) As primeiras manifestações poéticas em língua portuguesa são de natureza 

autóctone, sendo influenciadas mormente pela constante presença e invasão moura 

na Península Ibérica, observada desde meados do século XI. 

d) Impressionantemente decisiva a favor da existência de uma poesia românica 

tradicional anterior aos trovadores galego-portugueses é a descoberta feita em 1948, 

pelo hebraísta Stern, de vinte poesias em hebreu (as moaxás), terminadas por alguns 

versos em romanço moçárabe transliterados em hebreu (as jaryas), em que a moça 

morre pelo amante (habib), que lhe leva o coração e onde figuram a mãe e as irmãs 

confidentes. 

 

48. Sobre os textos Martin Codax e Cecília Meireles podemos AFIRMAR: 

 

I - A equidistância linguística e espaço-temporal das duas formas poemáticas 

impossibilita toda e qualquer circunstância interpretativa intersemiótica, replicando 

especialmente na segunda instância uma hipotética multiplicação e a multiplicidade de 

códigos, inerente aos textos sincréticos; 

II- ―Cantar guaiado‖, não obstante compartilhe de certas particularidades da lírica e da 

métrica galego-portuguesa, apresenta algumas confluências e nuances da filosofia de 

cunho existencial inerente da sociedade coeva, manifestado do mesmo modo em outras 

produções de autores coetâneos da poetisa como no poema ―Pneumotórax‖; 

III- O suporte original do texto suplantado por Cecília Meireles permite que infiramos 

que a carga semântica lírico-amorosa redimensionada pela autora de ―Romanceiro da 

Inconfidência‖ em sua produção contemporânea se justifique a incongruência 

linguística e ortográfica do primeiro exemplo. 

 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Todas as alternativas estão incorretas, exceto I. 

c) Todas as alternativas estão incorretas, exceto II. 

d) Todas as alternativas estão corretas, exceto III. 

 

49. Para os críticos Antônio Candido e José Aderaldo Castello, ―O verso livre 

modernista correspondeu a uma alteração profunda da música contemporânea, ao 

impressionismo musical, ao atonalismo, ao uso sistemático da dissonância, à divulgação 

do jazz, à dodecafonia. Como sempre ocorre, a poesia estava em sintonia com as outras 

artes e mesmo com as outras esferas da cultura; (...)‖. Ainda em consonância ao 

fragmento crítico exposto, assinale a alternativa que NÃO pode se aplicar à poesia e aos 

autores do Modernismo brasileiro: 
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a) Cecília Meireles foi bastante influenciada pela "corrente espiritualista" da qual 

participou Murilo Mendes, corrente divulgada pelos intelectuais cariocas que se 

agruparam em torno da revista Festa, de tendência neossimbolista. É a principal voz 

feminina da poesia brasileira e considerada como uma das vozes femininas mais puras 

de expressão portuguesa de todos os tempos. 

b) Todos os "ismos" (Futurismo, Dadaísmo, Expressionismo, Parnasianismo, 

Surrealismo) que infestaram a cena literária ocidental de 1910 a 1930 foram 

reações contra o esgotamento e o cansaço ante o peso da tradição literária 

ocidental. Eram janelas que se abriam para o futuro, preocupação que absorvia os 

espíritos. Eram a libertação de todos os freios e formas tradicionais. 

c) As vanguardas europeias foram recebidas com entusiasmo por escritores que 

procuravam renovar as formas de expressão artística. O país também vivia período de 

grandes mudanças, inclusive com a urbanização e a chegada de novas tecnologias que 

transformavam o ritmo de vida e o cenário das grandes cidades, e que pareciam alterar a 

percepção do mundo; faziam-se necessárias, assim, para muitos autores, novas maneiras 

de comunicação poética. 

d) Carlos Drummond de Andrade é considerado o maior poeta brasileiro do século XX 

sendo considerado, ainda, grande expoente da produção erótica daquele momento. Poeta 

nascido intelectualmente dentro do Modernismo, sem laivo de passado e nem perigo de 

volta a ele (nas palavras de Antônio Candido), Drummond produziu extensa obra, em 

que a poesia de enfoque social e a poesia relativa ao indivíduo se mesclaram e se 

fundiram.  

 

50. A imagem a seguir representa a personagem de uma obra literária muito conhecida 

de um dos mais representativos escritores nacionais. Escolha a sequência de 

informações que melhor pode representar a obra, seu escritor e o momento literário em 

que foi publicada:  

 
a) Ceci- Tabajaras - O Guarani- Martin Afonso- José de Alencar- Romantismo. 

b) Gonçalves Dias- Ceará- indianismo – Virgem lábios de Mel –Til- Ubirajara. 

c) Ubirajara- I-Juca-Pirama - Iracema – Lenda do Ceará – Pitiguaras- Modernismo. 

d) Anagrama América- José de Alencar- Flor do Maracujá – Romantismo- Poti- 

Cor local. 
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Q1-Torcedora que ama as cores da seleção.   Q2 – Que grita e esperneia pela seleção. 

Q3- Que se descabela e sua a camisa pela seleção.    Q4- Que torce. 

 

51. Sobre a afirmação sentencial [Sujeito + Verbo + Afirm] no Português Brasileiro 

(PB), responsável pela estruturação do significado deste texto (quadrinho acima), é 

CORRETO afirmar: 

 

a) A afirmação sentencial no Português Brasileiro (PB), que também pode ser formada 

pela estrutura: [Afirm V] - [Afirm V Afirm], é uma estrutura excludente e observada 

sobremaneira no registro linguístico oral dos falantes do Português de Portugal (PP) 

b) A negação sentencial no Português Brasileiro (PB), por sua vez, pode ser 

realizada através de três tipos diferentes de estruturas considerando o número e a 

posição de partículas negativas: [Neg V], [Neg V Não] e [V Não].  

c) Tanto afirmação quanto a negação sentencial são fenômenos linguísticos  observados 

mormente no Português de Portugal (PP), raramente utilizados pelos falantes do 

Português Brasileiro (PB) 

d) A afirmação sentencial é uma estrutura exclusiva do Português Brasileiro (PB), 

enquanto a negação sentencial é um fenômeno enclítico exclusivo  do Português de 

Portugal (PP) 
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52.  Sobre o efeito de sentido e humor produzido por esse segmento de história em 

quadrinhos, tomado neste exemplo como suporte de um texto publicitário, NÃO 

podemos afirmar: 

 

a) A empresa anunciante, ao tentar veicular a ideia de que mulher também gosta de 

futebol e que pode apreciar uma partida da mesma maneira que um ―homem‖, acabou 

produzindo um efeito contrário ao vincular o verbo ―torcer‖ também às atividades 

domésticas. 

b) Ao tentar provar que mulher também pode gostar de futebol, a Procter & Gamble 

reforça o imaginário preconceituoso da imagem da mulher ―submissa e inferior‖ na 

sociedade contemporânea, ao retratá-la de certo modo fútil (por ―amar‖ a seleção e se 

―enfeitar‖ antes da partida) e como dona-de-casa, que lava e ―torce‖ roupa. 

c) As orações subordinadas: “Que grita e esperneia pela seleção” e “Que se 

descabela e sua a camisa pela seleção” de forma alguma podem ser relacionadas ao 

imaginário feminino histérico de torcedoras que gritam, movimentam e 

gesticulam, mas não entendem as regras de arbitragem que regem a partida. 

d) O erro da mensagem publicitária, que acabou resultando na veiculação de uma ideia 

certamente contrária àquela almejada pela empresa anunciante, pode ser atribuído ao 

uso infeliz do verbo ―torcer‖ e pela desconsideração, por parte do publicitário que 

produziu o conteúdo, do sentido pejorativo que o emprego daquele verbo pudesse 

causar naquele contexto. 

 

53. Uma imagem que NÃO mobiliza um discurso semelhante à mensagem da 

mensagem publicitária anterior está presente em: 

 

a)   
 

 b)         

É PELO CORPO QUE SE CONHECE A 
VERDADEIRA NEGRA. 
Devassa Negra. Encorpada. Estilo 
Dark Ale, de alta fermentação, 
cremosa e com aroma de malte 
torrado. 

Periquita, o vinho para você cair 

de boca. 
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c)        

 

 

d)                 

 

 

 

OS POEMAS  

 

Mário Quintana  

 

Os poemas são pássaros que chegam  

não se sabe de onde e pousam  

no livro que lês.  

Quando fechas o livro, eles alçam voo  

como de um alçapão.  

Eles não têm pouso  

nem porto;  

alimentam-se um instante em cada  

par de mãos e partem.  

E olhas, então, essas tuas mãos vazias,  

no maravilhado espanto de saberes  

que o alimento deles já estava em ti...  

 

54. A depreensão do sentido do poema neste texto ocorre da correta decodificação da 

figura de linguagem que permeia o discurso poético do enunciado, que pode ser melhor 

explicitada como: 

 

a) metáfora, delineado também no texto em tela como uma comparação implícita 

de dois termos, entre os quais é possível estabelecer uma relação de semelhança.  

Produção Independente 
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b) alegoria, representada aqui no exagero intencional da carga poética pela assonância 

das consoantes finais, a fim de surpreender o leitor.  

c) metáfora, que consiste na substituição de termo mimético pela falta de outro, mais 

apropriado à situação. 

d) metonímia, definido aqui como a utilização intercambiável de uma palavra por outra, 

tendo em vista uma relação de correlação explícita entre elas.  

 

55. O enunciado que melhor representa e alicerça a chave interpretativa do texto é:  

 

a) O caráter hermético dos textos poéticos corrobora com a dificuldade de 

compreensão de suas alegorias 

b)  Os poemas dependem da sensibilidade e do repertório cultural dos leitores 

para que a função catártica da leitura se realize de forma plena 

c)  Os poemas podem ser comparados os pássaros, que são livres e nunca ficam presos 

em lugar algum.  

d) Os poemas aguçam a sensibilidade dos leitores, porque se constituem como o  

alienamento de suas almas  

 

56. De acordo com o Novo Acordo Ortográfico, palavras como vôo, enjôo, abençôo 

passam a ser grafadas, respectivamente, voo, enjoo, abençoo. Considerando outras 

alterações propostas pela convenção supramencionada, está incorreta a seguinte 

informação:  

 

a) O Acordo manteve a duplicidade de acentuação (acento circunflexo ou acento agudo) 

em palavras como econômico/económico, acadêmico/ académico, fêmur/fémur, 

bebê/bebé. Entendeu-se que, como esta acentuação reflete o timbre fechado (mais 

frequente no Brasil) e o timbre aberto (mais frequente em Portugal e nos demais países 

lusófonos) das pronúncias cultas das vogais nestes contextos, ela não deveria ser 

alterada. 

b) É facultativo usar a letra maiúscula nos nomes que designam os domínios do saber 

(matemática ou Matemática), nos títulos (Cardeal/cardeal Seabra, Doutor/ doutor 

Fernandes, Santa/santa Bárbara) e nas categorizações de logradouros públicos (Rua/rua 

da Liberdade), de templos (Igreja/igreja do Bonfim) e edifícios 

(Edifício/edifício Cruzeiro). 

c) Deixa de existir o acento agudo ou circunflexo usado para distinguir palavras 

paroxítonas que, tendo respectivamente vogal tônica aberta ou fechada, são homógrafas 

de palavras átonas. Assim, deixam de se distinguir pelo acento gráfico: para (á), flexão 

do verbo parar, e para, preposição; pela(s) (é), substantivo e flexão do verbo pelar, e 

pela(s), combinação da preposição per e o artigo a(s), por exemplo. 

d) Fica mantido, nas formas verbais rizotônicas (que têm o acento tônico na raiz), o 

acento agudo do u tônico precedido de g ou q e seguido de e ou i. Essa regra 

alcança algumas poucas formas de verbos como averiguar, apa iguar, arg   u ir: 

averigúe, apazigúe e argúem. 

 

57. Um dos pilares que regem a Legislação Educacional do país, os PCNs (Parâmetros 

Curriculares Nacionais) surgem no cenário nacional a partir de 1998 com o intuito não 

só de ampliar e aprofundar o debate educacional envolvendo a comunidade escolar em 

sentido lato (estendido, portanto aos pais, governo e sociedade) mas, do mesmo modo, 

ser a gênese de uma transformação significativa no sistema educativo brasileiro. Para 

alcançar tais essas metas:  
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a) Os PCNs privilegiam, por um lado, respeitar as diversidades regionais, 

culturais, políticas existentes no país e, por outro, sublinhar a necessidade 

premente de construir referências nacionais comuns ao processo educativo em 

todas as regiões brasileiras.  

b) Os PCNs determinam os conteúdos mínimos que são obrigatórios a cada ciclo/série 

em cada uma das disciplinas, pois a educação oferecida na zona urbana deve ser 

necessariamente a mesma oferecida na zona rural.  

c) Os PCNs foram criados por um grupo de técnicos e educadores muito competentes 

que, apesar de proporem algumas ideias interessantes, infelizmente desconhecem a 

realidade das escolas brasileiras. 

d) Os PCNs são uma imposição arbitrária das esferas governamentais que cerceiam e 

delimitam o trabalho do professor, pois impede que ele identifique os conteúdos mais 

adequados que podem ser trabalhados em cada um dos ciclos/séries, respeitando a 

diversidade de condições e dos próprios alunos.  

 

58. Consoante aos PCNs do 3º e 4º ciclos do Ensino Fundamental, as situações 

pedagógicas devem priorizar o envolvimento os alunos em sua aprendizagem e em seu 

trabalho, com o objetivo de estimular a sua formação integral. Nesse sentido, é 

imprescindível que o professor:  

 

a) ministre somente atividades pedagógicas rotineiras, de modo a respeitar 

integralmente o conteúdo estabelecido anteriormente no planejamento. 

b) articule e contextualize, da melhor maneira possível, os conteúdos curriculares 

ao desenvolvimento de competências. 

c) recorra a mecanismos para avaliar, da melhor maneira possível, conteúdos que se 

enquadrem um padrão mínimo de qualidade.  

d) contextualize uma série de normas e regras de conduta desde o primeiro dia de aula, 

visando a criação de hábitos de estudo  

 

59. A partir das diretrizes teóricas estabelecidas pelo PCNs para o ensino de Língua 

Portuguesa, assinale a alternativa inadequada. 

 

a) O professor pode organizar atividades de exploração da diversidade das variantes 

lexicais, a fim de que aluno possa ter mais segurança em relação a qual vocabulário 

empregar nas mais diferentes situações comunicativas. 

b) O professor precisa trabalhar as múltiplas características das tipologias textuais e do 

gênero discursivo, possibilitando que o educando interaja com a leitura e produção de 

textos nas mais diversificadas situações de interação. 

c) O ensino prioritário e direcionado dos tópicos da gramática escolar, por si só, 

asseguram que o aluno se aproprie de tais mecanismos nas produções de seu texto, 

ampliando o repertório de seu conhecimento para produzir discursos coerentes às 

finalidades e às especificidades de várias situações interlocutivas. 

d) O papel do professor de língua materna é também trabalhar com os alunos a ―leitura 

de mundo‖ e com o aprimoramento das habilidades de falar, ouvir, ler e escrever nas 

mais diversificadas maneiras de interação verbal, desde o substrato mais informal até o 

mais formal possível. 

 

60. Há muito que a Saúde brasileira padece e vem reclamando por profissionais mais 

bem preparados no campo da medicina familiar. Assinale a assertiva inadequada:   
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a) Sintaticamente, a expressão ―Há muito‖ é uma locução adverbial que poderia ser 

substituída por ―faz tempo‖, sem qualquer prejuízo do sentido. 

b) O verbo ―reclamar‖ está sendo utilizado na mesma acepção de exigir, reivindicar, 

clamar.  

c) A locução “mais bem preparados” não satisfa  completamente os requisitos da 

formalidade da língua portuguesa e, nesse caso, poderia ser substituído pela 

construção: “melhor preparados”. 

d) Para que não haja prejuízo na produção do sentido do enunciado, poder-se-ia 

alternar expressão ―no campo‖ por ―na área‖ ou ―no terreno‖. 
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ADVOGADO 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Leia o texto e responda às questões a seguir. 

 

Texto 1 

Alerta em ingresso de 'Praia do Futuro' diz respeito à meia-entrada e não a sexo 

gay, diz cinema 
(adaptado de http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-

entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105) 

Espectador diz ter sido avisado sobre cenas íntimas no filme com Wagner Moura em 

sala em João Pessoa 

RIO — Ao lançar "Praia do futuro" no Festival de Berlim, em fevereiro, Wagner Moura 

tentou se esquivar das perguntas sobre as cenas de sexo entre seu personagem e o do 

ator alemão Clemens Schick. "Temos que ter responsabilidade de não fazer isso virar 

um assunto. É preciso ver essa relação entre eles com naturalidade", disse ele, à época. 

Não adiantou. As cenas estão se tornando o principal assunto do filme, que tem 

classificação etária de 14 anos. 

Em Niterói, no Cinemark do Plaza Shopping, cerca de 40 pessoas saíram no meio de 

uma sessão (domingo, às 21h) do novo filme de Karim Aïnouz, conforme adiantou o 

colunista do GLOBO Ancelmo Gois. Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes 

pedirem o reembolso do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram, uma 

unidade também da rede Cinemark passou a fazer o alerta nas bilheterias. Há relatos 

parecidos em São Luís, em que clientes saíram de uma sessão reclamando não terem ido 

ao cinema "para ver aquilo". 

Procurado pelo GLOBO, Aïnouz comentou a polêmica. 

— Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de semana 

em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no 

público que frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a 

intolerância e o preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em 

geral são frutos da ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo 

que o nosso filme venha pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais 

tolerância e respeito às diferenças. 

Já em João Pessoa, o professor de turismo e administrador de empresas Iarlley Araujo, 

de 34 anos, que foi assistir ao filme numa sala da rede Cinépolis, foi alertado pelo 

atendente sobre as "cenas de sexo homossexual". "Senhor, tem certeza de que deseja ver 

esse filme?", teria perguntado o funcionário, de acordo com o post publicado por Iarlley 

Araújo no Instagram, em que compartilha uma imagem com o carimbo de "avisado" no 

ingresso do filme. Mas, segundo a empresa, tudo não passa de um mal entendido.  

 

http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
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1. Em relação ao texto 1, é CORRETO afirmar: 

 

I- É um editorial, com características injuntivas. 

II- É um texto jornalístico com traços argumentativos e expositivos. 

III- É uma propaganda institucional em formato de artigo de opinião. 

 

a) Apenas I e II são corretas. 

b) Apenas II e III são incorretas. 

c) Todas são incorretas, com exceção da afirmativa II. 

d) Apenas III é correta. 

 

2. Sobre o trecho ―Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no 

primeiro fim de semana em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é 

quase insignificante. No entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a 

temperatura da homofobia no público que frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes 

com esse tipo de reação porque a intolerância e o preconceito são manifestações muito 

tristes da alma humana - e elas em geral são frutos da ignorância, assim como o 

fascismo e o racismo, mas é muito positivo que o nosso filme venha pra fazer avançar 

este debate, e quem sabe, promover mais tolerância e respeito às diferenças‖, podemos 

AFIRMAR que: 

 

a) A repetição continuada da palavra rejeição foi extremamente necessária, já que não 

existe em Língua Portuguesa outro vocábulo anafórico semelhante. 

b) Para ficar gramaticalmente correto, o jornalista que escreveu o artigo deveria ter 

modificado a transcrição da opinião do cineasta Karim Aïnouz, evitando assim a 

repetição da mesma palavra. 

c) O ―erro‖ linguístico do cineasta se deve ao fato do mesmo ser estrangeiro e não 

conhecer bem a gramática da Língua Portuguesa. 

d) Os termos “reação”, “intolerância” e “preconceito” não só recuperam 

adequadamente o vocábulo reiterado pelas frases anteriores (rejeição) mas 

também ampliam seu significado. 
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3. Sobre o uso do acento grave nas expressões ―à meia-entrada‖ (ocorrência 1) e ―à 

época‖ (ocorrência 2), podemos AFIRMAR que: 

 

I- É pautado pela mesma regra nas ocorrências 1 e 2 

II- É pautado pela regra de preceder uma palavra feminina na ocorrência 1 

III- É pautado pela regra da preposição a que, ao reger um substantivo feminino 

singular, forma uma locução adverbial que deve necessariamente ser assinalada com um 

acento diferencial na ocorrência 2  

 

a) Todas são falsas, com exceção da III. 

b) Todas são verdadeiras, com exceção da I. 

c) São verdadeiras I e II. 

d) Somente I é verdadeira. 

 

4. O pronome "se" na frase ―Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes pedirem o 

reembolso do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram (...)‖ tem o mesmo 

valor semântico-sintático na seguinte frase: 

 

a) Em Maceió paga-se pouco mas vive-se bem. 

b) Precisa-se de empregados responsáveis. 

c) Os passageiros indignaram-se com a greve do metrô. 

d) Após a confusão inicial, durante a briga, os motoristas insatisfeitos ofenderam-se 

com a maior naturalidade. 

 

5. De acordo com o Acordo Ortográfico vigente, assinale a alternativa na qual a regra 

implícita quanto ao uso do hífen na expressão ―meia-entrada‖ seja a mesma em todos os 

exemplos: 

 

a) auto-escola, e-mail, meia-vida, azul-escuro 

b) meio-campista, meio-dia, meio-campo, meio-irmão 

c) meia-casaca, primeira-dama, queima-roupa, super-reservada 

d) meia-noite, bem-criada, mal-dormida, guarda-chuva 

 

6. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto:  

 

De braços abertos sobre a Guanabara, ______ mais de 700 metros de altura e 

______mais de 82 anos, com o mesmo vigor _____ que o tornou conhecido em todo o 

mundo. Será que daqui _____80 anos o monumento não terá perdido sua ___________? 

Exaltado em prosa e verso, o Cristo Redentor é o mais altaneiro, o mais 

______________ e o mais democrático símbolo do Rio de Janeiro: é visto por todos e 

de quase todas as partes da cidade – pelo menos _________ a especulação imobiliária 

não __________ muralhas de __________ para impedir sua visão. 

 

a) à / a/ simbólico /há/ majestância/ religioso / aonde / ergueu / arranhas-céus. 
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b) há / a/ arquitetônico /há/ maestria/ piedoso / onde / levantou / arranhas-céu. 

c) a /há/ iconográfico /a/ magestade/ fervoroso / aonde / construiu / arranha-céus. 

d) a/ há/ simbólico / a/ majestade/ conspícuo / onde / ergueu / arranha-céus. 

 

Texto 2 

Tá avisado 
(disponível em http://taavisado.tumblr.com/) 

Muito boa a iniciativa de um cinema avisar aos espectadores do filme Praia do Futuro 

que o seu conteúdo pode desagradar alguns. Tão boa que deveria virar política das redes 

de cinema pra todo filme. 

 

         

 
 

 

http://taavisado.tumblr.com/
http://taavisado.tumblr.com/
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7. Sobre os textos 1 e 2, NÃO  é correto afirmar: 

 

a) O texto 2, através da ironia e humor parodísticos peculiares, constitui-se em uma 

reinterpretação semiótica intertextual do(s) enunciado(s) recôndito(s) no contexto 

primário, tanto ao que concerne seu caráter intrínseco e extrínseco. 

b) O texto 1, muito embora seja um discurso engendrado por uma premente elite 

coprodutora do capital cultural, previsto nos moldes da Teoria Crítica e pelo arcabouço 

da Escola de Frankfurt, escamoteia certo juízo criterioso vigente na sociedade 

contemporânea em relação às minorias. 

c)  O texto 2, por meio de uma fulcral pseudo-intersemioticidade dialógica, replica 

toda e qualquer possibilidade interpelativa e interpretativa do signo original, 

corroborando para acentuar a disparidade ambígua e sem fundamento da 

imagética contida no discurso ulterior. 

d) Não obstante a equidistância dos dois discursos, a percepção de leitura apropriada do 

primeiro enunciado é condição sine qua non para a correta depreensão do significado 

marginal na segunda ocorrência.  

 

8. Sobre as formas ―seje‖ e ―esteje‖ presentes no conjunto de imagens que integram o 

texto 2, é CORRETO afirmar: 

 

I- Equivalem, respectivamente, às formas: 1
a
. e 3

a
. Pessoas (singular) do Indicativo 

Presente dos verbos SER e ESTAR, em suas formas arrizotônicas, de acordo com a 

NGB (Norma Gramatical Brasileira). 

II- Correspondem à variante popular da conjugação dos verbos SER e ESTAR na 

Presente do Subjuntivo (1
a
/3

a
 pessoa do singular) e absolutamente intercambiáveis com 

a conjugação padrão do verbo, já que as duas formas são atualmente aceitas. 

III- Constituem-se como uma anomalia grave do falante ―culto‖ de língua portuguesa, 

apesar do uso cada vez mais difundido de sua flexão tanto na linguagem falada quanto 

escrita. 

 

a) As alternativas I e II estão parcialmente corretas. 

b) Todas as alternativas estão incorretas, exceto a III. 

c) Todas as alternativas estão corretas, exceto a II. 

d) Somente a II está incorreta. 
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9. Na frase ―Ela é encanto de moça, no entanto nenhum pretendente ainda se interessou 

por ela‖, a oração a partir da expressão em destaque é uma: 

a) Conjunção subordinativa consecutiva, pois introduz uma oração que exprime 

consequência. 

b)  Conjunção coordenativa aditiva sindética, pois introduz um pensamento que se 

adiciona ao anterior. 

c) Conjunção coordenativa adversativa, pois introduz um pensamento que 

contrasta com o anterior. 

d) Conjunção coordenativa conclusiva, pois introduz um pensamento de conclusão. 

 

10. Considerando o processo de formação e estrutura das palavras, a alternativa que 

apresenta inconsistência na exemplificação é:   

 

a) Sufixo temporal: estudáramos, existisse, amardes. 

b) Vogal temática: mudemos, levantamo-nos, tirante. 

c) Desinência de número: navios, aviões, girassóis. 

d) Radical: marujo, pedraria, terracota. 

 

11. Leia as frases a seguir e escolha a alternativa CORRETA: 

 

I- Estou encantada com a vista. 

II- Alô? Alô!? Tem alguém na linha? 

III- ―Dicionário: sm.1. Obra que reúne, em ordem alfabética, as palavras de uma língua 

ou termos referentes a uma matéria específica, e descreve seu significado, uso, 

etimologia etc., na mesma língua ou em outra (dicionário de cinema / de inglês)2. O 

conjunto das palavras ou termos reunidos nessa obra.‖ 

IV-Beba Coca-Cola! 

 

De acordo com o conjunto de finalidades comunicativas realizadas por meio do 

enunciado da língua proposto por Jakobson, na sequência supramencionada temos as 

seguintes funções da linguagem, em ordem crescente (I a IV): 

 

a) Emotiva, fática, metalinguística, conativa. 

b) Poética, fática, metalinguística, referencial. 

c) Poética, referencial, fática, metalinguística. 

d) Emotiva, poética, metalinguística, conativa. 

 

12. NULA 

13. Assinale a alternativa em que a concordância está feita de forma CORRETA: 

a) Deixamos caídas a calça e o jaleco. 

b) As enigmáticas Bruna e Cláudia vieram me afrontar. 

c) Água é boa para saúde. 

d) Admiro os futebóis alemão e os argentinos. 
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14. João possui três amigos: um Brasileiro, um Argentino e outro Alemão. Um dos 

amigos é Enfermeiro, o outro é Engenheiro e o outro é professor. Sabe-se que: 

I- Ou o Brasileiro é enfermeiro ou é professor. 

II- Ou o Brasileiro é engenheiro ou o Argentino é professor. 

III- Ou o Alemão é professor ou o Argentino é Professor. 

IV- Ou o Argentino é Engenheiro ou o Alemão é Engenheiro 

Portanto, é verdade que: 

a)O Brasileiro é Enfermeiro, o Argentino é engenheiro e o Alemão é 

Professor. 

b) O Brasileiro é enfermeiro, o Argentino é professor e o Alemão é 

engenheiro. 

c) O Brasileiro é professor, o Argentino é enfermeiro e o Alemão é engenheiro. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

15.  Observe a sequência abaixo: 

JESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUS... 

A letra que ocupará a 61ª posição será: 

a) J  b) E  c)S  d)U 

 

16. São ícones padrão do Windows XP: 

 

a) Meu Computador e Meus Documentos. 

b) Meus Documentos e Meus Locais de Rede. 

c) Meus Locais de Rede e Internet Explorer. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

17. Na Barra de Formatação no Windows XP, podemos: 

 

a)Alterar Fonte, Negrito, Alinhamento de Texto. 

b) Alinhamento de Texto, Itálico, Visualizar. 

c) Inserir Data/hora, Visualizar, Itálico. 

d) Desfazer, Alterar Fonte, Alinhamento de Texto. 

 

18. Para alterar a configuração da área de trabalho no Windows XP basta seguir os 

passos: 

 

a) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de  tela, aparência,  configurações),Clicar em OK para salvar as  

modificações ou cancelar para sair sem  modificar nada. 
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b) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, 

área de trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações), 

Clicar em OK para salvar as modificações ou cancelar para sair sem  modificar na

da. 

c) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de 

trabalho e proteção de tela), clicar em OK para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

d) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de 

trabalho e proteção de tela), Clicar em Ok para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

 
19. O Brasil sediou, entre os dias 14 e 16 de julho em Fortaleza, a reunião cúpula do BRICS. 

Em pauta, estava(m): 

 

a) Criação de um banco de desenvolvimento e de um fundo de reservas. 

b) A inclusão da Argentina à cúpula do BRICS. 

c) Por não ter ainda um caráter formal, não ter um documento constitutivo, não funcionar com 

um secretariado fixo nem ter fundos destinados a financiar qualquer de suas atividades, o 

BRICS discutirá a formalização do grupo e elegerá sua diretoria. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

20. NULA 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

21. Qual dos itens abaixo são Direitos e Garantias Fundamentais, previstos no artigo 5º., 

da Constituição Federal de 1988: 

 

a) concessão de asilo político. 

b) defesa da paz. 

c) é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades 

civis e militares de internação coletiva. 

d) a cidadania. 

 

22. Associe os itens abaixo de I a V aos Direito Sociais, previstos no artigo 6º. da 

Constituição Federal de 1988: 

 

I - a alimentação. 

II - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. 

III - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. 

IV - o trabalho. 

V - a moradia. 
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a) itens II e V estão corretos.   b) itens I, II e III estão corretos. 

c) itens III, IV e V estão corretos.  d) itens I, IV e V estão corretos. 

 

23. Corresponde a todos os princípios constitucionais da Administração Pública, 

conforme disposto no artigo 37: 

a) legalidade, impessoalidade, moralidade, e publicidade. 

b) legalidade, separação dos poderes, moralidade, publicidade e eficiência. 

c) legalidade, impessoalidade, moralidade, direito de petição e eficiência. 

d) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

 

24. Dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios;  regular as limitações constitucionais ao 

poder de tributar;  e,  estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 

conforme artigo 146 da Constituição Federal de 1988, compete a: 

 

a) lei ordinária. b) lei especial.  c) lei complementar.      d) lei delegada. 

 

25. Conforme artigo 156 da Constituição Federal de 1988, a instituição de imposto de 

transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por 

natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem 

como cessão de direitos a sua aquisição, compete a: 

 

a) Municípios. b) União. c) União e Estados. d) Estados e Municípios. 

 

26. Conforme artigo 158 da Constituição Federal de 1988, quanto à repartição de 

receitas, o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de 

qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por 

eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem, compete aos: 

 

a) Estados.    b) Estados e Distrito Federal. 

c) Estados e Municípios.  d) Municípios. 

 

27. Trata-se de Princípio da Impessoalidade: 

 

a) Como princípio da Administração (CF, art.37, caput), significa que o administrador 

público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às 

exigências do bem comum, e deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar 

ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. 

b) Constitui, hoje em dia, pressuposto de validade de todo ato da Administração Pública 

(CF, Art.37, caput). Não se trata da moral comum, mas sim, de uma moral jurídica 

entendida como o ―conjunto de regras tiradas da disciplina interior da Administração‖. 

c) O qual impõe ao administrador público que só pratique o ato para o seu fim 

legal. E o fim legal é unicamente aquele que a norma de Direito indica expressa ou 

virtualmente como objetivo do ato. 

d) Objetiva aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar restrições 

desnecessárias ou abusivas por parte da Administração Pública, com lesão aos direitos 

fundamentais. 
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28. É aquele que o Direito Positivo – a lei - confere à Administração Pública para a 

prática de ato de sua competência, determinando os elementos e requisitos necessários à 

sua formalização. Trata-se de poder: 

 

a) vinculado.  b) discricionário. c) regulamentar. d) de polícia. 

  

29. Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) ATOS EXTERNOS - São aqueles expedidos sem destinatários determinados, com a 

finalidade normativa, alcançando todos os sujeitos que se encontrem na mesma situação 

de fato abrangida por seus preceitos. São atos de comando abstrato e impessoal 

semelhantes ao da lei, e, por isso mesmo, revogáveis a qualquer tempo pela 

Administração, mas inatacáveis por via judicial, a não ser pelo questionamento da 

constitucionalidade (art.102,I,‖a‖, da CF). 

b) ATOS INTERNOS – São todos aqueles que se dirigem a destinatários certos, 

criando-lhes situação jurídica particular. O mesmo ato pode abranger um ou vários 

sujeitos, desde que sejam individualizados; 

c) ATOS EXTERNOS – São os destinados a produzir efeitos no recesso das repartições 

administrativas, e por isso mesmo incidem, normalmente, sobre os órgãos e agentes da 

Administração que os expediram. São os chamados atos de ―operatividade caseira‖, que 

não produzem efeitos em relação a estranhos; 

d) ATOS EXTERNOS – São aqueles que alcançam os administrados, os 

contratantes e, em certos casos, os próprios servidores, provendo sobre os seus 

direitos, obrigações, negócios ou conduta perante a Administração. 

 

 

30. Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) ATOS DE GESTÃO – são todos aqueles que a Administração pratica usando de sua 

supremacia sobre os administrados ou servidores e lhes impõem obrigatório 

atendimento. É o que ocorre nas desapropriações, nas interdições de atividades, nas 

ordens estatutárias. 

b) ATOS DE EXPEDIENTE – São aqueles em que a Administração pratica sem usar de 

sua supremacia sobre os destinatários. Tal ocorre nos atos puramente de administração 

dos bens e serviços públicos e nos negociais com os particulares, que não exigem 

coerção sobre os interessados. 

c) ATOS DE EXPEDIENTE – são todos aqueles que destinam a dar andamento 

aos processos e papéis que tramitam pelas repartições públicas, preparando-os 

para decisão de mérito a ser proferida pela autoridade competente. São atos de 

rotina interna, sem caráter vinculante e sem forma especial, geralmente praticados 

por servidores subalternos, sem competência decisória. 

d) ATOS DE IMPÉRIO – São aqueles em que a Administração pratica sem usar de sua 

supremacia sobre os destinatários. Tal ocorre nos atos puramente de administração dos 

bens e serviços públicos e nos negociais com os particulares, que não exigem coerção 

sobre os interessados. 
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31. São aqueles para os quais a lei estabelece os requisitos e condições de sua 

realização. Nessa categoria de atos, as imposições legais absorvem, quase que por 

completo, a liberdade do administrador, uma vez que sua atuação fica adstrita aos 

pressupostos estabelecidos pela norma legal para a validade da atividade administrativa.   

Trata-se do melhor conceito de: 

 

a) ato simples.   

b) ato discricionário.      

c) ato vinculado.        

d) ato composto.  

 

32. Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) ATO DECLARATÓRIO – É o que cria uma nova situação jurídica individual para os 

seus destinatários, em relação à Administração. Suas modalidades são 

variadíssimas, abrangendo mesmo a maior parte das declarações de vontade do Poder 

Público. São atos dessa categoria, as licenças, as nomeações de funcionários, as sanções 

administrativas e outros mais que criam direitos ou impõem obrigações aos particulares 

ou aos próprios servidores públicos. 

b) ATO ALIENATIVO – É o que põe termo a situações jurídicas individuais, v.g., a 

cassação de autorização, a encampação de serviço de utilidade pública. 

c) ATO CONSTITUTIVO – É o que visa a preservar direitos, reconhecer situações 

preexistentes ou, mesmo, possibilitar seu exercício. São exemplos desses atos a apostila 

de título de nomeação, a expedição de certidões e demais atos fundados em situações 

jurídicas anteriores. 

d) ATO ALIENATIVO – É o que opera a transferência de bens ou direitos de um 

titular a outro. Tais atos em geral, dependem de autorização legislativa ao 

Executivo, porque sua realização ultrapassa os poderes ordinários de 

administração. 

 

33. Conforme o disposto na Lei Federal No. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas 

alterações, são todas as modalidades de licitação pública: 

 

a) Preço, e, técnica e preço. 

b) Concorrência, Convite, Concurso e Leilão. 

c) Concorrência, Tomada de Preços, Concurso e Leilão. 

d) Concorrência, Tomada de Preços, Convite, Pregão, Concurso e Leilão. 

 

34. A modalidade de licitação mais simples, destinada à contratações de pequeno valor, 

consistindo na solicitação escrita a pelo menos três interessados do ramo, registrados ou 

não, para apresentarem suas propostas no prazo mínimo de cinco dias úteis. 

 

a) Concorrência.           

b) Pregão.        

c) Leilão.   

d) Convite. 
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35. O artigo 19 da Lei de Licitações, prevê que os bens imóveis da Administração 

Pública, cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação em 

pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade competente, através da licitação 

modalidade: 

 

a) Concorrência ou Leilão.     

b) Concorrência ou Pregão. 

c) Concorrência ou Tomada de Preços.   

d) Concorrência ou Convite. 

 

36. As agências reguladoras são pessoas jurídicas de direito público, constituídas sob a 

forma de: 

a) ministério.   

b) secretaria especial.   

c) empresa pública.   

d) autarquia.  

 

37. A competência de proteção ao meio ambiente, conforme disposto no artigo 23 da 

Constituição Federal de 1988 é: 

 

a) União. 

b) União, dos Estados, e do Distrito Federal. 

c) União, e dos Municípios. 

d) União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

  

38. São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar 

processo administrativo os: 

 

a) Somente os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de 

Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização. 

b) Os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio 

Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os 

agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha. 

c) Servidores das Secretarias Estaduais de Meio Ambiente. 

d) Servidores do Ministério do Meio Ambiente. 

 

39. Conforme previsto na CLT Consolidação das Leis do Trabalho, são requisitos para 

que se configure a relação de trabalho: 

 

a) subordinação jurídica, continuidade e pessoalidade na prestação dos serviços.  

b) subordinação jurídica, pessoalidade na prestação dos serviços e exclusividade na 

contratação.  

c) onerosidade, eventualidade dos serviços e subordinação jurídica.  

d)pessoalidade na prestação dos serviços, autonomia na prestação laboral e 

remuneração.  

 

40. NULA 
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41. Paulo dispensado, em abril de 2012, sem justa causa pelo seu empregador em que 

trabalhava desde 1998. Seu aviso prévio deve ser de: 

 

a) 30 dias na mesma empresa. 

b) 30 dias acrescido de 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o 

máximo de 60 dias, perfazendo um total de 90 dias.  

c) 60 dias acrescido de 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o 

máximo de 90 dias.  

d) 30 dias acrescidos de 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa. 

 

42. Caio trabalha na Loja Y, a quem o seu empregador pretende pagar parcialmente do 

salário contratual através de produtos alimentícios. De acordo com a CLT Consolidação 

das Leis do Trabalho, tratando-se de salário in natura, o percentual legal permitido para 

alimentação fornecida como salário-utilidade não poderá exceder o percentual de:  

 

a) 5% do salário contratual.     

b) 10% do salário contratual.  

c) 15% do salário contratual.     

d) 20% do salário contratual.  

 

43. No período aquisitivo de férias, o empregado que faltou 4 dias seguidos em razão de 

falecimento da seu pai, 8 dias seguidos para celebrar seu casamento e de lua de mel, 2 

dias para doação voluntária de sangue. No período concessivo respectivo, ele terá 

direito a gozar:  

 

a) 24 dias de férias.    

b) 30 dias de férias.   

c) 18 dias de férias.   

d) 16 dias de férias.  

 

44. Em uma execução no processo do trabalho, João executa seu crédito trabalhista em 

face da empresa ―XYZ‖. Durante o leilão judicial, uma casa da pessoa jurídica 

reclamada foi leiloada e João arrematou o bem. Considerando que o valor da 

arrematação é superior ao valor do crédito de João, ele deverá: 

 

a) garantir o lance com sinal correspondente a 5% do seu valor e depositar a diferença, 

no prazo de 72 horas.  

b) depositar, dentro de 10 dias da arrematação, a diferença, sob pena de ser tornada sem 

efeito a arrematação.  

c) garantir o lance com sinal correspondente a 30% do seu valor e depositar a diferença, 

no prazo de 5 dias.  

d) depositar, dentro de três dias da arrematação, a diferença, sob pena de ser 

tornada sem efeito a arrematação. 

 

45. São prazos no processo do trabalho.  

 

I - Agravo de Instrumento – 08 (oito) dias. 

II - Agravo de Petição - Interposição: 8 dias. 

III - Para realização de Praça e Leilão de bem penhorado: 10 dias. 
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IV -  Impugnação de conta de liquidação: 10 dias. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) somente I e IV estão corretas.   

b) somente I e II estão corretas. 

c) somente I, II e III estão corretas.   

d) todas estão corretas. 

 

46. De acordo com a CLT artigo 786, parágrafo único, o prazo para o reclamante 

apresentar-se ao cartório ou à secretaria, a fim de que a reclamação verbal seja reduzida 

a termo é de: 

 

a) 48 horas.    

b) 72 horas.   

c) 5 dias.    

d) 10 dias. 

 

47. Conforme o artigo 41 do Código Civil, são pessoas jurídicas de direito público 

interno: 

 

a) os Estados, o Distrito Federal e os Territórios. 

b) os Estados, o Distrito Federal e os Territórios, exceto os Municípios. 

c) os Estados, o Distrito Federal e os Territórios, exceto a União. 

d) Somente os Municípios. 

48. São os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição 

considerável de valor, ou prejuízo do uso a que se destinam. Trata-se de bens: 

 

a) Fungíveis e Consumíveis.    

b) Divisíveis. 

c) Singulares e Coletivos.    

d) Móveis. 

 

49. Assinale a alternativa INCORRETA. O erro de que trata o artigo 139 do Código 

Civil é substancial quando:  

 

a) interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das 

qualidades a ele essenciais. 

b) concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira à 

declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante. 

c) sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou 

principal do negócio jurídico. 

d) sendo de direito e implica a recusa à aplicação da lei. 

 

50. NULA 

 

51. Não corre a prescrição, conforme previsão dos artigos 197e 198 do Código Civil: 

 

I - entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal. 

II - entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar. 
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III - entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores, durante a tutela ou 

curatela. 

IV - contra os ausentes do País em serviço público da União, dos Estados ou dos 

Municípios. 

 

a) somente I está correta.    

b) somente I e III estão corretas. 

c) somente I e IV estão corretas.   

d) todas as afirmações estão corretas. 

 

52. Ocorre em 1(um) ano a prescrição, conforme artigo 206 do Código Civil: 

 

a) pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no 

próprio estabelecimento, para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos. 

b) pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem. 

c) pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. 

d) a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou 

particular. 

 

53. Conforme artigo 12 do Código de Processo Civil, não são representados em juízo 

ativa e passivamente: 

 

a) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios, por seus procuradores; o 

Município, por seu Prefeito ou procurador; e, a massa falida, pelo síndico. 

b) a herança jacente ou vacante, por seu curador. 

c) o espólio por qualquer de seus herdeiros. 

d) o condomínio, pelo administrador ou pelo síndico. 

 

54. De acordo com o artigo 37 do Código de Processo Civil, sem instrumento de 

mandato, o advogado não será admitido a procurar em juízo. Poderá, todavia, em nome 

da parte, intentar ação, a fim de evitar decadência ou prescrição, bem como intervir, no 

processo, para praticar atos reputados urgentes. Nestes casos, o advogado se obrigará, 

independentemente de caução, a exibir o instrumento de mandato no prazo de: 

 

a) 15 (quinze) dias, prorrogável até outros 15 (quinze), por despacho do juiz. 

b) 10 (dez) dias, prorrogável até outros 10 (dez), por despacho do juiz. 

c) 15 (quinze) dias, prorrogável até outros 5 (cinco), por despacho do juiz. 

d) 5(cinco) dias improrrogáveis. 

 

55. Conforme disposição processual civil, qual o privilégio de prazos processuais para a 

Fazenda Pública: 

 

a) em dobro para contestar e recorrer. 

b) em triplo para contestar e recorrer. 

c) em quádruplo para recorrer. 

d) em quádruplo para contestar e dobro para recorrer. 
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56. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á, contados da ciência pelo 

interessado, do ato impugnado: 

 

a) 60 dias.   

b) 120 dias.   

c) 180 dias.   

d) 1 ano.  

 

57. A afirmação mais completa sobre SOCIEDADE ANÔNIMA é: 

 

a) sociedade anônima trata-se de pessoa jurídica de direito privado, constituída 

com fins lucrativos, com caráter mercantil, que utilizará a denominação 

“companhia” ou “sociedade anônima”, sendo aberta ou fechada, com capital social 

expresso em moeda corrente nacional, dividido seu capital em ações. 

b) sociedade anônima trata-se de pessoa jurídica de direito privado ou público, 

constituída com ou sem fins lucrativos, com caráter mercantil, que utilizará a 

denominação ―companhia‖ ou ―sociedade anônima‖, sendo aberta ou fechada, com 

capital social expresso em moeda corrente nacional, dividido seu capital em ações. 

c) sociedade anônima trata-se de pessoa jurídica de direito privado, constituída com fins 

lucrativos, com caráter mercantil, que utilizará a denominação ―sociedade anônima‖, 

sendo aberta, com capital social expresso em moeda corrente nacional, dividido seu 

capital em cotas. 

d) sociedade anônima trata-se de pessoa jurídica de direito privado, constituída com fins 

lucrativos, com caráter mercantil, que utilizará a denominação ―companhia‖ ou 

―sociedade anônima‖, sendo aberta ou fechada, com capital social expresso em moeda 

corrente nacional ou estrangeira, se empresa constituída com acionistas estrangeiros, 

dividido seu capital em ações. 

 

58. O conceito de prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se 

possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada 

mediante atividade administrativa plenamente vinculada, trata-se de: 

 

a) imposto.   

b) taxa.  

c) contribuição.   

d) tributo. 

59. Trata-se de imposto de competência exclusiva do Município: 

 

I - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. 

II  - Imposto sobre Serviços de Transportes e Comunicações. 

III - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. 

IV - Imposto sobre Operações Relativas a Combustíveis, Lubrificantes, Energia Elétrica 

e Minerais do País. 

V - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. 
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a) somente as afirmações I e IV estão corretas. 

b) somente as afirmações I e III estão corretas. 

c) somente as afirmações IV e V estão corretas. 

d) somente a afirmações IV este incorreta. 

 

60. Leia atentamente o transcrito artigo da Constituição Federal de 1988 a seguir: 

 ―Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

 

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. 

II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação 

equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função 

por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos 

ou direitos. 

III - cobrar tributos: 

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os 

houver instituído ou aumentado; 

b) no exercício financeiro seguinte em que haja sido publicada a lei que os instituiu 

ou aumentou; 

c) antes de decorridos 180(cento e oitenta) dias da data em que haja sido publicada 

a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b.  

IV - utilizar tributo com efeito de confisco. 

V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos 

interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de 

vias conservadas pelo Poder Público. 

VI - instituir impostos sobre: 

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros. 

b) templos de qualquer culto. 

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, 

das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de 

assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.  

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. 

e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras 

musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas 

por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os 

contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a 

laser.‖  

 

Responda a afirmação CORRETA abaixo: 

a) as afirmações I a IV estão corretas. 

b) somente as afirmações I e II estão corretas. 

c) somente a afirmações VI está correta. 

d) somente a afirmações III está incorreta. 
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ASSISTENTE SOCIAL 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Texto 1 

Alerta em ingresso de 'Praia do Futuro' diz respeito à meia-entrada e não a sexo gay, diz 

cinema. 
(adaptado de http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-

sexo-gay-diz-cinema-12553105) 

Espectador diz ter sido avisado sobre cenas íntimas no filme com Wagner Moura em 

sala em João Pessoa. 

RIO — Ao lançar "Praia do futuro" no Festival de Berlim, em fevereiro, Wagner Moura 

tentou se esquivar das perguntas sobre as cenas de sexo entre seu personagem e o do 

ator alemão Clemens Schick. "Temos que ter responsabilidade de não fazer isso virar 

um assunto. É preciso ver essa relação entre eles com naturalidade", disse ele, à época. 

Não adiantou. As cenas estão se tornando o principal assunto do filme, que tem 

classificação etária de 14 anos. 

Em Niterói, no Cinemark do Plaza Shopping, cerca de 40 pessoas saíram no meio de 

uma sessão (domingo, às 21h) do novo filme de Karim Aïnouz, conforme adiantou o 

colunista do GLOBO Ancelmo Gois. Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes 

pedirem o reembolso do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram, uma 

unidade também da rede Cinemark passou a fazer o alerta nas bilheterias. Há relatos 

parecidos em São Luís, em que clientes saíram de uma sessão reclamando não terem ido 

ao cinema "para ver aquilo". 

Procurado pelo GLOBO, Aïnouz comentou a polêmica. 

— Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de semana 

em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no 

público que frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a 

intolerância e o preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em 

geral são frutos da ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo 

que o nosso filme venha pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais 

tolerância e respeito às diferenças. 

Já em João Pessoa, o professor de turismo e administrador de empresas Iarlley Araujo, 

de 34 anos, que foi assistir ao filme numa sala da rede Cinépolis, foi alertado pelo 

atendente sobre as "cenas de sexo homossexual". "Senhor, tem certeza de que deseja ver 

esse filme?", teria perguntado o funcionário, de acordo com o post publicado por Iarlley 

Araújo no Instagram, em que compartilha uma imagem com o carimbo de "avisado" no 

ingresso do filme. Mas, segundo a empresa, tudo não passa de um mal entendido.  

 

http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
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1. Em relação ao texto 1, é CORRETO afirmar: 

I- É um editorial, com características injuntivas. 

II- É um texto jornalístico com traços argumentativos e expositivos. 

III- É uma propaganda institucional em formato de artigo de opinião. 

 

a) Apenas I e II são corretas. 

b) Apenas II e III são incorretas. 

c) Todas são incorretas, com exceção da afirmativa II. 

d) Apenas III é correta. 

 

2. Sobre o trecho ―Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de 

semana em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no público que 

frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a intolerância e o 

preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em geral são frutos da 

ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo que o nosso filme venha 

pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais tolerância e respeito às diferenças‖, 

podemos AFIRMAR que: 

 

a) A repetição continuada da palavra rejeição foi extremamente necessária, já que não existe 

em Língua Portuguesa outro vocábulo anafórico semelhante. 

b) Para ficar gramaticalmente correto, o jornalista que escreveu o artigo deveria ter modificado 

a transcrição da opinião do cineasta Karim Aïnouz, evitando assim a repetição da mesma 

palavra. 

c) O ―erro‖ linguístico do cineasta se deve ao fato do mesmo ser estrangeiro e não conhecer 

bem a gramática da Língua Portuguesa. 

d) Os termos “reação”, “intolerância” e “preconceito” não só recuperam adequadamente 

o vocábulo reiterado pelas frases anteriores (rejeição) mas também ampliam seu 

significado. 

 

3. Sobre o uso do acento grave nas expressões ―à meia-entrada‖ (ocorrência 1) e ―à época‖ 

(ocorrência 2), podemos AFIRMAR que: 

 

I- É pautado pela mesma regra nas ocorrências 1 e 2 

II- É pautado pela regra de preceder uma palavra feminina na ocorrência 1 

III- É pautado pela regra da preposição a que, ao reger um substantivo feminino singular, 

forma uma locução adverbial que deve necessariamente ser assinalada com um acento 

diferencial na ocorrência 2  

 

a) Todas são falsas, com exceção da III.        b)Todas são verdadeiras, com exceção da I. 

c) São verdadeiras I e II.    d)Somente I é verdadeira. 
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4. O pronome "se" na frase ―Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes pedirem o reembolso 

do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram (...)‖ tem o mesmo valor semântico-

sintático na seguinte frase: 

a) Em Maceió paga-se pouco, mas vive-se bem. 

b) Precisa-se de empregados responsáveis. 

c) Os passageiros indignaram-se com a greve do metrô. 

d) Após a confusão inicial, durante a briga, os motoristas insatisfeitos ofenderam-se com a 

maior naturalidade. 

 

5. De acordo com o Acordo Ortográfico vigente, assinale a alternativa na qual a regra implícita 

quanto ao uso do hífen na expressão ―meia-entrada‖ seja a mesma em todos os exemplos: 

a) auto-escola, e-mail, meia-vida, azul-escuro. 

b) meio-campista, meio-dia, meio-campo, meio-irmão. 

c) meia-casaca, primeira-dama, queima-roupa, super-reservada. 

d) meia-noite, bem-criada, mal-dormida, guarda-chuva. 

 

6. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto:  

De braços abertos sobre a Guanabara, ______ mais de 700 metros de altura e ______mais de 82 

anos, com o mesmo vigor _____ que o tornou conhecido em todo o mundo. Será que daqui 

_____80 anos o monumento não terá perdido sua ___________? Exaltado em prosa e verso, o 

Cristo Redentor é o mais altaneiro, o mais ______________ e o mais democrático símbolo do 

Rio de Janeiro: é visto por todos e de quase todas as partes da cidade – pelo menos _________ a 

especulação imobiliária não __________ muralhas de __________ para impedir sua visão. 

 

a) à / a/ simbólico /há/ majestância/ religioso / aonde / ergueu / arranhas-céus. 

b) há / a/ arquitetônico /há/ maestria/ piedoso / onde / levantou / arranhas-céu. 

c) a /há/ iconográfico /a/ magestade/ fervoroso / aonde / construiu / arranha-céus. 

d) a/ há/ simbólico / a/ majestade/ conspícuo / onde / ergueu / arranha-céus. 

 

Texto 2 

Tá avisado 

(disponível em http://taavisado.tumblr.com/) 
Muito boa a iniciativa de um cinema avisar aos espectadores do filme Praia do Futuro que o 

seu conteúdo pode desagradar alguns. Tão boa que deveria virar política das redes de cinema 

pra todo filme. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://taavisado.tumblr.com/
http://taavisado.tumblr.com/
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7. Sobre os textos 1 e 2, NÃO  é correto afirmar: 

 

a) O texto 2, através da ironia e humor parodísticos peculiares, constitui-se em uma 

reinterpretação semiótica intertextual do(s) enunciado(s) recôndito(s) no contexto primário, 

tanto ao que concerne seu caráter intrínseco e extrínseco 

b) O texto 1, muito embora seja um discurso engendrado por uma premente elite coprodutora 

do capital cultural, previsto nos moldes da Teoria Crítica e pelo arcabouço da Escola de 

Frankfurt, escamoteia certo juízo criterioso vigente na sociedade contemporânea em relação às 

minorias 

c)  O texto 2, por meio de uma fulcral pseudo-intersemioticidade dialógica, replica toda e 

qualquer possibilidade interpelativa e interpretativa do signo original, corroborando para 

acentuar a disparidade ambígua e sem fundamento da imagética contida no discurso 

ulterior. 

d) Não obstante a equidistância dos dois discursos, a percepção de leitura apropriada do 

primeiro enunciado é condição sine qua non para a correta depreensão do significado marginal 

na segunda ocorrência.  

 

8. Sobre as formas ―seje‖ e ―esteje‖ presentes no conjunto de imagens que integram o texto 2, é 

CORRETO afirmar: 
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I- Equivalem, respectivamente, às formas: 1
a
. e 3

a
. Pessoas (singular) do Indicativo Presente 

dos verbos SER e ESTAR, em suas formas arrizotônicas, de acordo com a NGB (Norma 

Gramatical Brasileira). 

II- Correspondem à variante popular da conjugação dos verbos SER e ESTAR na Presente do 

Subjuntivo (1
a
/3

a
 pessoa do singular) e absolutamente intercambiáveis com a conjugação padrão 

do verbo, já que as duas formas são atualmente aceitas. 

III- Constituem-se como uma anomalia grave do falante ―culto‖ de língua portuguesa, apesar 

do uso cada vez mais difundido de sua flexão tanto na linguagem falada quanto escrita. 

 

a) As alternativas I e II estão parcialmente corretas. 

b) Todas as alternativas estão incorretas, exceto a III. 

c) Todas as alternativas estão corretas, exceto a II. 

d) Somente a II está incorreta. 

 

9. Na frase ―Ela é encanto de moça, no entanto nenhum pretendente ainda se interessou por 

ela‖, a oração a partir da expressão em destaque é uma: 

a) Conjunção subordinativa consecutiva, pois introduz uma oração que exprime consequência. 

b)  Conjunção coordenativa aditiva sindética, pois introduz um pensamento que se adiciona ao 

anterior. 

c) Conjunção coordenativa adversativa, pois introduz um pensamento que contrasta com 

o anterior. 

d) Conjunção coordenativa conclusiva, pois introduz um pensamento de conclusão. 

 

10. Considerando o processo de formação e estrutura das palavras, a alternativa que apresenta 

inconsistência na exemplificação é:   

a) Sufixo temporal: estudáramos, existisse, amardes. 

b) Vogal temática: mudemos, levantamo-nos, tirante. 

c) Desinência de número: navios, aviões, girassóis. 

d) Radical: marujo, pedraria, terracota. 

 
11. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto: 

Embora seja alvo da especulação imobiliária ____ mais de 50 anos, desde que os 

empreendedores ___________ que o bairro Jardim das Flores ficaria ______ poucos ________ 

(ou melhor, _________) perto de uma importante estação de __________da cidade, a praça 

central _______ resiste. Dotado de uma _________ vista para o lago do Icaraí, os moradores 

__________ até quando _____________ conservar o importante patrimônio publico da 

comunidade. 

 

a) a – percebem – há – metrôs – metro – excessivamente -não obstante- magestosa – perguntam 

– conseguiram 

b) há – perceberão – a – metros – metro –escessivamente – portanto  - majestosa – perguntam – 

conseguiram 

c) a – perceberam - há – metros – metrô – ecessivamente – contudo – magestosa – 

perguntando-se - consiguirão  

d) há – perceberam – a – metros - metrô – excessivamente – ainda - majestosa – 

perguntam-se – conseguirão 

 

12. Leia as frases a seguir e escolha a alternativa CORRETA: 

I- Estou encantada com a vista. 

II- Alô? Alô!? Tem alguém na linha? 

III- ―Dicionário: sm.1. Obra que reúne, em ordem alfabética, as palavras de uma língua ou 

termos referentes a uma matéria específica, e descreve seu significado, uso, etimologia etc., na 

mesma língua ou em outra (dicionário de cinema / de inglês)2. O conjunto das palavras ou 

termos reunidos nessa obra.‖ 

IV-Beba Coca-Cola! 
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De acordo com o conjunto de finalidades comunicativas realizadas por meio do enunciado da 

língua proposto por Jakobson, na sequência supramencionada temos as seguintes funções da 

linguagem, em ordem crescente (I a IV): 

a) Emotiva, fática, metalinguística, conativa.         
b) b)Poética, fática, metalinguística, referencial. 

c)Poética, referencial, fática, metalinguística.     

d)Emotiva, poética, metalinguística, conativa. 

 

13. NULA 

 

 

14. Está plenamente CORRETO o emprego do elemento sublinhado na frase:   

a) O relatório para cujo o professor nos pede pressa, está em seu armário desde a semana 

passada.  

b) Fizemos um excelente relatório, para o qual colaboraram nosso estudo e dedicação.   

c) A parte do relatório aonde citei minhas experiências profissionais ocupou 15% do texto.  

d) Às vezes o estilo de um simples relatório, ao qual nos deparamos, torna-o absolutamente 

encantador para nós.   

15. Assinale a alternativa em que a concordância está feita de forma CORRETA: 

a) Deixamos caídas a calça e o jaleco. 

b) As enigmáticas Bruna e Cláudia vieram me afrontar. 

c) Água é boa para saúde. 

d) Admiro os futebóis alemão e os argentinos. 

16. Considere as frases: 

I- A expressão - (x-y) tem como resultado um número não positivo. 

II- Ela é uma dançarina excepcional. 

a) I é uma sentença aberta.   b) II é uma sentença fechada. 

c) I é uma sentença fechada.   d) I e II são sentenças abertas. 

17. João possui três amigos: um Brasileiro, um Argentino e outro Alemão. Um dos amigos é 

Enfermeiro, o outro é Engenheiro e o outro é Professor. Sabe-se que: 

I- Ou o Brasileiro é enfermeiro ou é professor. 

II- Ou o Brasileiro é engenheiro ou o Argentino é professor. 

III- Ou o Alemão é professor ou o Argentino é Professor. 

IV- Ou o Argentino é Engenheiro ou o Alemão é Engenheiro 

Portanto, é VERDADE que: 

a)O Brasileiro é Enfermeiro, o Argentino é engenheiro e o Alemão é Professor.  

b) O Brasileiro é enfermeiro, o Argentino é professor e o Alemão é 

engenheiro. 

c) O Brasileiro é professor, o Argentino é enfermeiro e o Alemão é engenheiro. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

18. Observe a sequência abaixo: 

JESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUS... 

A letra que ocupará a 61ª posição será: 

a) J  b) E  c)S  d)U 
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19. NULA 

 

20. É CORRETO afirmar a respeito da administração indireta: 

a) As autarquias são pessoas jurídicas de direito privado.  

b) A responsabilidade civil das autarquias por danos causados a terceiros depende da 

comprovação do dolo ou culpa.  

c) As sociedades de economia mista não podem explorar atividade econômica. 

d) Todas são falsas. 

 

21. NÃO são modalidades de licitação:  

a) concorrência  b)tomada de preços  c)convite d)Disputa  

 

22. É dispensável a licitação: 

a) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 

b) nos casos de emergência ou de calamidade pública, somente para os bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial ou calamitosa.  

c) para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade 

certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 

d) Todas as alternativas estão corretas 

23. O ___________, previsto pelo art. 137 da Constituição Federal, poderá ser decretado em 

função de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a 

ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, ou ainda quando da declaração de 

estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira. 

a) Estado de Emergência  b) Estado de Calamidade 

c) Estado de Sítio   d) Estado de Defesa 

 

24. Faça a correspondência: 

I- Eficiência  II- Razoabilidade e Proporcionalidade III- Motivação  

(   ) Por princípio,  a parte dispositiva deverá vir precedida por uma explicação ou fundamentos 

de fato e de direito . Nos processos e nos atos administrativos, é entendida como a indicação dos 

pressupostos de ―fato e de direito‖. 

(   ) Exige que a Administração atue com presteza, perfeição e sempre tenha por objetivo o 

atingimento de resultados práticos (busca pelo interesse público). Também chamado de 

princípio da boa-administração.  

(    )É o princípio da proibição de excesso, que tem por objetivo aferir a compatibilidade entre os 

meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da 

Administração Pública.   

 

A sequência CORRETA é: 

a) III, I, II  b) III, II, I  c) I,II, III  d) II, I, III 

 

25. São ícones padrão do Windows XP: 

a) Meu Computador e Meus Documentos.    

b) Meus Documentos e Meus Locais de Rede. 

c) Meus Locais de Rede e Internet Explorer. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

26. Na Barra de Formatação no Windows XP, podemos: 

a)Alterar Fonte, Negrito, Alinhamento de Texto. 

b) Alinhamento de Texto, Itálico, Visualizar. 

c) Inserir Data/hora, Visualizar, Itálico. 

d) Desfazer, Alterar Fonte, alinhamento de Texto. 
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27. Para alterar a configuração da área de trabalho no Windows XP basta seguir os passos: 

a) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações),Clicar em OK para salvar as modificações 

ou cancelar para sair sem modificar nada.  

b) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações), Clicar em OK para salvar as 

modificações ou cancelar para sair sem  modificar nada. 

c) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), clicar em OK para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

d) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), Clicar em Ok para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

 

28. O Brasil sediou, entre os dias 14 e 16 de julho em Fortaleza, a reunião cúpula do BRICS, 

grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 

Em pauta, estava(m): 

a) Criação de um banco de desenvolvimento e de um fundo de reservas. 

b) A inclusão da Argentina à cúpula do BRICS. 

c) Por não ter ainda um caráter formal, não ter um documento constitutivo, não funcionar com 

um secretariado fixo nem ter fundos destinados a financiar qualquer de suas atividades, o 

BRICS discutirá a formalização do grupo e elegerá sua diretoria. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

29. A Copa do Mundo da FIFA é a maior competição internacional de esporte único e é 

disputada pelas seleções masculinas principais das 208 federações afiliadas à FIFA. A 

competição é jogada a cada quatro anos desde a edição inaugural em 1930, à exceção de 1942 e 

1946, quando não ocorreu em função da Segunda Guerra Mundial. Ela cumpre com os objetivos 

da FIFA de sensibilizar o mundo, desenvolver o esporte e construir um futuro melhor de 

diversas maneiras. 

As duas próximas Copas aconteceão, respectivamente: 

a) Rússia e África   b)Rússia e Catar  

c) Catar e Rússia   d) Rússia e Japão 

 

30. NULA 

 

  

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

31. De acordo com a Lei nº 8.080/90 analise as assertivas abaixo.   

I- Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à 

Saúde Indígena.   

II- O SUS promoverá a articulação do Subsistema instituído pela Lei nº 8.080/90 com 

os órgãos responsáveis pela Política Indígena do País.  

 

É CORRETO o que se afirma em:   

a) I é falso b)  II é falso   c) I e II são verdadeiros        d) I e II são falsos  
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32. De acordo com a Lei nº 8.142/90, assinale a alternativa CORRETA.   

 

a) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado 

composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde 

e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de 

saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, 

cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada 

esfera do governo.  

b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional 

de Saúde.  

c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária 

em relação ao conjunto dos demais segmentos.  

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

33. Acerca das competências da direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS), 

assinale V para verdadeira e F para falsa: 

(    ) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.  

(   )participar na formulação e na implementação apenas das políticas de controle das 

agressões ao meio ambiente e de saneamento básico.  

(   )participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão afins, de 

agravo sobre o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde 

humana.   

 

A sequência CORRETA é:   

a) V,F, V  b) V, V, V  c) F,V,V  d) F, V, F  

 

34.  NULA 

 

35. Para constituir consórcios para desenvolver os serviços de saúde, os municípios 

deverão aplicar o princípio da direção:  

a) Paralela.     b) Única.   c) Hospitalar.       d) Autárquica.   

 

36. NULA 

 

37. Assinale a alternativa CORRETA.  

a) No âmbito do SUS, as ações em saúde do trabalhador estão focadas nos 

procedimentos de vacinação.  

b) A vigilância epidemiológica compreende o conjunto de ações capaz de eliminar, 

diminuir ou prevenir riscos à saúde. 

c) A universalidade de acesso aos serviços de saúde ocorre essencialmente na atenção 

básica, preservando os outros níveis de atenção do uso abusivo e desnecessário. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

 

38. NÃO são sistema e base de dados do Ministério da Saúde que devem incorporar 

informações de interesse da Saúde do Trabalhador:  

a) Sistema de Informações de Mortalidade (SIM). 

b) Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB).  

c) Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).  

d) Sistema de Informações Geográficas (SIG). 
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39. A Atenção Básica tem como fundamentos: 

I - possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e 

resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, 

com território adscrito de forma a permitir o planejamento e a programação 

descentralizada, e em consonância com o princípio da equidade. 

II - efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações 

programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, 

prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação, trabalho de forma 

interdisciplinar e em equipe, e coordenação do cuidado na rede de serviços. 

III - desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população 

adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. 

IV - valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento 

constante de sua formação e capacitação. 

 

a) I e II estão corretas   b) II, III e IV estão corretas 

c) I, II e III estão corretas  d) Todas estão corretas 

 

40. NÃO são características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica: 

a) garantia dos fluxos de referência e contra-referência aos serviços especializados, 

de apoio diagnóstico e terapêutico, ambulatorial e hospitalar. 

b) programação e implementação das atividades, com a priorização de solução dos 

problemas de saúde mais frequentes, considerando a responsabilidade da assistência 

resolutiva à demanda espontânea. 

c) desenvolvimento de ações educativas que possam interferir no processo de saúde-

doença da população e ampliar o controle social na defesa da qualidade de vida. 

d) desenvolvimento de ações focalizadas sobre os grupos de risco e fatores de risco 

comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de prevenir o 

aparecimento ou a manutenção de doenças e danos evitáveis. 

 

41. A Constituição Federal de 1988, popularmente conhecida como Constituição 

Cidadã, inova ao conceber a Assistência Social como um eixo constituinte da 

Seguridade Social. Com base na PNAS (2004) podemos AFIRMAR que: 

a) A LOAS cria uma nova matriz para a política de assistência social, isentando-a no 

sistema de bem-estar social brasileiro concebido como campo da Seguridade Social, 

configurando assim o trinômio junto à saúde e à previdência social.  

b) Segundo Di Giovanni (1998:10) por Proteção Social podemos entender as formas 

institucionalizadas que as sociedades constituem para excetuar parte ou o conjunto de 

seus membros. Tais sistemas decorrem de certas vicissitudes da vida natural ou social, 

tais como a velhice, a doença, o infortúnio, as privações (....). 

c) A proteção social deve garantir as três seguintes seguranças: segurança de 

rendimento, segurança de autonomia e de vivência familiar. 

d) A IV Conferência Nacional de Assistência Social, realizada em dezembro do ano 

de 2003, em Brasília/DF, indicou como principal ponderação a edificação e 

implementação do Sistema Único da Assistência Social – SUAS, requisito essencial 

da LOAS  para dar efetividade à assistência social como política pública. 

 

42. Com base na PNAS/LOAS leia os itens abaixo e marque a opção que contenha a 

sequência correta.  
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(   )Segurança de rendimentos deve ser entendida como uma compensação do valor do 

salário mínimo que, por mais que seja atualizado anualmente, é sempre defasado em 

relação às necessidades dos assalariados. É ainda uma garantia de que todos tenham 

uma forma monetária de garantir sua sobrevivência.  

(  )Já por segurança de acolhida a PNAS /LOAS entende como uma das seguranças 

primordiais da política de assistência social. 

(   )A segurança da vivência familiar, também conhecida como segurança de convívio é 

uma das necessidades a serem preenchidas pela política de Assistência social. 

(  )A Política Pública de Assistência Social marca sua especificidade no campo das 

políticas sociais, pois configura responsabilidade tanto do Estado quanto da sociedade e 

devem ser asseguradas aos cidadãos brasileiros sendo o Estado a entidade de maior 

responsabilização pela execução e garantia desta política.  

 

a) V,V,V,F  b)F,V,V,V  c)F,V,V,F  d)V,V,V,V 

 

43. Com base na PNAS/LOAS leia as assertivas abaixo e marque a opção 

INCORRETA. 

a) Constitui-se em um objetivo da PNAS a descentralização político-

administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a 

coordenação e execução dos respectivos programas às esferas estaduais municipal, 

bem como a entidades beneficentes e de assistência social, garantindo o comando 

único das ações em cada esfera de governo, respeitando-se as diferenças e as 

características socioterritoriais locais.  

b) Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na 

família e que garantam a convivência familiar e comunitária é um dos objetivos da 

PNAS. 

c) Centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios, serviços, 

programas e projetos se configura uma das diretrizes da PNAS. 

d) Caracteriza-se como um dos princípios da PNAS/LOAS a divulgação ampla dos 

benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos 

oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão. 

 

44. O Código de Ética profissional (1993) no título que discorre sobre as relações 

profissionais do assistente social com os usuários, devidamente relacionados nos artigos 

5º e 6º do citado código, é possível AFIRMAR que: 

 

a) Contribuir para a viabilização da participação efetiva da população usuária nas 

decisões institucionais é um direito do profissional assistente social. 

b) Garantir a plena informação e discussão sobre as possibilidades e consequências das 

situações apresentadas, respeitando democraticamente as decisões dos usuários, desde 

que não sejam antagônicas aos valores e às crenças individuais dos profissionais, 

resguardados os princípios do Código. 

c) Democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço 

institucional, como um dos mecanismos precípuos à participação dos usuários. 

d) São deveres do assistente nas relações com os usuários: fornecer à população usuária, 

quando solicitado, informações concernentes ao trabalho desenvolvido pelo Serviço 

Social e as suas conclusões, resguardado o sigilo profissional; contribuir para a criação 

de mecanismos que venham desburocratizar a relação com os usuários e inclusive com 

outras entidades assistenciais, no sentido de agilizar e melhorar os serviços prestados; 
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esclarecer aos  usuários,   ao  iniciar os trabalhos,   sobre  os  objetivos e  a amplitude  

de  sua atuação profissional. 

 

45. NULA 

 

46. Marque V (verdadeiro) ou F (falso) nas opções abaixo e depois assinale o item que 

corresponde à sequência CORRETA. 

(    ) São deveres do assistente social: ser   solidário   com  outros   profissionais,   sem,   

todavia,   eximir-se   de   denunciar   atos   que contrariem os postulados éticos contidos 

no CEP (1993);  repassar ao seu substituto as informações necessárias à continuidade do 

trabalho.  

(    ) É facultado ao assistente social mobilizar   sua   autoridade   funcional,   ao   ocupar   

uma  chefia,   para   a   liberação   de   carga horária   de   subordinado,   para   fim   de   

estudos   e   pesquisas   que   visem   o   aprimoramento profissional,   bem   como   de   

representação   ou   delegação   de   entidade   de   organização   da categoria e outras, 

dando igual oportunidade a todos. 

(    ) incentivar, sempre que possível, a prática profissional interdisciplinar é um dever 

do assistente social. 

(   ) Respeitar as normas e princípios éticos das outras profissões também é uma 

imposição feita pelo CEP(1993) ao assistente social na sua relação com as instituições 

empregadoras. 

(   ) É vedado ao assistente social nas suas relações com os usuários:  intervir   na  

prestação   de  serviços   que   estejam  sendo  efetuados   por  outro  profissional, salvo   

a   pedido   desse   profissional;   em   caso   de   urgência,   seguido   da   imediata 

comunicação   ao   profissional;   ou   quando   se   tratar   de   trabalho   

multiprofissional   e   a intervenção fizer parte da metodologia adotada; prevalecer-se de 

cargo de chefia para atos discriminatórios e de abuso de autoridade. 

a) V,F,V,F,V  b)V,F,V,V,V  c)V,F,V,F,F  d)V,V,V,F,V 

 

47. O Serviço Social compartilha de um trabalho coletivo que visa a humanização do 

atendimento.  Por ser uma profissão histórica e socialmente determinada, que atua nas 

variadas expressões da questão social, tendo como um dos seus princípios a ampliação e 

consolidação da cidadania, através desse trabalho, o Serviço Social busca uma 

abordagem ao usuário como cidadão e sujeito de direito e integrantes de diferentes 

segmentos. Sobre a Interdisciplinaridade complete as lacunas abaixo e depois marque a 

opção correspondente. 

‖ELY (2003) diz que a interdisciplinaridade precisa ser compreendida como uma 

intervenção em que as relações profissionais e de poder são ___________, ou seja, estão 

situadas em ______________, onde_________ possuem condições de deliberar sobre as 

decisões a serem tomadas, dentre outros aspectos‖. 

 

a) Verticais, planos diferenciados, alguns.   b)Horizontais, planos diferenciados, todos. 

c) Verticais, mesmo plano, todos.    d)Horizontais, mesmo plano, todos. 

 

48. Com base nas Leis que regulamentam e/ou alteram o Sistema Único de Assistência 

Social - SUAS avalie os itens abaixo e marque a alternativa INCORRETA. 

 

a) Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins 

lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e 
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assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta Lei, bem como as que atuam 

na defesa e garantia de direitos. São entidades e organizações de assistência social 

de atendimento aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, 

prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente 

para o fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de usuários, 

formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao público da política de 

assistência social, nos termos desta Lei, e respeitadas as deliberações do CNAS, de 

que tratam os incisos I e II do art. 18.  

b)  Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de 

rentabilidade econômica; universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o 

destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; igualdade de 

direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-

se equivalência às populações urbanas e rurais e divulgação ampla dos benefícios, 

serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo 

Poder Público e dos critérios para sua concessão são alguns dos princípios que regem a 

assistência social. 

c) É uma das diretrizes de organização da assistência social a descentralização político-

administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando único das 

ações em cada esfera de governo. 

d) É uma das diretrizes da organização da assistência social a participação da 

população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no 

controle das ações em todos os níveis e a primazia da responsabilidade do Estado na 

condução da política de assistência social em cada esfera de governo. 

49. Ainda sobre a gestão do SUAS marque a opção CORRETA: 

a) Compete aos Municípios: destinar recursos financeiros para custeio do 

pagamento dos benefícios eventuais de que trata o art. 22, mediante critérios 

estabelecidos pelos Conselhos Municipais de Assistência Social; efetuar o 

pagamento dos auxílios natalidade e funeral; executar os projetos de 

enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade 

civil; atender às ações assistenciais de caráter de emergência; prestar os serviços 

assistenciais de que trata o art. 23 desta lei; cofinanciar o aprimoramento da 

gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito 

local; e realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em 

seu âmbito.  

b) Fica instituído o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), órgão superior de 

deliberação colegiada, desvinculado à estrutura do órgão da Administração Pública 

Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social, cujos 

membros, nomeados pelo Presidente da República, têm mandato de 2 (dois) anos, 

permitida uma única recondução por igual período. 

c) Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a 

família cuja renda mensal per capita seja igual a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. 

d) A condição de acolhimento em instituições de longa permanência prejudica o direito 

do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada. 

50. A Assistência Social assim como está posta, representa o compromisso do Estado 

com o atendimento às necessidades  e  a  garantia  de  direitos  aos  cidadãos  que 

demandem  sua  intervenção.  Enquanto política pública de Seguridade Social, a 

assistência social está prevista na Constituição Federal  e  na  Lei  Orgânica  da 
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Assistência  Social  (LOAS),  que regulamenta  seus objetivos  e  ações.  Desde 2004,  é  

referenciada  pela  Política  Nacional  de  Assistência  Social  (PNAS), responsável  por  

orientar  sua  implantação  no  território  nacional.  Com a implantação do Sistema  

Único  da  Assistência  (SUAS),  passa  a  atuar segundo  níveis de proteção social, 

voltados  às  populações em situação de risco e vulnerabilidade social. Sobre o CRAS é 

INCORRETO afirmar que: 

a) É uma unidade pública que está incluída entre os serviços oferecidos pela proteção 

social básica, destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais entre famílias e 

indivíduos, cujos direitos estejam ameaçados.  Visa o proteção de vínculos  familiares  e  

a  promoção  do  acesso  a  serviços, benefícios,  projetos  e  programas  sociais  de  

enfrentamento  às  situações de risco e vulnerabilidade social. 

b) É uma unidade pública estatal, de abrangência municipal e base territorial, instalado 

em áreas de maior vulnerabilidade e risco social.  Articula e presta serviços  às  famílias,  

no  seu território de abrangência, por meio de programas e projetos  socioassistenciais  

voltados  às  famílias,  com  foco  na prevenção de situações de risco e vulnerabilidade 

social. É responsável pela organização e coordenação da rede de serviços 

socioassistenciais locais da Política de Assistência Social. 

c) O PAIF é o Serviço  de  Atendimento  Integral  à  Família,  ofertado  nos CRAS,  que 

consiste na oferta de ações e serviços socioassistenciais de  prestação continuada, por 

meio do trabalho social com famílias em  situação  de  vulnerabilidade  e  risco  social,  

com  o  objetivo  de prevenir  o rompimento dos vínculos familiares, garantindo o 

direito à convivência familiar e comunitária. 

d) O BPC trabalho visa garantir acesso ao trabalho às pessoas com deficiência. 

Destina-se a pessoas com deficiência de 16 a 50 anos, beneficiárias do BPC. 

51. Com base na PNAS, julgue atribuindo V(verdadeiro) ou F(falso) as afirmativas 

abaixo e depois marque a opção CORRETA: 

(  ) O BPC tem por objetivo garantir um salário-mínimo mensal à pessoa  com  

deficiência  e  ao  idoso  com  65 anos  ou  mais  que  comprove  não  possuir meios  de  

prover  a  própria  manutenção, nem de tê-la provida por sua família. O Público-alvo 

desse benefício: Idosos de 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de qualquer idade, 

com impedimentos de longo prazo (de natureza física, mental,  intelectual  ou  sensorial)  

e  renda familiar  per  capita  igual a pelo menos a  ¼  do  salário mínimo. 

(   ) O BPC na escola tem por objetivo garantir o acesso e permanência na escola,  dos  

beneficiários  com  deficiência  que estão na faixa etária de 0 a 18 anos. Seu público-

alvo: Pessoas  com  deficiência,  beneficiárias  do BPC até 18 anos de idade. 

(   ) O Pro-jovem Adolescente visa fortalecer  vínculos  familiares  e  comunitários,  

estimulando  a  participação  cidadã, criando  condições  de  inserção,  reinserção e 

permanência dos jovens no sistema educacional, por meio de atividades 

socioeducativas. 

a) V,V,V  b)F,V,F  c)F,V,V  d)F,F,V 

52. A Proteção Social Especial tem por objetivo proteger famílias  e  indivíduos  em  

situação  de  direitos violados  em  consequência  de  abandono,  maus  tratos,  abuso  

sexual, cumprimento  de  medidas  socioeducativas,  situação  de  rua,  entre outros.  

Sobre a PSE, julgue corretamente os itens abaixo: 
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(    )  Suas  ações  visam  à  qualidade  na  atenção  protetiva  e  de reinserção,  a  partir  

de  duas  modalidades  de  atenção:  média complexidade,  quando  os  vínculos  

familiares  e  comunitários  não  são rompidos, e  alta  complexidade, quando  os 

vínculos são rompidos e há perda  de  referência  e/ou  ameaça  com  necessidade  de  

retirada  do núcleo familiar e/ou comunitário. 

(   ) O CREAS é Unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou 

regional, destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias em situação de risco 

pessoal ou social e violação de direitos. Oferta serviços especializados e continuados a 

usuários em situação de ameaça ou violação de  direitos,  abrangendo  o  cumprimento  

de  medidas  socioeducativas em meio aberto. 

(   ) O PAEFI é Serviço  de  Proteção  e  Atendimento  Especializado  a  famílias  e 

indivíduos, ofertado nos CREAS. Propicia a realização de ações de apoio, orientação e 

acompanhamento, através de articulações com os serviços socioassistenciais, as diversas 

políticas públicas e com o Sistema de Garantia de Direitos. 

a) V,V,V  b)V,V,F  c)F,V,V  d)F,V,F 

53. Julgue os conceitos abaixo e marque a opção CORRETA. 

I. A referência ocorre quando a equipe do CRAS processa as demandas territoriais 

oriundas das situações de vulnerabilidade e risco social, garantindo respostas ao usuário, 

conforme a complexidade da demanda. Implica na inserção do usuário em serviço 

ofertado no CRAS, CREAS ou na rede socioassistencial. 

II. A contrarreferência é exercida sempre que a equipe recebe encaminhamento do nível 

de maior complexidade (PSE) e garante a proteção básica, inserindo o usuário em 

serviço, benefício, programa e/ou projeto de proteção básica. 

III. O conceito de vulnerabilidade no âmbito do SUAS, representa a conjugação de 

fatores, envolvendo as características do território, as fragilidades  dos  sujeitos  ou  

carências  das  famílias,  grupos  ou  indivíduos  e, ainda, as deficiências na oferta e 

acesso a políticas públicas. 

IV. Risco é definido como um conjunto de eventos que requerem o desenvolvimento 

de esforços de prevenção ou enfrentamento para a redução de seus agravos, sob 

responsabilidade da Assistência Social. Caracterizam-se como situações de riscos às 

violações de direitos e à fragilização ou rompimento de vínculos familiares ou 

comunitários. 

a) As afirmativas I, II e IV estão corretas.    b)As afirmativas I, II, e III estão corretas. 

c)As afirmativas II, III e IV estão corretas.     d)Todas as afirmativas estão corretas. 

54. Sobre o Serviço Social na Contemporaneidade NÃO podemos afirmar que: 

a) O movimento de reconceituação teve um caráter heteróclito, por ter uma mescla de 

tendências (Conservadorismo, Modernizadores e Intenção de Ruptura) e um lapso 

temporal extremamente reduzido. 

b) O serviço social afirma-se como um tipo de especialização do trabalho coletivo, ao 

ser expressão das necessidades sociais derivadas da prática histórica das classes sociais 

no ato de produzir e reproduzir os meios de vida e de trabalho de forma socialmente 

determinada. 
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c) O neoliberalismo aparece como uma categoria fundamental pois altera as dimensões, 

orientações e funções do Estado de Bem-estar Social ao: Estado Mínimo; Privatização 

de empresas públicas;  Não intervenção do Estado na economia; Redução do gasto 

público (diminuição de recursos destinados a área social: políticas sociais e 

assistenciais).  

Estas caraterísticas apontadas do modelo neoliberal implicam na alteração das políticas 

sociais: base de sustentação da profissão. 

d) O avanço do neoliberalismo promove a centralização das Políticas Sociais mas 

ao mesmo tempo, ocorre a: centralização executiva, econômica e normativa. 

Podemos decodificar que o discurso neoliberal promete uma maior igualdade de 

oportunidades, tanto em nível institucional como para a população, mas 

paradoxalmente podemos constatar no cotidiano da pratica profissional, a 

existência de uma crescente desigualdade econômica , social e cultural. 

 

55. Dentre as opções abaixo marque  a que contem entre suas alternativas as principais 

correntes de pensamento teórico-metodológico de apreensão, intervenção e pesquisa 

que, historicamente, teve marcante influência sobre o Serviço Social. 

a) Marxismo, Positivismo, Pragmatismo. 

b) Positivismo, Neotomismo e Marxismo. 

c) Positivismo, Fenomenologia e Marxismo. 

d) Positivismo, Marxismo  e Estruturalismo. 

56. No Brasil, fundamentalmente, a trajetória histórica do serviço social está relacionada 

ao contexto macro societário do país. A profissão se origina a partir das contradições 

entre capital e trabalho. Sobre a História do Serviço Social NÃO se pode afirmar que: 

a) No Brasil a origem da profissão está indissoluvelmente ligada à ação da Igreja e a 

sua estratégia de adequação às mudanças econômicas e práticas que alteravam a face do 

país naquele período. 

b) O Serviço Social surge como resposta á questão social e, em particular à presença do 

movimento operário e popular, estimulado por contingentes que desenvolviam uma 

ativa prática de apostolado católico, provenientes das classes dominantes. 

c) Da década de 1960 a 1980 a profissão passa por três distintos momentos 

(Netto,1996) de reflexão teórico-metodológico, denominados reconceituação: Araxá 

(1967), Teresepólis (1970) esse momento é chamado  de uma tendência modernizadora, 

com forte influência positivista e funcionalista. 

d) Tem-se ainda os documentos de Sumaré(1978) e Teresópolis(1984) visto como 

uma reatualização dos aspectos conservadores do serviço social. E por fim a 

ruptura surge com o movimento baseado nas teorias criticas de Marx (método BH, 

1960) iniciando um projeto político para a profissão.  

57. Ainda sobre a história do serviço social jugue os itens abaixo e assinale V 

(verdadeiro) ou F (Falso) e, em seguida, marque a opção que contem a sequencia 

CORRETA. 

I. No decorrer das décadas de 50 e 60, o assistente social é preparado como mão-de-

obra capaz de colocar em prática os programas sociais, com grande importância na 

realização do modelo desenvolvimentista assumido pelo país. Em meados da década de 

60, na América Latina nota-se a ineficácia da proposta desenvolvimentista nasce a 

proposta de transformação da sociedade, onde são questionados a metodologia, os 
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objetivos e os conteúdos necessários para a formação profissional, como resultado, 

muitas escolas em crise ideológica. 

II. Surge com o movimento de reconceituação a construção de uma teoria e de uma 

prática, compromisso com a realidade latino-americana, ação profissional, posição 

ideológica engajada na luta com a classe oprimida e explorada. As conquistas do 

movimento de reconceituação foram a interação profissional continental que 

responderam às problemáticas comuns da América Latina sem as tutelas confessionais 

ou imperialistas, críticas ao modelo tradicional e inauguração do pluralismo 

profissional.  

III. O profissional do Serviço Social busca no final da década de 70 e início da década 

de 80, novas práticas para atender camadas populares. Iniciam-se novas discussões em 

relação à formação profissional, currículo e a questão metodológica (Iamamoto, 2004). 

IV. Com a Constituição Federal de 1988, inicia-se um novo tempo em que a sociedade 

civil avança em busca da legitimação dos seus direitos e o assistente social deixa de ser 

um agente da caridade e caminha em direção à execução das políticas públicas, atuando 

no desenvolvimento de práticas auxiliares como pesquisa, aconselhamentos, 

esclarecendo aos seus usuários os seus direitos e deveres.  

a) I-V, II-V, III-V, IV-V  b)I-F, II-V, III-F, IV- F 

c)I-V, II-V, III-F, IV- V  d)I-V, II-F, III-V, IV- F 

58. NULA 

59. No ano em que comemoramos os 24 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

conquista social tantas vezes criticada em programas policiais e até mesmo por parte 

considerável da sociedade continua se constituindo em um verdadeiro desafio, pois as 

condições para se colocar em prática suas orientações e fazer valer o que prevê seus 

artigos são cada vez mais desafiadoras diante dos empasses para se efetivar os direitos e 

garantias previstos ao público-alvo destinado.  O ECA visa à promoção de mudanças 

profundas que extrapolam o campo estritamente jurídico e se desdobram em outras 

áreas da realidade política, cultural e social no Brasil. Com relação à Liberdade 

Assistida é CORRETO afirmar que: 

a) A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais 

adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. 

b) A liberdade assistida  será  fixada  pelo  prazo  mínimo  de  três  meses, podendo a 

qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o 

orientador, o Ministério Público e o defensor. 

c) A autoridade designará  pessoa  capacitada  para  acompanhar  o  caso,  a qual poderá 

ser recomendada por entidade ou programa de atendimento. 

d) Incumbe aos responsáveis legais, com o apoio e a supervisão da autoridade 

competente, a realização dos seguintes encargos, entre outros: promover socialmente  o  

adolescente  e  sua  família,  fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se necessário, 

em programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social. 

60. As crianças e os adolescentes são sujeitos de direitos exigíveis com base na lei, e 

não meros objetos de intervenção social e jurídica por parte da família, da sociedade e 

do Estado. Com relação à obrigação de prestar serviços à comunidade, com base no 

ECA, é correto afirmar que: 
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a) A prestação  de  serviços  comunitários  consiste  na  realização  de tarefas gratuitas 

de interesse geral, por período não excedente a um ano, junto a entidades assistenciais, 

hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas 

comunitários ou governamentais. 

b) As tarefas serão atribuídas conforme  as  aptidões  do adolescente, devendo ser 

cumpridas durante jornada máxima de 06 horas semanais, aos sábados, domingos e 

feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a frequência à escola ou à jornada 

normal de trabalho. 

c) As tarefas serão  atribuídas  conforme  as  aptidões  do adolescente, devendo ser 

cumpridas durante jornada máxima de oito horas semanais, aos sábados, 

domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a frequência à 

escola ou à jornada normal de trabalho. 

d) A prestação  de  serviços  comunitários  consiste  na  realização  de tarefas gratuitas 

ou remunerada, de interesse geral, por período não excedente a seis meses, junto a 

entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem 

como em programas comunitários ou governamentais. 
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CIRURGIÃO DENTISTA PSF 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

Texto 1 

Alerta em ingresso de 'Praia do Futuro' diz respeito à meia-entrada e não a sexo gay, diz 

cinema. 
(adaptado de http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-

sexo-gay-diz-cinema-12553105) 

Espectador diz ter sido avisado sobre cenas íntimas no filme com Wagner Moura em 

sala em João Pessoa. 

RIO — Ao lançar "Praia do futuro" no Festival de Berlim, em fevereiro, Wagner Moura 

tentou se esquivar das perguntas sobre as cenas de sexo entre seu personagem e o do 

ator alemão Clemens Schick. "Temos que ter responsabilidade de não fazer isso virar 

um assunto. É preciso ver essa relação entre eles com naturalidade", disse ele, à época. 

Não adiantou. As cenas estão se tornando o principal assunto do filme, que tem 

classificação etária de 14 anos. 

Em Niterói, no Cinemark do Plaza Shopping, cerca de 40 pessoas saíram no meio de 

uma sessão (domingo, às 21h) do novo filme de Karim Aïnouz, conforme adiantou o 

colunista do GLOBO Ancelmo Gois. Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes 

pedirem o reembolso do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram, uma 

unidade também da rede Cinemark passou a fazer o alerta nas bilheterias. Há relatos 

parecidos em São Luís, em que clientes saíram de uma sessão reclamando não terem ido 

ao cinema "para ver aquilo". 

Procurado pelo GLOBO, Aïnouz comentou a polêmica. 

— Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de semana 

em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no 

público que frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a 

intolerância e o preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em 

geral são frutos da ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo 

que o nosso filme venha pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais 

tolerância e respeito às diferenças. 

Já em João Pessoa, o professor de turismo e administrador de empresas Iarlley Araujo, 

de 34 anos, que foi assistir ao filme numa sala da rede Cinépolis, foi alertado pelo 

atendente sobre as "cenas de sexo homossexual". "Senhor, tem certeza de que deseja ver 

esse filme?", teria perguntado o funcionário, de acordo com o post publicado por Iarlley 

Araújo no Instagram, em que compartilha uma imagem com o carimbo de "avisado" no 

ingresso do filme. Mas, segundo a empresa, tudo não passa de um mal entendido.  

 

http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
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1. Em relação ao texto 1, é CORRETO afirmar: 

I- É um editorial, com características injuntivas. 

II- É um texto jornalístico com traços argumentativos e expositivos. 

III- É uma propaganda institucional em formato de artigo de opinião. 

 

a) Apenas I e II são corretas. 

b) Apenas II e III são incorretas. 

c) Todas são incorretas, com exceção da afirmativa II. 

d) Apenas III é correta. 

 

2. Sobre o trecho ―Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de 

semana em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no público que 

frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a intolerância e o 

preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em geral são frutos da 

ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo que o nosso filme venha 

pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais tolerância e respeito às diferenças‖, 

podemos AFIRMAR que: 

 

a) A repetição continuada da palavra rejeição foi extremamente necessária, já que não existe 

em Língua Portuguesa outro vocábulo anafórico semelhante. 

b) Para ficar gramaticalmente correto, o jornalista que escreveu o artigo deveria ter modificado 

a transcrição da opinião do cineasta Karim Aïnouz, evitando assim a repetição da mesma 

palavra. 

c) O ―erro‖ linguístico do cineasta se deve ao fato do mesmo ser estrangeiro e não conhecer 

bem a gramática da Língua Portuguesa. 

d) Os termos “reação”, “intolerância” e “preconceito” não só recuperam adequadamente 

o vocábulo reiterado pelas frases anteriores (rejeição) mas também ampliam seu 

significado. 

 

3. Sobre o uso do acento grave nas expressões ―à meia-entrada‖ (ocorrência 1) e ―à época‖ 

(ocorrência 2), podemos AFIRMAR que: 

 

I- É pautado pela mesma regra nas ocorrências 1 e 2 

II- É pautado pela regra de preceder uma palavra feminina na ocorrência 1 

III- É pautado pela regra da preposição a que, ao reger um substantivo feminino singular, 

forma uma locução adverbial que deve necessariamente ser assinalada com um acento 

diferencial na ocorrência 2  

 

a) Todas são falsas, com exceção da III.        b)Todas são verdadeiras, com exceção da I. 

c) São verdadeiras I e II.    d)Somente I é verdadeira. 
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4. O pronome "se" na frase ―Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes pedirem o reembolso 

do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram (...)‖ tem o mesmo valor semântico-

sintático na seguinte frase: 

a) Em Maceió paga-se pouco, mas vive-se bem. 

b) Precisa-se de empregados responsáveis. 

c) Os passageiros indignaram-se com a greve do metrô. 

d) Após a confusão inicial, durante a briga, os motoristas insatisfeitos ofenderam-se com a 

maior naturalidade. 

 

5. De acordo com o Acordo Ortográfico vigente, assinale a alternativa na qual a regra implícita 

quanto ao uso do hífen na expressão ―meia-entrada‖ seja a mesma em todos os exemplos: 

a) auto-escola, e-mail, meia-vida, azul-escuro. 

b) meio-campista, meio-dia, meio-campo, meio-irmão. 

c) meia-casaca, primeira-dama, queima-roupa, super-reservada. 

d) meia-noite, bem-criada, mal-dormida, guarda-chuva. 

 

6. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto:  

De braços abertos sobre a Guanabara, ______ mais de 700 metros de altura e ______mais de 82 

anos, com o mesmo vigor _____ que o tornou conhecido em todo o mundo. Será que daqui 

_____80 anos o monumento não terá perdido sua ___________? Exaltado em prosa e verso, o 

Cristo Redentor é o mais altaneiro, o mais ______________ e o mais democrático símbolo do 

Rio de Janeiro: é visto por todos e de quase todas as partes da cidade – pelo menos _________ a 

especulação imobiliária não __________ muralhas de __________ para impedir sua visão. 

 

a) à / a/ simbólico /há/ majestância/ religioso / aonde / ergueu / arranhas-céus. 

b) há / a/ arquitetônico /há/ maestria/ piedoso / onde / levantou / arranhas-céu. 

c) a /há/ iconográfico /a/ magestade/ fervoroso / aonde / construiu / arranha-céus. 

d) a/ há/ simbólico / a/ majestade/ conspícuo / onde / ergueu / arranha-céus. 

 

Texto 2 

Tá avisado 

(disponível em http://taavisado.tumblr.com/) 
Muito boa a iniciativa de um cinema avisar aos espectadores do filme Praia do Futuro que o 

seu conteúdo pode desagradar alguns. Tão boa que deveria virar política das redes de cinema 

pra todo filme. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://taavisado.tumblr.com/
http://taavisado.tumblr.com/
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7. Sobre os textos 1 e 2, NÃO  é correto afirmar: 

 

a) O texto 2, através da ironia e humor parodísticos peculiares, constitui-se em uma 

reinterpretação semiótica intertextual do(s) enunciado(s) recôndito(s) no contexto primário, 

tanto ao que concerne seu caráter intrínseco e extrínseco 

b) O texto 1, muito embora seja um discurso engendrado por uma premente elite coprodutora 

do capital cultural, previsto nos moldes da Teoria Crítica e pelo arcabouço da Escola de 

Frankfurt, escamoteia certo juízo criterioso vigente na sociedade contemporânea em relação às 

minorias 

c)  O texto 2, por meio de uma fulcral pseudo-intersemioticidade dialógica, replica toda e 

qualquer possibilidade interpelativa e interpretativa do signo original, corroborando para 

acentuar a disparidade ambígua e sem fundamento da imagética contida no discurso 

ulterior. 

d) Não obstante a equidistância dos dois discursos, a percepção de leitura apropriada do 

primeiro enunciado é condição sine qua non para a correta depreensão do significado marginal 

na segunda ocorrência.  

 

8. Sobre as formas ―seje‖ e ―esteje‖ presentes no conjunto de imagens que integram o texto 2, é 

CORRETO afirmar: 
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I- Equivalem, respectivamente, às formas: 1
a
. e 3

a
. Pessoas (singular) do Indicativo Presente 

dos verbos SER e ESTAR, em suas formas arrizotônicas, de acordo com a NGB (Norma 

Gramatical Brasileira). 

II- Correspondem à variante popular da conjugação dos verbos SER e ESTAR na Presente do 

Subjuntivo (1
a
/3

a
 pessoa do singular) e absolutamente intercambiáveis com a conjugação padrão 

do verbo, já que as duas formas são atualmente aceitas. 

III- Constituem-se como uma anomalia grave do falante ―culto‖ de língua portuguesa, apesar 

do uso cada vez mais difundido de sua flexão tanto na linguagem falada quanto escrita. 

 

a) As alternativas I e II estão parcialmente corretas. 

b) Todas as alternativas estão incorretas, exceto a III. 

c) Todas as alternativas estão corretas, exceto a II. 

d) Somente a II está incorreta. 

 

9. Na frase ―Ela é encanto de moça, no entanto nenhum pretendente ainda se interessou por 

ela‖, a oração a partir da expressão em destaque é uma: 

a) Conjunção subordinativa consecutiva, pois introduz uma oração que exprime consequência. 

b)  Conjunção coordenativa aditiva sindética, pois introduz um pensamento que se adiciona ao 

anterior. 

c) Conjunção coordenativa adversativa, pois introduz um pensamento que contrasta com 

o anterior. 

d) Conjunção coordenativa conclusiva, pois introduz um pensamento de conclusão. 

 

10. Considerando o processo de formação e estrutura das palavras, a alternativa que apresenta 

inconsistência na exemplificação é:   

a) Sufixo temporal: estudáramos, existisse, amardes. 

b) Vogal temática: mudemos, levantamo-nos, tirante. 

c) Desinência de número: navios, aviões, girassóis. 

d) Radical: marujo, pedraria, terracota. 

 
11. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto: 

Embora seja alvo da especulação imobiliária ____ mais de 50 anos, desde que os 

empreendedores ___________ que o bairro Jardim das Flores ficaria ______ poucos ________ 

(ou melhor, _________) perto de uma importante estação de __________da cidade, a praça 

central _______ resiste. Dotado de uma _________ vista para o lago do Icaraí, os moradores 

__________ até quando _____________ conservar o importante patrimônio publico da 

comunidade. 

 

a) a – percebem – há – metrôs – metro – excessivamente -não obstante- magestosa – perguntam 

– conseguiram 

b) há – perceberão – a – metros – metro –escessivamente – portanto  - majestosa – perguntam – 

conseguiram 

c) a – perceberam - há – metros – metrô – ecessivamente – contudo – magestosa – 

perguntando-se - consiguirão  

d) há – perceberam – a – metros - metrô – excessivamente – ainda - majestosa – 

perguntam-se – conseguirão 

 

12. Leia as frases a seguir e escolha a alternativa CORRETA: 

I- Estou encantada com a vista. 

II- Alô? Alô!? Tem alguém na linha? 

III- ―Dicionário: sm.1. Obra que reúne, em ordem alfabética, as palavras de uma língua ou 

termos referentes a uma matéria específica, e descreve seu significado, uso, etimologia etc., na 

mesma língua ou em outra (dicionário de cinema / de inglês)2. O conjunto das palavras ou 

termos reunidos nessa obra.‖ 

IV-Beba Coca-Cola! 
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De acordo com o conjunto de finalidades comunicativas realizadas por meio do enunciado da 

língua proposto por Jakobson, na sequência supramencionada temos as seguintes funções da 

linguagem, em ordem crescente (I a IV): 

a) Emotiva, fática, metalinguística, conativa.         
b) b)Poética, fática, metalinguística, referencial. 

c)Poética, referencial, fática, metalinguística.     

d)Emotiva, poética, metalinguística, conativa. 

 

13. NULA 

 

14. Está plenamente CORRETO o emprego do elemento sublinhado na frase:   

a) O relatório para cujo o professor nos pede pressa, está em seu armário desde a semana 

passada.  

b) Fizemos um excelente relatório, para o qual colaboraram nosso estudo e dedicação.   

c) A parte do relatório aonde citei minhas experiências profissionais ocupou 15% do texto.  

d) Às vezes o estilo de um simples relatório, ao qual nos deparamos, torna-o absolutamente 

encantador para nós.   

15. Assinale a alternativa em que a concordância está feita de forma CORRETA: 

a) Deixamos caídas a calça e o jaleco. 

b) As enigmáticas Bruna e Cláudia vieram me afrontar. 

c) Água é boa para saúde. 

d) Admiro os futebóis alemão e os argentinos. 

16. Considere as frases: 

I- A expressão - (x-y) tem como resultado um número não positivo. 

II- Ela é uma dançarina excepcional. 

a) I é uma sentença aberta.   b) II é uma sentença fechada. 

c) I é uma sentença fechada.   d) I e II são sentenças abertas. 

17. João possui três amigos: um Brasileiro, um Argentino e outro Alemão. Um dos amigos é 

Enfermeiro, o outro é Engenheiro e o outro é Professor. Sabe-se que: 

I- Ou o Brasileiro é enfermeiro ou é professor. 

II- Ou o Brasileiro é engenheiro ou o Argentino é professor. 

III- Ou o Alemão é professor ou o Argentino é Professor. 

IV- Ou o Argentino é Engenheiro ou o Alemão é Engenheiro 

Portanto, é VERDADE que: 

a)O Brasileiro é Enfermeiro, o Argentino é engenheiro e o Alemão é Professor.  

b) O Brasileiro é enfermeiro, o Argentino é professor e o Alemão é 

engenheiro. 

c) O Brasileiro é professor, o Argentino é enfermeiro e o Alemão é engenheiro. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

18. Observe a sequência abaixo: 

JESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUS... 

A letra que ocupará a 61ª posição será: 

a) J  b) E  c)S  d)U 
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19. NULA 

 

20. É CORRETO afirmar a respeito da administração indireta: 

a) As autarquias são pessoas jurídicas de direito privado.  

b) A responsabilidade civil das autarquias por danos causados a terceiros depende da 

comprovação do dolo ou culpa.  

c) As sociedades de economia mista não podem explorar atividade econômica. 

d) Todas são falsas. 

 

21. NÃO são modalidades de licitação:  

a) concorrência  b)tomada de preços  c)convite d)Disputa  

 

22. É dispensável a licitação: 

a) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 

b) nos casos de emergência ou de calamidade pública, somente para os bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial ou calamitosa.  

c) para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade 

certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 

d) Todas as alternativas estão corretas 

23. O ___________, previsto pelo art. 137 da Constituição Federal, poderá ser decretado em 

função de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a 

ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, ou ainda quando da declaração de 

estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira. 

a) Estado de Emergência  b) Estado de Calamidade 

c) Estado de Sítio   d) Estado de Defesa 

 

24. Faça a correspondência: 

I- Eficiência  II- Razoabilidade e Proporcionalidade III- Motivação  

(   ) Por princípio,  a parte dispositiva deverá vir precedida por uma explicação ou fundamentos 

de fato e de direito . Nos processos e nos atos administrativos, é entendida como a indicação dos 

pressupostos de ―fato e de direito‖. 

(   ) Exige que a Administração atue com presteza, perfeição e sempre tenha por objetivo o 

atingimento de resultados práticos (busca pelo interesse público). Também chamado de 

princípio da boa-administração.  

(    )É o princípio da proibição de excesso, que tem por objetivo aferir a compatibilidade entre os 

meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da 

Administração Pública.   

 

A sequência CORRETA é: 

a) III, I, II  b) III, II, I  c) I,II, III  d) II, I, III 

 

25. São ícones padrão do Windows XP: 

a) Meu Computador e Meus Documentos.    

b) Meus Documentos e Meus Locais de Rede. 

c) Meus Locais de Rede e Internet Explorer. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

26. Na Barra de Formatação no Windows XP, podemos: 

a)Alterar Fonte, Negrito, Alinhamento de Texto. 

b) Alinhamento de Texto, Itálico, Visualizar. 

c) Inserir Data/hora, Visualizar, Itálico. 

d) Desfazer, Alterar Fonte, alinhamento de Texto. 
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27. Para alterar a configuração da área de trabalho no Windows XP basta seguir os passos: 

a) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações),Clicar em OK para salvar as modificações 

ou cancelar para sair sem modificar nada.  

b) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações), Clicar em OK para salvar as 

modificações ou cancelar para sair sem  modificar nada. 

c) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), clicar em OK para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

d) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), Clicar em Ok para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

 

28. O Brasil sediou, entre os dias 14 e 16 de julho em Fortaleza, a reunião cúpula do BRICS, 

grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 

Em pauta, estava(m): 

a) Criação de um banco de desenvolvimento e de um fundo de reservas. 

b) A inclusão da Argentina à cúpula do BRICS. 

c) Por não ter ainda um caráter formal, não ter um documento constitutivo, não funcionar com 

um secretariado fixo nem ter fundos destinados a financiar qualquer de suas atividades, o 

BRICS discutirá a formalização do grupo e elegerá sua diretoria. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

29. A Copa do Mundo da FIFA é a maior competição internacional de esporte único e é 

disputada pelas seleções masculinas principais das 208 federações afiliadas à FIFA. A 

competição é jogada a cada quatro anos desde a edição inaugural em 1930, à exceção de 1942 e 

1946, quando não ocorreu em função da Segunda Guerra Mundial. Ela cumpre com os objetivos 

da FIFA de sensibilizar o mundo, desenvolver o esporte e construir um futuro melhor de 

diversas maneiras. 

As duas próximas Copas aconteceão, respectivamente: 

a) Rússia e África   b)Rússia e Catar  

c) Catar e Rússia   d) Rússia e Japão 

 

30. NULA 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31. De acordo com a Lei nº 8.080/90 analise as assertivas abaixo.   

I- Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à 

Saúde Indígena.   

II- O SUS promoverá a articulação do Subsistema instituído pela Lei nº 8.080/90 com 

os órgãos responsáveis pela Política Indígena do País.  

 

É CORRETO o que se afirma em:   

a) I é falso b)  II é falso   c) I e II são verdadeiras    d) I e II são falsos  

  

32. De acordo com a Lei nº 8.142/90, assinale a alternativa CORRETA.   



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE - 20/07/2014 

9 
 

 

a) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado 

composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde 

e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de 

saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, 

cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada 

esfera do governo.  

b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional 

de Saúde.  

c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária 

em relação ao conjunto dos demais segmentos.  

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

33. Acerca das competências da direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS), 

assinale V para verdadeira e F para falsa: 

(    ) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.  

(   )participar na formulação e na implementação apenas das políticas de controle das 

agressões ao meio ambiente e de saneamento básico.  

(   )participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão afins, de 

agravo sobre o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde 

humana.   

 

A sequência CORRETA é:   

a) V,F, V  b) V, V, V  c) F,V,V  d) F, V, F  

 

34.  NULA 

 

35. Para constituir consórcios para desenvolver os serviços de saúde, os municípios 

deverão aplicar o princípio da direção:  

a) Paralela.     b) Única.   c) Hospitalar.       d) Autárquica.   

 

36. NULA 

 

37. Assinale a alternativa CORRETA.  

a) No âmbito do SUS, as ações em saúde do trabalhador estão focadas nos 

procedimentos de vacinação.  

b) A vigilância epidemiológica compreende o conjunto de ações capaz de eliminar, 

diminuir ou prevenir riscos à saúde. 

c) A universalidade de acesso aos serviços de saúde ocorre essencialmente na atenção 

básica, preservando os outros níveis de atenção do uso abusivo e desnecessário. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

 

38. NÃO são sistema e base de dados do Ministério da Saúde que devem incorporar 

informações de interesse da Saúde do Trabalhador:  

a) Sistema de Informações de Mortalidade (SIM);  

b) Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB);  

c) Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS);  

d) Sistema de Informações Geográficas (SIG);  
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39. A Atenção Básica tem como fundamentos: 

I - possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e 

resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, 

com território adscrito de forma a permitir o planejamento e a programação 

descentralizada, e em consonância com o princípio da equidade. 

II - efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações 

programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, 

prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação, trabalho de forma 

interdisciplinar e em equipe, e coordenação do cuidado na rede de serviços. 

III - desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população 

adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. 

IV - valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento 

constante de sua formação e capacitação. 

 

a) I e II estão corretas  b) II, III e IV estão corretas 

c) I, II e III estão corretas d) Todas estão corretas 

 

40. NÃO são características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica: 

a) garantia dos fluxos de referência e contra-referência aos serviços especializados, 

de apoio diagnóstico e terapêutico, ambulatorial e hospitalar. 

b) programação e implementação das atividades, com a priorização de solução dos 

problemas de saúde mais frequentes, considerando a responsabilidade da assistência 

resolutiva à demanda espontânea. 

c) desenvolvimento de ações educativas que possam interferir no processo de saúde-

doença da população e ampliar o controle social na defesa da qualidade de vida. 

d) desenvolvimento de ações focalizadas sobre os grupos de risco e fatores de risco 

comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de prevenir o 

aparecimento ou a manutenção de doenças e danos evitáveis. 

 

41. Sobre a glândula sublingual, analise e julgue as afirmações abaixo: 

 

I – É a menor das principais glândulas salivares e está situada no soalho da boca. 

II – Sua secreção é de tipo mista, com predominância serosa. 

III – Tem peso aproximado de 3g e comprimento de 35 a 45 mm. 

 

a) Apenas I e III estão corretas.  b)Apenas I está correta 

c) Apenas I e II estão corretas.  d)Todas estão corretas 

 

42. Quanto aos componentes da estrutura dental , NÃO podemos afirmar : 

a) A dentina aumenta com a idade em decorrência da atividade normal ou patológica da 

polpa do dente. 

b) No esmalte a proporção orgânica é de apenas 10 %, por isso é o tecido mais 

duro do corpo humano.  

c) A dureza do cimento é menor que a da dentina e do esmalte. 

d) A polpa é um tecido conjuntivo frouxo, de origem mesodérmica, que aparece como 

diferenciação da papila dental. 
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43. Sobre o segundo pré-molar superior, julgue os itens abaixo: 

I – Faz sua erupção por volta de 10 a 11 anos. 

II – Sua face oclusal tem forma hexagonal. 

III – È maior que o primeiro pré-molar superior. 

IV – Unirradicular. 

  

a) V F F F  b)F V F V  c)V F V V  d)V V V V 

 

44. Para a realização do tratamento odontológico de alguns pacientes com necessidades 

especiais, algumas vezes, faz-se necessária a utilização de sedação. Porém, algumas 

condições contra – indicam a utilização deste recurso, dentre os quais: 

I – Doença cardíaca cianótica. 

II – Doenças que alterem as funções hepáticas. 

III – Doenças que alterem as funções renais. 

 

a) Apenas I contra – indica a sedação. 

b) Apenas II e III contra-indicam a sedação. 

c) Apenas I e III contra-indicam a sedação. 

d) Todas contra-indicam a sedação. 

 

45. O líquen plano é um distúrbio mucocutâneo inflamatório, que pode manifestar-se na 

cavidade bucal. Sobre esta patologia, NÃO podemos afirmar: 

a) O sub-tipo mais comum de líquen plano é o bolhoso. 

b) As lesões típicas do sub-tipo reticular são assintomáticas e consistem em linhas 

brancas entrelaçadas. 

c)  As lesões de líquen plano oral seguem um curso crônico. 

d) O sub-tipo erosivo de líquen plano é associado à dor e mostra-se , clinicamente, por 

áreas atróficas , eritematosas e frequentemente ulceradas. 

 

46. São sinais clínicos que sugerem a presença de bolsa periodontal: 

I – Eritema e gengiva marginal delgada. 

II – Sangramento gengival e supuração. 

III – Mobilidade dentária. 

IV – Formação de diastema. 

 

a) V F V F  b)V V V V  c)V V V F  d)F V F V 

 

47. São sinais radiográficos que podem estar presentes em casos de trauma de oclusão, 

com EXCEÇÃO de: 

a) Extensão aumentada do espaço periodontal. 

b) Radiotransparência e condensação do osso alveolar. 

c) Destruição horizontal do septo intermediário. 

d) Reabsorção radicular. 

 

48. Posicione a cabeça de uma escova macia paralela ao plano oclusal, com a cabeça da 

escova cobrindo de 3 a 4 dentes, iniciando-se no dente mais distal do arco.Posicione as 

cerdas na margem gengival, estabelecendo-se um ângulo de 45 graus ao longo do eixo 
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dos dentes. Exerça uma pressão vibratória tênue, usando movimentos curtos de vai e 

vem, sem mudar a inclinação das cerdas. Essa técnica de escovação é conhecida como: 

a) Técnica de Scrub   b)Técnica de Leonard 

c) Técnica de Fones    d)Técnica de Bass 

 

49. Sobre o efeito do flúor no controle da cárie dental, analise e julgue as afirmativas 

abaixo: 

I – Os fluoretos trabalham primariamente por efeitos tópicos para prevenir e reverter o 

processo de cárie, no esmalte e dentina, mas não possuem efeito quando a cárie instala-

se no cimento. 

II – O uso de dentifrício contendo 5.000 ppm de fluoreto é mais efetivo para reverter a 

atividade de cárie radicular de que quando comparado ao de 1.100 ppm. 

III - Baixas concentrações de fluoreto tópico inibem a desmineralização e aumentam a 

remineralização dental. 

 

a) Apenas II e III estão corretas  b)Apenas I e II estão corretas 

c) Apenas III está correta   d)Todas estão corretas 

 

50. Sobre o cisto periodontal lateral podemos afirmar, com EXCEÇÃO de: 

a) Na maioria das vezes, apresenta muita sintomatologia dolorosa. 

b) Geralmente, acomete paciente com mais de trinta anos. 

c) Predileção pelo sexo masculino. 

d) A maioria das vezes acomete a região de canino e pré-molar inferiores. 

 

51. São características do cisto do ducto nasopalatino: 

I – É o mais comum dos cistos não odontogênicos da cavidade oral. 

II – Os sintomas mais comumente presentes são tumefação da região anterior do palato, 

drenagem e dor. 

III – A reabsorção radicular é comumente encontrada nesses casos. 

 

a) F V F  b)V F F  c)V V F  d)V V V 

 

52. Sobre a técnica de anestesia interligamentar, podemos AFIRMAR: 

a) Durante essa técnica deve-se utilizar agulha longa. 

b) A agulha deve ser introduzida perpendicularmente ao longo eixo do dente 

c) A introdução da agulha deve se dá até encontrar a crista óssea e, então, deve-se 

administrar meio tubete  de anestésico, para que se obtenha o efeito esperado. 

d) Só deverá ser usada, quando a exodontia do dente estiver indicada. 

 

53. Durante a realização de uma exodontia pode ser necessária a utilização de 

elevadores ou alavancas. São condições clínicas em que os elevadores podem ser 

usados: 

I – Dentes não irrompidos   II – Dentes ectópicos 

III – Dentes com inclinação acentuada IV – Raízes residuais e / ou fraturadas 
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a) V V V V  b)V F V F  c)F V F F  d)F V V F 

 

 

54. O cimento de ionômero de vidro do tipo II é usado para: 

 

a) Cimentação de próteses, núcleos e dispositivos ortodônticos. 

b) Restauração. 

c) Selamento de cicatrículas e fissuras. 

d) Forramento ou base de restauração. 

 

55. As restaurações de amálgama de prata sofrem um processo de corrosão no meio 

bucal, que pode ser em maior ou menor intensidade. Sobre esse assunto, analise e 

julgue: 

I – Os produtos do processo de corrosão do amálgama podem proporcionar um 

autoselamento das restaurações.  

II – Se o processo corrosivo for excessivo, pode haver a ocorrência de porosidades, 

diminuição da resistência da restauração e liberação de produtos metálicos no meio 

bucal. 

III – Os produtos da corrosão do amálgama depositam-se mais rapidamente nas ligas 

com alto conteúdo de cobre do que nas de baixo conteúdo de cobre. 

 

a) Apenas I e II estão corretas  b)Apenas II e III estão corretas 

c) Apenas I está correta   d)Todas estão corretas 

 

56. A realização de bisel em preparos cavitários, depende de vários fatores, dentre os 

quais não podemos citar: 

a) A relação de contato com o dente vizinho. 

b) A quantidade de esmalte sem apoio dentinário. 

c) A proximidade com a cavidade pulpar. 

d) A necessidade estética. 

 

57. São princípios de uma oclusão ideal, com EXCEÇÃO de: 

a) Relação de oclusão cêntrica. 

b)Relação oclusal do tipo cúspide – cúspide. 

c)Contatos bilaterais simultâneos. 

d) Guia lateral bem definida, em seus dois componentes: lateral e protusiva.  

 

58. São todos índices que representam levantamentos epidemiológicos usados na 

periodontia: 

a) CPI / CPOD / PIP   b)PIP / DAI / CPI 

c) DAI / CPOD / PIP   d)CPI / PIP / AG 

 

59. Sobre os corticosteróides, analise e julgue as afirmações abaixo: 

I – São antiinflamatórios inespecíficos, que agem na fase inicial da reação inflamatória. 
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II – Apresentam efeitos indesejáveis ao antagonizar a insulina perifericamente, sendo 

diabetogênicos. 

III – Podem ser usados no pré-operatório imediato, em dose única, uma hora antes do 

procedimento cirúrgico. 

a) Apenas de I e II estão corretas 

b) Apenas II está correta 

c) Apenas II e III estão corretas 

d) Todas estão corretas 

 

 

60. Sobre biossegurança , podemos AFIRMAR: 

a) A antissepsia das mãos é fundamental para o controle de infecção dentro do 

consultório odontológico e pode ser realizada com digluconato de clorexidina a 2% 

ou 4 %. 

b) A imersão do instrumental odontológico, em solução aquosa de hipoclorito de sódio 

a 1% , por 10 minutos, irá promover sua desinfecção. 

c) Antes da esterilização, deve-se deixar o instrumental imerso em solução de 

detergentes/desincrostantes enzimáticos por um período de uma hora. 

d) Após um acidente ocupacional, com material pérfuro-cortante, o tempo de duração da 

quimioprofilaxia para HIV, quando bem tolerado, deverá ser de 10 semanas. 
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ENFERMEIRO PSF 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

 

Texto 1 

Alerta em ingresso de 'Praia do Futuro' diz respeito à meia-entrada e não a sexo gay, diz 

cinema. 
(adaptado de http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-

sexo-gay-diz-cinema-12553105) 

Espectador diz ter sido avisado sobre cenas íntimas no filme com Wagner Moura em 

sala em João Pessoa. 

RIO — Ao lançar "Praia do futuro" no Festival de Berlim, em fevereiro, Wagner Moura 

tentou se esquivar das perguntas sobre as cenas de sexo entre seu personagem e o do 

ator alemão Clemens Schick. "Temos que ter responsabilidade de não fazer isso virar 

um assunto. É preciso ver essa relação entre eles com naturalidade", disse ele, à época. 

Não adiantou. As cenas estão se tornando o principal assunto do filme, que tem 

classificação etária de 14 anos. 

Em Niterói, no Cinemark do Plaza Shopping, cerca de 40 pessoas saíram no meio de 

uma sessão (domingo, às 21h) do novo filme de Karim Aïnouz, conforme adiantou o 

colunista do GLOBO Ancelmo Gois. Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes 

pedirem o reembolso do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram, uma 

unidade também da rede Cinemark passou a fazer o alerta nas bilheterias. Há relatos 

parecidos em São Luís, em que clientes saíram de uma sessão reclamando não terem ido 

ao cinema "para ver aquilo". 

Procurado pelo GLOBO, Aïnouz comentou a polêmica. 

— Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de semana 

em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no 

público que frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a 

intolerância e o preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em 

geral são frutos da ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo 

que o nosso filme venha pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais 

tolerância e respeito às diferenças. 

Já em João Pessoa, o professor de turismo e administrador de empresas Iarlley Araujo, 

de 34 anos, que foi assistir ao filme numa sala da rede Cinépolis, foi alertado pelo 

atendente sobre as "cenas de sexo homossexual". "Senhor, tem certeza de que deseja ver 

esse filme?", teria perguntado o funcionário, de acordo com o post publicado por Iarlley 

Araújo no Instagram, em que compartilha uma imagem com o carimbo de "avisado" no 

ingresso do filme. Mas, segundo a empresa, tudo não passa de um mal entendido.  

 

http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
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1. Em relação ao texto 1, é CORRETO afirmar: 

I- É um editorial, com características injuntivas. 

II- É um texto jornalístico com traços argumentativos e expositivos. 

III- É uma propaganda institucional em formato de artigo de opinião. 

 

a) Apenas I e II são corretas. 

b) Apenas II e III são incorretas. 

c) Todas são incorretas, com exceção da afirmativa II. 

d) Apenas III é correta. 

 

2. Sobre o trecho ―Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de 

semana em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no público que 

frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a intolerância e o 

preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em geral são frutos da 

ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo que o nosso filme venha 

pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais tolerância e respeito às diferenças‖, 

podemos AFIRMAR que: 

 

a) A repetição continuada da palavra rejeição foi extremamente necessária, já que não existe 

em Língua Portuguesa outro vocábulo anafórico semelhante. 

b) Para ficar gramaticalmente correto, o jornalista que escreveu o artigo deveria ter modificado 

a transcrição da opinião do cineasta Karim Aïnouz, evitando assim a repetição da mesma 

palavra. 

c) O ―erro‖ linguístico do cineasta se deve ao fato do mesmo ser estrangeiro e não conhecer 

bem a gramática da Língua Portuguesa. 

d) Os termos “reação”, “intolerância” e “preconceito” não só recuperam adequadamente 

o vocábulo reiterado pelas frases anteriores (rejeição) mas também ampliam seu 

significado. 

 

3. Sobre o uso do acento grave nas expressões ―à meia-entrada‖ (ocorrência 1) e ―à época‖ 

(ocorrência 2), podemos AFIRMAR que: 

 

I- É pautado pela mesma regra nas ocorrências 1 e 2 

II- É pautado pela regra de preceder uma palavra feminina na ocorrência 1 

III- É pautado pela regra da preposição a que, ao reger um substantivo feminino singular, 

forma uma locução adverbial que deve necessariamente ser assinalada com um acento 

diferencial na ocorrência 2  

 

a) Todas são falsas, com exceção da III.        b)Todas são verdadeiras, com exceção da I. 

c) São verdadeiras I e II.    d)Somente I é verdadeira. 
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4. O pronome "se" na frase ―Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes pedirem o reembolso 

do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram (...)‖ tem o mesmo valor semântico-

sintático na seguinte frase: 

a) Em Maceió paga-se pouco, mas vive-se bem. 

b) Precisa-se de empregados responsáveis. 

c) Os passageiros indignaram-se com a greve do metrô. 

d) Após a confusão inicial, durante a briga, os motoristas insatisfeitos ofenderam-se com a 

maior naturalidade. 

 

5. De acordo com o Acordo Ortográfico vigente, assinale a alternativa na qual a regra implícita 

quanto ao uso do hífen na expressão ―meia-entrada‖ seja a mesma em todos os exemplos: 

a) auto-escola, e-mail, meia-vida, azul-escuro. 

b) meio-campista, meio-dia, meio-campo, meio-irmão. 

c) meia-casaca, primeira-dama, queima-roupa, super-reservada. 

d) meia-noite, bem-criada, mal-dormida, guarda-chuva. 

 

6. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto:  

De braços abertos sobre a Guanabara, ______ mais de 700 metros de altura e ______mais de 82 

anos, com o mesmo vigor _____ que o tornou conhecido em todo o mundo. Será que daqui 

_____80 anos o monumento não terá perdido sua ___________? Exaltado em prosa e verso, o 

Cristo Redentor é o mais altaneiro, o mais ______________ e o mais democrático símbolo do 

Rio de Janeiro: é visto por todos e de quase todas as partes da cidade – pelo menos _________ a 

especulação imobiliária não __________ muralhas de __________ para impedir sua visão. 

 

a) à / a/ simbólico /há/ majestância/ religioso / aonde / ergueu / arranhas-céus. 

b) há / a/ arquitetônico /há/ maestria/ piedoso / onde / levantou / arranhas-céu. 

c) a /há/ iconográfico /a/ magestade/ fervoroso / aonde / construiu / arranha-céus. 

d) a/ há/ simbólico / a/ majestade/ conspícuo / onde / ergueu / arranha-céus. 

 

Texto 2 

Tá avisado 

(disponível em http://taavisado.tumblr.com/) 
Muito boa a iniciativa de um cinema avisar aos espectadores do filme Praia do Futuro que o 

seu conteúdo pode desagradar alguns. Tão boa que deveria virar política das redes de cinema 

pra todo filme. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://taavisado.tumblr.com/
http://taavisado.tumblr.com/
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7. Sobre os textos 1 e 2, NÃO  é correto afirmar: 

 

a) O texto 2, através da ironia e humor parodísticos peculiares, constitui-se em uma 

reinterpretação semiótica intertextual do(s) enunciado(s) recôndito(s) no contexto primário, 

tanto ao que concerne seu caráter intrínseco e extrínseco 

b) O texto 1, muito embora seja um discurso engendrado por uma premente elite coprodutora 

do capital cultural, previsto nos moldes da Teoria Crítica e pelo arcabouço da Escola de 

Frankfurt, escamoteia certo juízo criterioso vigente na sociedade contemporânea em relação às 

minorias 

c)  O texto 2, por meio de uma fulcral pseudo-intersemioticidade dialógica, replica toda e 

qualquer possibilidade interpelativa e interpretativa do signo original, corroborando para 

acentuar a disparidade ambígua e sem fundamento da imagética contida no discurso 

ulterior. 

d) Não obstante a equidistância dos dois discursos, a percepção de leitura apropriada do 

primeiro enunciado é condição sine qua non para a correta depreensão do significado marginal 

na segunda ocorrência.  

 

8. Sobre as formas ―seje‖ e ―esteje‖ presentes no conjunto de imagens que integram o texto 2, é 

CORRETO afirmar: 
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I- Equivalem, respectivamente, às formas: 1
a
. e 3

a
. Pessoas (singular) do Indicativo Presente 

dos verbos SER e ESTAR, em suas formas arrizotônicas, de acordo com a NGB (Norma 

Gramatical Brasileira). 

II- Correspondem à variante popular da conjugação dos verbos SER e ESTAR na Presente do 

Subjuntivo (1
a
/3

a
 pessoa do singular) e absolutamente intercambiáveis com a conjugação padrão 

do verbo, já que as duas formas são atualmente aceitas. 

III- Constituem-se como uma anomalia grave do falante ―culto‖ de língua portuguesa, apesar 

do uso cada vez mais difundido de sua flexão tanto na linguagem falada quanto escrita. 

 

a) As alternativas I e II estão parcialmente corretas. 

b) Todas as alternativas estão incorretas, exceto a III. 

c) Todas as alternativas estão corretas, exceto a II. 

d) Somente a II está incorreta. 

 

9. Na frase ―Ela é encanto de moça, no entanto nenhum pretendente ainda se interessou por 

ela‖, a oração a partir da expressão em destaque é uma: 

a) Conjunção subordinativa consecutiva, pois introduz uma oração que exprime consequência. 

b)  Conjunção coordenativa aditiva sindética, pois introduz um pensamento que se adiciona ao 

anterior. 

c) Conjunção coordenativa adversativa, pois introduz um pensamento que contrasta com 

o anterior. 

d) Conjunção coordenativa conclusiva, pois introduz um pensamento de conclusão. 

 

10. Considerando o processo de formação e estrutura das palavras, a alternativa que apresenta 

inconsistência na exemplificação é:   

a) Sufixo temporal: estudáramos, existisse, amardes. 

b) Vogal temática: mudemos, levantamo-nos, tirante. 

c) Desinência de número: navios, aviões, girassóis. 

d) Radical: marujo, pedraria, terracota. 

 
11. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto: 

Embora seja alvo da especulação imobiliária ____ mais de 50 anos, desde que os 

empreendedores ___________ que o bairro Jardim das Flores ficaria ______ poucos ________ 

(ou melhor, _________) perto de uma importante estação de __________da cidade, a praça 

central _______ resiste. Dotado de uma _________ vista para o lago do Icaraí, os moradores 

__________ até quando _____________ conservar o importante patrimônio publico da 

comunidade. 

 

a) a – percebem – há – metrôs – metro – excessivamente -não obstante- magestosa – perguntam 

– conseguiram 

b) há – perceberão – a – metros – metro –escessivamente – portanto  - majestosa – perguntam – 

conseguiram 

c) a – perceberam - há – metros – metrô – ecessivamente – contudo – magestosa – 

perguntando-se - consiguirão  

d) há – perceberam – a – metros - metrô – excessivamente – ainda - majestosa – 

perguntam-se – conseguirão 

 

12. Leia as frases a seguir e escolha a alternativa CORRETA: 

I- Estou encantada com a vista. 

II- Alô? Alô!? Tem alguém na linha? 

III- ―Dicionário: sm.1. Obra que reúne, em ordem alfabética, as palavras de uma língua ou 

termos referentes a uma matéria específica, e descreve seu significado, uso, etimologia etc., na 

mesma língua ou em outra (dicionário de cinema / de inglês)2. O conjunto das palavras ou 

termos reunidos nessa obra.‖ 

IV-Beba Coca-Cola! 
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De acordo com o conjunto de finalidades comunicativas realizadas por meio do enunciado da 

língua proposto por Jakobson, na sequência supramencionada temos as seguintes funções da 

linguagem, em ordem crescente (I a IV): 

a) Emotiva, fática, metalinguística, conativa.         
b) b)Poética, fática, metalinguística, referencial. 

c)Poética, referencial, fática, metalinguística.     

d)Emotiva, poética, metalinguística, conativa. 

 

13. NULA 

 

14. Está plenamente CORRETO o emprego do elemento sublinhado na frase:   

a) O relatório para cujo o professor nos pede pressa, está em seu armário desde a semana 

passada.  

b) Fizemos um excelente relatório, para o qual colaboraram nosso estudo e dedicação.   

c) A parte do relatório aonde citei minhas experiências profissionais ocupou 15% do texto.  

d) Às vezes o estilo de um simples relatório, ao qual nos deparamos, torna-o absolutamente 

encantador para nós.   

15. Assinale a alternativa em que a concordância está feita de forma CORRETA: 

a) Deixamos caídas a calça e o jaleco. 

b) As enigmáticas Bruna e Cláudia vieram me afrontar. 

c) Água é boa para saúde. 

d) Admiro os futebóis alemão e os argentinos. 

16. Considere as frases: 

I- A expressão - (x-y) tem como resultado um número não positivo. 

II- Ela é uma dançarina excepcional. 

a) I é uma sentença aberta.   b) II é uma sentença fechada. 

c) I é uma sentença fechada.   d) I e II são sentenças abertas. 

17. João possui três amigos: um Brasileiro, um Argentino e outro Alemão. Um dos amigos é 

Enfermeiro, o outro é Engenheiro e o outro é Professor. Sabe-se que: 

I- Ou o Brasileiro é enfermeiro ou é professor. 

II- Ou o Brasileiro é engenheiro ou o Argentino é professor. 

III- Ou o Alemão é professor ou o Argentino é Professor. 

IV- Ou o Argentino é Engenheiro ou o Alemão é Engenheiro 

Portanto, é VERDADE que: 

a)O Brasileiro é Enfermeiro, o Argentino é engenheiro e o Alemão é Professor.  

b) O Brasileiro é enfermeiro, o Argentino é professor e o Alemão é 

engenheiro. 

c) O Brasileiro é professor, o Argentino é enfermeiro e o Alemão é engenheiro. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

18. Observe a sequência abaixo: 

JESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUS... 

A letra que ocupará a 61ª posição será: 

a) J  b) E  c)S  d)U 
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19. NULA 

 

20. É CORRETO afirmar a respeito da administração indireta: 

a) As autarquias são pessoas jurídicas de direito privado.  

b) A responsabilidade civil das autarquias por danos causados a terceiros depende da 

comprovação do dolo ou culpa.  

c) As sociedades de economia mista não podem explorar atividade econômica. 

d) Todas são falsas. 

 

21. NÃO são modalidades de licitação:  

a) concorrência  b)tomada de preços  c)convite d)Disputa  

 

22. É dispensável a licitação: 

a) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 

b) nos casos de emergência ou de calamidade pública, somente para os bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial ou calamitosa.  

c) para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade 

certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 

d) Todas as alternativas estão corretas 

23. O ___________, previsto pelo art. 137 da Constituição Federal, poderá ser decretado em 

função de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a 

ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, ou ainda quando da declaração de 

estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira. 

a) Estado de Emergência  b) Estado de Calamidade 

c) Estado de Sítio   d) Estado de Defesa 

 

24. Faça a correspondência: 

I- Eficiência  II- Razoabilidade e Proporcionalidade III- Motivação  

(   ) Por princípio,  a parte dispositiva deverá vir precedida por uma explicação ou fundamentos 

de fato e de direito . Nos processos e nos atos administrativos, é entendida como a indicação dos 

pressupostos de ―fato e de direito‖. 

(   ) Exige que a Administração atue com presteza, perfeição e sempre tenha por objetivo o 

atingimento de resultados práticos (busca pelo interesse público). Também chamado de 

princípio da boa-administração.  

(    )É o princípio da proibição de excesso, que tem por objetivo aferir a compatibilidade entre os 

meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da 

Administração Pública.   

 

A sequência CORRETA é: 

a) III, I, II  b) III, II, I  c) I,II, III  d) II, I, III 

 

25. São ícones padrão do Windows XP: 

a) Meu Computador e Meus Documentos.    

b) Meus Documentos e Meus Locais de Rede. 

c) Meus Locais de Rede e Internet Explorer. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

26. Na Barra de Formatação no Windows XP, podemos: 

a)Alterar Fonte, Negrito, Alinhamento de Texto. 

b) Alinhamento de Texto, Itálico, Visualizar. 

c) Inserir Data/hora, Visualizar, Itálico. 

d) Desfazer, Alterar Fonte, alinhamento de Texto. 
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27. Para alterar a configuração da área de trabalho no Windows XP basta seguir os passos: 

a) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações),Clicar em OK para salvar as modificações 

ou cancelar para sair sem modificar nada.  

b) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações), Clicar em OK para salvar as 

modificações ou cancelar para sair sem  modificar nada. 

c) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), clicar em OK para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

d) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), Clicar em Ok para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

 

28. O Brasil sediou, entre os dias 14 e 16 de julho em Fortaleza, a reunião cúpula do BRICS, 

grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 

Em pauta, estava(m): 

a) Criação de um banco de desenvolvimento e de um fundo de reservas. 

b) A inclusão da Argentina à cúpula do BRICS. 

c) Por não ter ainda um caráter formal, não ter um documento constitutivo, não funcionar com 

um secretariado fixo nem ter fundos destinados a financiar qualquer de suas atividades, o 

BRICS discutirá a formalização do grupo e elegerá sua diretoria. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

29. A Copa do Mundo da FIFA é a maior competição internacional de esporte único e é 

disputada pelas seleções masculinas principais das 208 federações afiliadas à FIFA. A 

competição é jogada a cada quatro anos desde a edição inaugural em 1930, à exceção de 1942 e 

1946, quando não ocorreu em função da Segunda Guerra Mundial. Ela cumpre com os objetivos 

da FIFA de sensibilizar o mundo, desenvolver o esporte e construir um futuro melhor de 

diversas maneiras. 

As duas próximas Copas aconteceão, respectivamente: 

a) Rússia e África   b)Rússia e Catar  

c) Catar e Rússia   d) Rússia e Japão 

 

30. NULA 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

31. De acordo com a Lei nº 8.080/90 analise as assertivas abaixo.   

I- Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à 

Saúde Indígena.   

II- O SUS promoverá a articulação do Subsistema instituído pela Lei nº 8.080/90 com 

os órgãos responsáveis pela Política Indígena do País.  

 

É CORRETO o que se afirma em:   

a) I é falso b)  II é falso   c) I e II são verdadeiras   d) I e II são falsos  
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32. De acordo com a Lei nº 8.142/90, assinale a alternativa CORRETA.   

 

a) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado 

composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde 

e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de 

saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, 

cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada 

esfera do governo.  

b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional 

de Saúde.  

c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária 

em relação ao conjunto dos demais segmentos.  

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

33. Acerca das competências da direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS), 

assinale V para verdadeira e F para falsa: 

(    ) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.  

(   )participar na formulação e na implementação apenas das políticas de controle das 

agressões ao meio ambiente e de saneamento básico.  

(   )participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão afins, de 

agravo sobre o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde 

humana.   

 

A sequência CORRETA é:   

a) V,F, V  b) V, V, V  c) F,V,V  d) F, V, F  

 

34.  NULA  

 

35. Para constituir consórcios para desenvolver os serviços de saúde, os municípios 

deverão aplicar o princípio da direção:  

 

a) Paralela.     b) Única.   c) Hospitalar.       d) Autárquica.   

 

36. NULA  

 

37. Assinale a alternativa CORRETA.  

a) No âmbito do SUS, as ações em saúde do trabalhador estão focadas nos 

procedimentos de vacinação.  

b) A vigilância epidemiológica compreende o conjunto de ações capaz de eliminar, 

diminuir ou prevenir riscos à saúde. 

c) A universalidade de acesso aos serviços de saúde ocorre essencialmente na atenção 

básica, preservando os outros níveis de atenção do uso abusivo e desnecessário. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

 

38. NÃO são sistema e base de dados do Ministério da Saúde que devem incorporar 

informações de interesse da Saúde do Trabalhador:  

a) Sistema de Informações de Mortalidade (SIM). 

b) Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB).  
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c) Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).  

d) Sistema de Informações Geográficas (SIG). 

 

39. A Atenção Básica tem como fundamentos: 

I - possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e 

resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, 

com território adscrito de forma a permitir o planejamento e a programação 

descentralizada, e em consonância com o princípio da equidade. 

II - efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações 

programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, 

prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação, trabalho de forma 

interdisciplinar e em equipe, e coordenação do cuidado na rede de serviços. 

III - desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população 

adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. 

IV - valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento 

constante de sua formação e capacitação. 

  

a) I e II estão corretas   b) II, III e IV estão corretas 

c) I, II e III estão corretas  d) Todas estão corretas 

 

40. NÃO são características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica: 

a) garantia dos fluxos de referência e contra-referência aos serviços especializados, 

de apoio diagnóstico e terapêutico, ambulatorial e hospitalar. 

b) programação e implementação das atividades, com a priorização de solução dos 

problemas de saúde mais frequentes, considerando a responsabilidade da assistência 

resolutiva à demanda espontânea. 

c) desenvolvimento de ações educativas que possam interferir no processo de saúde-

doença da população e ampliar o controle social na defesa da qualidade de vida. 

d) desenvolvimento de ações focalizadas sobre os grupos de risco e fatores de risco 

comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de prevenir o 

aparecimento ou a manutenção de doenças e danos evitáveis. 

 

41. No que diz respeito ao exercício da enfermagem, aponte a opção CORRETA: 

 

a) Todos os profissionais de enfermagem dispõem de autonomia dentro de seus limites, 

regido por lei. O auxiliar de enfermagem, mesmo enquanto nível médio, pode, por 

exemplo, observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua 

qualificação e executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, sem a 

supervisão do enfermeiro, de acordo com a lei.   

b) O auxiliar de enfermagem exerce atividades de nível médio, de natureza não 

repetitiva e participa em nível de execução simples.  

c) Cabe privativamente ao enfermeiro a participação na elaboração de medidas de 

prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados aos pacientes 

durante a assistência de Enfermagem. 

d) São enfermeiros o titular do diploma ou certificado de Enfermeira e a titular do 

diploma ou certificado de Enfermeira Obstétrica ou de Obstetriz, ou equivalente, 

conferido por escola estrangeira segundo as respectivas leis, registrado em virtude 

de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de 
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Enfermeiro, de Enfermeira Obstétrica ou de Obstetriz.  

 

42. A sistematização da assistência de enfermagem proporciona um instrumento prático 

e pragmático ao enfermeiro, possibilitando-lhe prestar uma assistência de qualidade. 

Assinale a alternativa CORRETA:  

 

a) Algumas instituições adotam o processo, de enfermagem de forma parcial, ou 

seja, não consideram uma etapa importante do processo que é a fase diagnóstica. 

Um dos motivos apontados para a não adesão a essa etapa consiste na resistência 

das enfermeiras em adotar um novo método e terminologias, o que exerce impacto 

sobre toda a equipe de enfermagem.  

b) A resolução do COFEN – 272/2002, no artigo 2º, incumbe ao enfermeiro a 

implementação da sistematização e deve ocorrer em toda instituição da saúde pública; 

no artigo 3º, dispõe que a implementação deverá ser registrada formalmente no 

prontuário do paciente/cliente/usuário.  

c) A implementação da assistência deve ser composta por Histórico de Enfermagem, 

Exame Físico, Diagnóstico de Enfermagem, Prescrição da Assistência de Enfermagem e 

Relatório de Enfermagem.  

d) O histórico de enfermagem consiste em um roteiro sistematizado para o 

levantamento de dados referentes ao paciente, sendo constituído apenas pela a 

entrevista.  

 

43. Durante a consulta de enfermagem, no exame físico do paciente diabético, os itens 

abaixo são importantíssimos e devem se todos levados em consideração, com 

EXCEÇÃO de: 

 

a) Pulsos arteriais periféricos e edema de membros inferiores, hidratação. 

b) Presença de complicações como neuropatia e vasculopatia. 

c) Sinais vitais, peso/altura, raça, pressão arterial aferida apenas em supina. 

d) Exame da cavidade oral, palpação da tireoide, inspeção da pele e dos pés. 

 

44. O conhecimento sobre os diagnósticos de enfermagem tem levado à busca do 

aprimoramento do processo de trabalho em enfermagem, com vistas a obter melhores 

resultados das intervenções de enfermagem. O sucesso no transplante de medula óssea 

está diretamente relacionado à atuação da equipe de enfermagem. São diagnósticos de 

enfermagem ao paciente transplantado de medula óssea, EXCETO: 

a) Alteração da nutrição devido a exigências calóricas aumentadas ou alteração no 

metabolismo.  

b) Alteração da mucosa oral. 

c) Dor aguda devido a inapetência. 

d) Alteração da mucosa oral devido a hábitos de higiene inadequados. 

 

45. Os diagnósticos de enfermagem mais comuns para o paciente diabético 

compreendem os listados abaixo, com EXCEÇÃO de: 

a) Risco para déficit de volume de líquidos relacionado à anúria e desidratação; 

nutrição alterada menos do que as necessidades corporais relacionadas à ingestão 

excessiva em relação às necessidades metabólicas.  

b) Risco de lesão relacionado aos efeitos da insulina; risco para intolerância à atividade 

física relacionado ao medo de fraquezas e desmaios. 
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c) Risco para infecção relacionado a doença crônica; risco para integridade da pele 

prejudicada relacionada à diminuição da sensibilidade e da circulação para as 

extremidades inferiores. 

d) Déficit potencial de autocuidado relacionado a comprometimentos físicos ou fatores 

sociais; risco para padrão de sono prejudicado relacionado à ansiedade e fadiga. 

 

46. No Brasil, a legislação sobre o abortamento encontra-se entre as mais restritivas. O 

abortamento é crime previsto pelo Código Penal nos artigos 124, 125 e 126, com 

penalidades para a mulher e para o médico que o praticam. Em relação à definição de 

aborto e os aspectos legais, marque a opção CORRETA: 

 

a) A Organização Mundial de Saúde define por abortamento a interrupção da gravidez 

até a 20ª - 22ª semana, com produto da concepção pesando menos que 700 gramas.  

b) Com poucas exceções, quase todos os países do mundo têm Leis que permitem 

que o abortamento seja realizado para salvar a vida da mulher (93%), mas não é 

em todos esses países que a legislação também permite que o abortamento seja 

praticado para preservar a saúde física ou mental. 

c) De acordo com o Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, incisos I e II do 

artigo 128 do Código Penal brasileiro, não é crime e não se pune o aborto praticado por 

médico quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, ou quando a gravidez 

resulta de estupro ou, por analogia, de outra forma de violência sexual. Nestes casos o 

aborto não precisa ser precedido de consentimento da gestante.   

d) Mesmo com a solicitação e consentimento da mulher, o Poder Judiciário não pode 

autorizar a interrupção da gravidez em casos de anomalias fetais graves com 

inviabilidade de vida extra-uterina. 

 

47. O mesmo trabalho que tornou possível a humanização do homem tem produzido 

desafios para a área da saúde. A Saúde Ocupacional é, ou deveria ser, uma das 

principais preocupações dos empregados e seus empregadores. Algumas profissões 

apresentam riscos menores a outras, mas toda e qualquer profissão está sujeita a riscos 

ocupacionais, que decorrem das condições inerentes ao ambiente ou processo 

operacional que interfere no bem-estar da saúde e segurança do trabalhador. Diante do 

exposto, analise a correspondência dos itens abaixo e aponte a alternativa correta: 

I – riscos químicos II – riscos mecânicos  III – risco biológico 

IV – risco físico V – risco ergonômico 

 

(   ) Neste tipo de risco estão inseridos os acidentes perfuro-cortantes, cujos 

profissionais da enfermagem estão vulneráveis no exercício da profissão. 

(      ) É todo e qualquer risco a que o colaborador está submetido. É o chamado ‗perigo 

de se acidentar naquilo que se faz. São os riscos existentes pela falta de organização e 

segurança do ambiente ou processos de trabalho. 

(  )Qualquer fator que possa interferir nas características psicofisiológicas do 

trabalhador, causando desconforto ou afetando sua saúde. 

(     ) Envolve substâncias, compostos ou produtos químicos em suas diversas formas, 

como sólida, líquida, plasma, vapor etc.  

(      ) Todos aqueles que envolvem ruído, vibração, iluminação, temperatura ambiental 

extrema (frio ou calor), pressão, radiações ionizantes e não ionizantes, temperaturas 

extremas, pressões anormais e umidade. 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE - 20/07/2014 

13 
 

a) II,IV,I,V,III b)III,II,V,I,IV  c)II,IV,I,III,V  d)III, II,I,V,IV 

 

48. A gravidade do declínio funcional nas atividades de vida diária (AVD) do idoso 

recebe classificações como algumas listadas abaixo. Marque a opção errada. 

 

a) Independência: realiza todas aa atividades básicas de vida diária de forma 

independente.  

b)Dependência completa: apresenta comprometimento de todas as AVD, inclusive para 

se alimentar. Representa o grau máximo de dependência funcional. 

c) Semidependência: apresenta comprometimento de uma das funções vegetativas 

simples transferência e/ou continência), além de, obviamente, ser dependente para 

banhar-se, vestir-se e usar o banheiro. A presença isolada de incontinência 

urinária não deve ser considerada, pois é uma função e não uma atividade.  

d)O item C diz respeito à dependência incompleta.  

 

49. Em relação à doença do rim policístico, aponte a alternativa INCOERENTE: 

 

a) A doença renal policística do adulto não afeta somente os rins; os cistos podem se 

formar no fígado, pâncreas e outros órgãos. 

b) Não existe tratamento específico para a doença. 

c) Deve-se estar atento para o desenvolvimento de anemia em pacientes nefropatas, 

pois é quase certo o surgimento da anemia em pacientes renais crônicos graves. 

d) O nível de escolaridade do paciente não influencia na adesão ao tratamento.  

 

50. A população neonatal constitui hoje um grupo estratégico no que se refere à 

diminuição da mortalidade infantil, um dos indicadores de qualidade de vida, do nível 

de saúde e do grau de desenvolvimento de um país. Diminuir a mortalidade neonatal 

ainda é um desafio para o cuidado. Para alcançar esse objetivo, são necessárias medidas 

abrangentes que atuem na melhoria do pré-natal, da assistência ao parto e ao recém-

nascido (RN).  

Diante do exposto, marque a opção que indica a sequência correta de acordo com a 

análise das afirmativas. 

I. O estado clínico do bebê deve ser levado em consideração antes do manuseio da 

higiene. O vérnix caseoso não deve ser retirado logo no primeiro dia para se prevenir 

infecções.  

II. A aspiração de cânula endotraqueal tem por finalidade favorecer a adequada 

oxigenação de RNs intubados, mantendo a cânula pérvia sem traumatizar a mucosa 

traqueal correta. A frequência da aspiração é determinada pela rotina da unidade, que 

dirá se quantas vezes por dia deve ser feita.  

III. O cateter epicutâneo deve ser de silicone e pode ser com ou sem guia.  

IV. Recém nascidos em uti não podem ser alimentados por gavagem. 

V. A aspiração é individualizada e pode ser determinada por alterações da ausculta 

pulmonar, flutuações na oxigenação (saturação de hemoglobina) ou aumento dos níveis 

de PaC02. 

 

a) V,F,V,F,V  b)V,V,F,V,F  c)V,F,F,V,V  d)F,F,V,F,V 
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51. Para que o socorro possa ser prestado de maneira sistematizada ao cliente com 

parada cardíaca súbita, a American Heart Association (AHA) 2010 desenvolveu a 

cadeia de sobrevivência, constituída por algumas das ações abaixo, com EXCEÇÃO de: 

 

a) Reconhecimento imediato da PCR e acionamento do serviço de emergência/urgência 

(ligue 192 ou 193). 

b) Transporte do paciente em ambulância adequada. 

c) Rápida desfibrilação. 

d) Suporte avançado de vida eficaz. 

 

52. Em relação às fases da parada cardiorrespiratória, aponte a opção CORRETA: 

a) São quatro as fases da PCR. 

b) A fase metabólica estende-se de 10 a 15 minutos após a PCR. Nesta fase, a 

eficácia da desfibrilação imediata e RCP diminuem drasticamente. Nesse estágio, o 

cliente se beneficiaria com a indução da hipotermia terapêutica à temperatura 

entre 32ºC a 34ºC por 12 a 24 horas, que promoveria possivelmente a melhora no 

fornecimento de oxigênio cerebral.  

c) A fase elétrica dura de cinco a quinze minutos pós parada cardíaca. Nesta fase, a 

RCP é muito importante para a manutenção de perfusão coronariana e cerebral por meio 

de compressões torácicas fortes e rápidas. 

d) A fase hemodinâmica é o período que se estende do momento da parada cardíaca até 

os cinco minutos subsequentes. A desfibrilação imediata é o tratamento ideal quando 

possível. 

 

53. Para que se possa ter um resultado eficiente durante uma emergência, o trabalho de 

uma equipe de profissionais é essencial para assegurar a boa qualidade do atendimento. 

Define-se uma escala previamente elaborada com a divisão clara de tarefas. Para a 

organização do atendimento em PCR, a AHA propõe cinco membros para atendimento 

com funções determinadas. A função do enfermeiro consiste em: 

 

a) Dividir as tarefas e liderar a dinâmica da equipe, realizar RCP e monitorar o 

cliente. 

b)  Assumir o papel de líder da equipe. 

c) Colocar-se próximo à região abdominal do cliente, sendo responsável pelo acesso 

venoso, coleta de exames laboratoriais, aplicação de medicamentos segundo o protocolo 

de administração de drogas. 

d) Colocar-se ao lado do carro de emergência e é o responsável pelo preparo de 

medicação e controle de horário de todas as drogas administradas. 

 

54. Em atenção às urgências, a insuficiência respiratória (IR) destaca-se como um dos 

agravos que requer atenção especial devido a sua gravidade. Indique a alternativa 

CORRETA: 

 

a) Está relacionada à incapacidade do sistema respiratório em manter as trocas gasosas 

em níveis inadequados, resultando na deficiência de captação e transporte de oxigênio 

(O2) e/ou na dificuldade relacionada à eliminação de gás carbônico (CO2).  

b) Em condições fisiológicas e repouso, o lado direito do coração envia para a 

circulação pulmonar cerca de 5 litros de sangue por minuto. Ao passar pelos capilares 

ocorre a hematose, com captação de CO2 pela corrente sanguínea e eliminaçãode 

oxigênio para os alvéolos.  
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c) Para que estes mesmos cinco litros de sangue regressem para o lado esquerdo do 

coração como sangue arterial, é necessário que no dobro de intervalo de tempo circule 

pelos alvéolos cerca de 4 litros de ar. 

d) A insuficiência respirsatória pode ser classificada em aguda e crônica. Essa 

classificação é eminentemente clínica, baseada na maior ou menor rapidez em que 

surgem os sintomas e sinais clínicos, acompanhados por alterações evidenciadas 

por meio de exames laboratoriais e outros métodos diagnósticos.  

 

55. O enfermeiro tem função fundamental na formação de sujeitos sociais no ambiente 

de trabalho. Marque a sequencia CORRETA: 

 

a) O enfermeiro deve ser capaz de identificar, analisar e conduzir as relações de 

trabalho para que estas interfiram de todas as formas na assistência prestada aos 

clientes. E 

b) É preciso encontrar estratégias de intervenção que propiciem aos trabalhadores 

modos de convivência passiva, acatando pacificamente as ordens dos seus superiores 

exercendo seu papel produtivo na cadeia de trabalho.  

c) O enfermeiro deve, a partir de novos conhecimentos e novas formas de agir, 

superar o eixo central de todas as escolas de administração que buscam de 

diferentes maneiras reduzir sujeitos humanos à condição de instrumentos dóceis 

aos objetivos da empresa, transformando- os em insumos ou em objetos.  

d) A função gerencial desempenhada pelo enfermeiro nos serviços de saúde deve 

contemplar os aspectos assistencial, pedagógico, técnico-científico e político, bem como 

aqueles que dizem respeito às relações interpessoais, visando ao planejamento de uma 

assistência integral, prestada de forma segura e livre de riscos, ao indivíduo, à família e 

à comunidade.  

56. Durante o exame obstétrico, alguns itens devem ser necessariamente observados. 

Qual das opções abaixo está errada? 

a) A bacia da mulher negra é "justa minor" (todas as medidas levemente diminuídas) 

porém, o parto ocorre sem problemas pela maior plasticidade do pólo céfalico do feto da 

mesma cor. Há no entanto, um aumento da desproporção cefalopélvica no casal de 

parturiente negra e cônjuge branco. 

b) A palpação da região sacra da gestante pode indicar ou não edema. 

c) O sinal de Hegar e sinal de Nobel-Budin no início da gestação auxiliam no 

diagnóstico obstétrico. 

d)  Sinal de Halban positivo é indicativo negativo de gravidez. 

 

57. Quanto ao sistema musculoesquelético e suas alterações aponte a opção CORRETA: 

 

a) Quando o tecido muscular se contrai ele produz calor mas esse calor liberado não é 

usado na manutenção da temperatura corporal.  

b) A síndrome de Guillain-Barré, também conhecida por polirradiculoneuropatia 

idiopática aguda ou polirradiculopatia aguda imunomediada, é uma doença do sistema 

músculoesquelético adquirida, provavelmente de caráter autoimune, marcada pela perda 

da bainha de mielina e dos reflexos tendinosos.  
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c) Em grande parte dos casos, a síndrome de Guillain-Barré é um distúrbio 

autolimitado. 

d) Os exercícios de musculação e cardiovasculares têm como objetivo diminuir o tônus 

muscular, preservando os músculos de agressões. 

58. Em relação aos princípios de administração de medicação, aponte a opção 

ERRADA: 

 

a) Quando se recomenda proteger da luz, considera-se o período entre o preparo 

(reconstituição) diluição e administração do medicamento; não é necessária durante a 

administração, com raríssimas exceções. 

b) Em relação ao tempo de administração endovenosa, qualquer administração 

superior a 1 minuto chama-se push. Na infusão rápida, o tempo deve ser menor do que 

cinco meias vidas de eliminação e menor que o tempo necessário para se atingir o 

estado de equilíbrio. 

c) Na infusão lenta, o tempo de administração deve ser bem maior do que cinco 

meias vidas de eliminação e bem maior do que o tempo necessário para se atingir o 

estado de equilíbrio. 

d) A infusão intermitente endovenosa é realizada em tempo superior a 60 minutos, não 

contínua.  

 

59. A indicação para que o paciente fique em posição de Trendeleburg é: 

 

a) Aumentar a troca gasosa nos pulmões 

b) Diminuir a tosse produtiva 

c) Melhorar a circulação de retorno dos membros inferiores 

d) Aumentar a presença de sangue nos membros inferiores 

60. O profissional enfermeiro, ao infringir o código de ética, pode sofrer penalidades 

previstas, na sequência, como: 

a) Censura e suspensão do exercício profissional. 

b) Advertência verbal, multa, suspensão do exercício profissional. 

c) Advertência verbal, multa, censura, cassação do direito ao exercício profissional e 

suspensão do exercício profissional. 

d) Advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional e 

cassação. 
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ENFERMEIRO PLANTONISTA 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Texto 1 

Alerta em ingresso de 'Praia do Futuro' diz respeito à meia-entrada e não a sexo gay, diz 

cinema. 
(adaptado de http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-

sexo-gay-diz-cinema-12553105) 

Espectador diz ter sido avisado sobre cenas íntimas no filme com Wagner Moura em 

sala em João Pessoa. 

RIO — Ao lançar "Praia do futuro" no Festival de Berlim, em fevereiro, Wagner Moura 

tentou se esquivar das perguntas sobre as cenas de sexo entre seu personagem e o do 

ator alemão Clemens Schick. "Temos que ter responsabilidade de não fazer isso virar 

um assunto. É preciso ver essa relação entre eles com naturalidade", disse ele, à época. 

Não adiantou. As cenas estão se tornando o principal assunto do filme, que tem 

classificação etária de 14 anos. 

Em Niterói, no Cinemark do Plaza Shopping, cerca de 40 pessoas saíram no meio de 

uma sessão (domingo, às 21h) do novo filme de Karim Aïnouz, conforme adiantou o 

colunista do GLOBO Ancelmo Gois. Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes 

pedirem o reembolso do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram, uma 

unidade também da rede Cinemark passou a fazer o alerta nas bilheterias. Há relatos 

parecidos em São Luís, em que clientes saíram de uma sessão reclamando não terem ido 

ao cinema "para ver aquilo". 

Procurado pelo GLOBO, Aïnouz comentou a polêmica. 

— Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de semana 

em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no 

público que frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a 

intolerância e o preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em 

geral são frutos da ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo 

que o nosso filme venha pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais 

tolerância e respeito às diferenças. 

Já em João Pessoa, o professor de turismo e administrador de empresas Iarlley Araujo, 

de 34 anos, que foi assistir ao filme numa sala da rede Cinépolis, foi alertado pelo 

atendente sobre as "cenas de sexo homossexual". "Senhor, tem certeza de que deseja ver 

esse filme?", teria perguntado o funcionário, de acordo com o post publicado por Iarlley 

Araújo no Instagram, em que compartilha uma imagem com o carimbo de "avisado" no 

ingresso do filme. Mas, segundo a empresa, tudo não passa de um mal entendido.  

 

http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
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1. Em relação ao texto 1, é CORRETO afirmar: 

I- É um editorial, com características injuntivas. 

II- É um texto jornalístico com traços argumentativos e expositivos. 

III- É uma propaganda institucional em formato de artigo de opinião. 

 

a) Apenas I e II são corretas. 

b) Apenas II e III são incorretas. 

c) Todas são incorretas, com exceção da afirmativa II. 

d) Apenas III é correta. 

 

2. Sobre o trecho ―Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de 

semana em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no público que 

frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a intolerância e o 

preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em geral são frutos da 

ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo que o nosso filme venha 

pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais tolerância e respeito às diferenças‖, 

podemos AFIRMAR que: 

 

a) A repetição continuada da palavra rejeição foi extremamente necessária, já que não existe 

em Língua Portuguesa outro vocábulo anafórico semelhante. 

b) Para ficar gramaticalmente correto, o jornalista que escreveu o artigo deveria ter modificado 

a transcrição da opinião do cineasta Karim Aïnouz, evitando assim a repetição da mesma 

palavra. 

c) O ―erro‖ linguístico do cineasta se deve ao fato do mesmo ser estrangeiro e não conhecer 

bem a gramática da Língua Portuguesa. 

d) Os termos “reação”, “intolerância” e “preconceito” não só recuperam adequadamente 

o vocábulo reiterado pelas frases anteriores (rejeição) mas também ampliam seu 

significado. 

 

3. Sobre o uso do acento grave nas expressões ―à meia-entrada‖ (ocorrência 1) e ―à época‖ 

(ocorrência 2), podemos AFIRMAR que: 

 

I- É pautado pela mesma regra nas ocorrências 1 e 2 

II- É pautado pela regra de preceder uma palavra feminina na ocorrência 1 

III- É pautado pela regra da preposição a que, ao reger um substantivo feminino singular, 

forma uma locução adverbial que deve necessariamente ser assinalada com um acento 

diferencial na ocorrência 2  

 

a) Todas são falsas, com exceção da III.        b)Todas são verdadeiras, com exceção da I. 

c) São verdadeiras I e II.    d)Somente I é verdadeira. 
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4. O pronome "se" na frase ―Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes pedirem o reembolso 

do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram (...)‖ tem o mesmo valor semântico-

sintático na seguinte frase: 

a) Em Maceió paga-se pouco, mas vive-se bem. 

b) Precisa-se de empregados responsáveis. 

c) Os passageiros indignaram-se com a greve do metrô. 

d) Após a confusão inicial, durante a briga, os motoristas insatisfeitos ofenderam-se com a 

maior naturalidade. 

 

5. De acordo com o Acordo Ortográfico vigente, assinale a alternativa na qual a regra implícita 

quanto ao uso do hífen na expressão ―meia-entrada‖ seja a mesma em todos os exemplos: 

a) auto-escola, e-mail, meia-vida, azul-escuro. 

b) meio-campista, meio-dia, meio-campo, meio-irmão. 

c) meia-casaca, primeira-dama, queima-roupa, super-reservada. 

d) meia-noite, bem-criada, mal-dormida, guarda-chuva. 

 

6. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto:  

De braços abertos sobre a Guanabara, ______ mais de 700 metros de altura e ______mais de 82 

anos, com o mesmo vigor _____ que o tornou conhecido em todo o mundo. Será que daqui 

_____80 anos o monumento não terá perdido sua ___________? Exaltado em prosa e verso, o 

Cristo Redentor é o mais altaneiro, o mais ______________ e o mais democrático símbolo do 

Rio de Janeiro: é visto por todos e de quase todas as partes da cidade – pelo menos _________ a 

especulação imobiliária não __________ muralhas de __________ para impedir sua visão. 

 

a) à / a/ simbólico /há/ majestância/ religioso / aonde / ergueu / arranhas-céus. 

b) há / a/ arquitetônico /há/ maestria/ piedoso / onde / levantou / arranhas-céu. 

c) a /há/ iconográfico /a/ magestade/ fervoroso / aonde / construiu / arranha-céus. 

d) a/ há/ simbólico / a/ majestade/ conspícuo / onde / ergueu / arranha-céus. 

 

Texto 2 

Tá avisado 

(disponível em http://taavisado.tumblr.com/) 
Muito boa a iniciativa de um cinema avisar aos espectadores do filme Praia do Futuro que o 

seu conteúdo pode desagradar alguns. Tão boa que deveria virar política das redes de cinema 

pra todo filme. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://taavisado.tumblr.com/
http://taavisado.tumblr.com/
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7. Sobre os textos 1 e 2, NÃO  é correto afirmar: 

 

a) O texto 2, através da ironia e humor parodísticos peculiares, constitui-se em uma 

reinterpretação semiótica intertextual do(s) enunciado(s) recôndito(s) no contexto primário, 

tanto ao que concerne seu caráter intrínseco e extrínseco 

b) O texto 1, muito embora seja um discurso engendrado por uma premente elite coprodutora 

do capital cultural, previsto nos moldes da Teoria Crítica e pelo arcabouço da Escola de 

Frankfurt, escamoteia certo juízo criterioso vigente na sociedade contemporânea em relação às 

minorias 

c)  O texto 2, por meio de uma fulcral pseudo-intersemioticidade dialógica, replica toda e 

qualquer possibilidade interpelativa e interpretativa do signo original, corroborando para 

acentuar a disparidade ambígua e sem fundamento da imagética contida no discurso 

ulterior. 

d) Não obstante a equidistância dos dois discursos, a percepção de leitura apropriada do 

primeiro enunciado é condição sine qua non para a correta depreensão do significado marginal 

na segunda ocorrência.  

 

8. Sobre as formas ―seje‖ e ―esteje‖ presentes no conjunto de imagens que integram o texto 2, é 

CORRETO afirmar: 
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I- Equivalem, respectivamente, às formas: 1
a
. e 3

a
. Pessoas (singular) do Indicativo Presente 

dos verbos SER e ESTAR, em suas formas arrizotônicas, de acordo com a NGB (Norma 

Gramatical Brasileira). 

II- Correspondem à variante popular da conjugação dos verbos SER e ESTAR na Presente do 

Subjuntivo (1
a
/3

a
 pessoa do singular) e absolutamente intercambiáveis com a conjugação padrão 

do verbo, já que as duas formas são atualmente aceitas. 

III- Constituem-se como uma anomalia grave do falante ―culto‖ de língua portuguesa, apesar 

do uso cada vez mais difundido de sua flexão tanto na linguagem falada quanto escrita. 

 

a) As alternativas I e II estão parcialmente corretas. 

b) Todas as alternativas estão incorretas, exceto a III. 

c) Todas as alternativas estão corretas, exceto a II. 

d) Somente a II está incorreta. 

 

9. Na frase ―Ela é encanto de moça, no entanto nenhum pretendente ainda se interessou por 

ela‖, a oração a partir da expressão em destaque é uma: 

a) Conjunção subordinativa consecutiva, pois introduz uma oração que exprime consequência. 

b)  Conjunção coordenativa aditiva sindética, pois introduz um pensamento que se adiciona ao 

anterior. 

c) Conjunção coordenativa adversativa, pois introduz um pensamento que contrasta com 

o anterior. 

d) Conjunção coordenativa conclusiva, pois introduz um pensamento de conclusão. 

 

10. Considerando o processo de formação e estrutura das palavras, a alternativa que apresenta 

inconsistência na exemplificação é:   

a) Sufixo temporal: estudáramos, existisse, amardes. 

b) Vogal temática: mudemos, levantamo-nos, tirante. 

c) Desinência de número: navios, aviões, girassóis. 

d) Radical: marujo, pedraria, terracota. 

 
11. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto: 

Embora seja alvo da especulação imobiliária ____ mais de 50 anos, desde que os 

empreendedores ___________ que o bairro Jardim das Flores ficaria ______ poucos ________ 

(ou melhor, _________) perto de uma importante estação de __________da cidade, a praça 

central _______ resiste. Dotado de uma _________ vista para o lago do Icaraí, os moradores 

__________ até quando _____________ conservar o importante patrimônio publico da 

comunidade. 

 

a) a – percebem – há – metrôs – metro – excessivamente -não obstante- magestosa – perguntam 

– conseguiram 

b) há – perceberão – a – metros – metro –escessivamente – portanto  - majestosa – perguntam – 

conseguiram 

c) a – perceberam - há – metros – metrô – ecessivamente – contudo – magestosa – 

perguntando-se - consiguirão  

d) há – perceberam – a – metros - metrô – excessivamente – ainda - majestosa – 

perguntam-se – conseguirão 

 

12. Leia as frases a seguir e escolha a alternativa CORRETA: 

I- Estou encantada com a vista. 

II- Alô? Alô!? Tem alguém na linha? 

III- ―Dicionário: sm.1. Obra que reúne, em ordem alfabética, as palavras de uma língua ou 

termos referentes a uma matéria específica, e descreve seu significado, uso, etimologia etc., na 

mesma língua ou em outra (dicionário de cinema / de inglês)2. O conjunto das palavras ou 

termos reunidos nessa obra.‖ 

IV-Beba Coca-Cola! 
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De acordo com o conjunto de finalidades comunicativas realizadas por meio do enunciado da 

língua proposto por Jakobson, na sequência supramencionada temos as seguintes funções da 

linguagem, em ordem crescente (I a IV): 

a) Emotiva, fática, metalinguística, conativa.         
b) b)Poética, fática, metalinguística, referencial. 

c)Poética, referencial, fática, metalinguística.     

d)Emotiva, poética, metalinguística, conativa. 

 

13. NULA 

 

14. Está plenamente CORRETO o emprego do elemento sublinhado na frase:   

a) O relatório para cujo o professor nos pede pressa, está em seu armário desde a semana 

passada.  

b) Fizemos um excelente relatório, para o qual colaboraram nosso estudo e dedicação.   

c) A parte do relatório aonde citei minhas experiências profissionais ocupou 15% do texto.  

d) Às vezes o estilo de um simples relatório, ao qual nos deparamos, torna-o absolutamente 

encantador para nós.   

15. Assinale a alternativa em que a concordância está feita de forma CORRETA: 

a) Deixamos caídas a calça e o jaleco. 

b) As enigmáticas Bruna e Cláudia vieram me afrontar. 

c) Água é boa para saúde. 

d) Admiro os futebóis alemão e os argentinos. 

16. Considere as frases: 

I- A expressão - (x-y) tem como resultado um número não positivo. 

II- Ela é uma dançarina excepcional. 

a) I é uma sentença aberta.   b) II é uma sentença fechada. 

c) I é uma sentença fechada.   d) I e II são sentenças abertas. 

17. João possui três amigos: um Brasileiro, um Argentino e outro Alemão. Um dos amigos é 

Enfermeiro, o outro é Engenheiro e o outro é Professor. Sabe-se que: 

I- Ou o Brasileiro é enfermeiro ou é professor. 

II- Ou o Brasileiro é engenheiro ou o Argentino é professor. 

III- Ou o Alemão é professor ou o Argentino é Professor. 

IV- Ou o Argentino é Engenheiro ou o Alemão é Engenheiro 

Portanto, é VERDADE que: 

a)O Brasileiro é Enfermeiro, o Argentino é engenheiro e o Alemão é Professor.  

b) O Brasileiro é enfermeiro, o Argentino é professor e o Alemão é 

engenheiro. 

c) O Brasileiro é professor, o Argentino é enfermeiro e o Alemão é engenheiro. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

18. Observe a sequência abaixo: 

JESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUS... 

A letra que ocupará a 61ª posição será: 

a) J  b) E  c)S  d)U 
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19. NULA 

 

20. É CORRETO afirmar a respeito da administração indireta: 

a) As autarquias são pessoas jurídicas de direito privado.  

b) A responsabilidade civil das autarquias por danos causados a terceiros depende da 

comprovação do dolo ou culpa.  

c) As sociedades de economia mista não podem explorar atividade econômica. 

d) Todas são falsas. 

 

21. NÃO são modalidades de licitação:  

a) concorrência  b)tomada de preços  c)convite d)Disputa  

 

22. É dispensável a licitação: 

a) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 

b) nos casos de emergência ou de calamidade pública, somente para os bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial ou calamitosa.  

c) para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade 

certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 

d) Todas as alternativas estão corretas 

23. O ___________, previsto pelo art. 137 da Constituição Federal, poderá ser decretado em 

função de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a 

ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, ou ainda quando da declaração de 

estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira. 

a) Estado de Emergência  b) Estado de Calamidade 

c) Estado de Sítio   d) Estado de Defesa 

 

24. Faça a correspondência: 

I- Eficiência  II- Razoabilidade e Proporcionalidade III- Motivação  

(   ) Por princípio,  a parte dispositiva deverá vir precedida por uma explicação ou fundamentos 

de fato e de direito . Nos processos e nos atos administrativos, é entendida como a indicação dos 

pressupostos de ―fato e de direito‖. 

(   ) Exige que a Administração atue com presteza, perfeição e sempre tenha por objetivo o 

atingimento de resultados práticos (busca pelo interesse público). Também chamado de 

princípio da boa-administração.  

(    )É o princípio da proibição de excesso, que tem por objetivo aferir a compatibilidade entre os 

meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da 

Administração Pública.   

 

A sequência CORRETA é: 

a) III, I, II  b) III, II, I  c) I,II, III  d) II, I, III 

 

25. São ícones padrão do Windows XP: 

a) Meu Computador e Meus Documentos.    

b) Meus Documentos e Meus Locais de Rede. 

c) Meus Locais de Rede e Internet Explorer. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

26. Na Barra de Formatação no Windows XP, podemos: 

a)Alterar Fonte, Negrito, Alinhamento de Texto. 

b) Alinhamento de Texto, Itálico, Visualizar. 

c) Inserir Data/hora, Visualizar, Itálico. 

d) Desfazer, Alterar Fonte, alinhamento de Texto. 
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27. Para alterar a configuração da área de trabalho no Windows XP basta seguir os passos: 

a) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações),Clicar em OK para salvar as modificações 

ou cancelar para sair sem modificar nada.  

b) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações), Clicar em OK para salvar as 

modificações ou cancelar para sair sem  modificar nada. 

c) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), clicar em OK para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

d) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), Clicar em Ok para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

 

28. O Brasil sediou, entre os dias 14 e 16 de julho em Fortaleza, a reunião cúpula do BRICS, 

grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 

Em pauta, estava(m): 

a) Criação de um banco de desenvolvimento e de um fundo de reservas. 

b) A inclusão da Argentina à cúpula do BRICS. 

c) Por não ter ainda um caráter formal, não ter um documento constitutivo, não funcionar com 

um secretariado fixo nem ter fundos destinados a financiar qualquer de suas atividades, o 

BRICS discutirá a formalização do grupo e elegerá sua diretoria. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

29. A Copa do Mundo da FIFA é a maior competição internacional de esporte único e é 

disputada pelas seleções masculinas principais das 208 federações afiliadas à FIFA. A 

competição é jogada a cada quatro anos desde a edição inaugural em 1930, à exceção de 1942 e 

1946, quando não ocorreu em função da Segunda Guerra Mundial. Ela cumpre com os objetivos 

da FIFA de sensibilizar o mundo, desenvolver o esporte e construir um futuro melhor de 

diversas maneiras. 

As duas próximas Copas aconteceão, respectivamente: 

a) Rússia e África   b)Rússia e Catar  

c) Catar e Rússia   d) Rússia e Japão 

 

30. NULA 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

31. De acordo com a Lei nº 8.080/90 analise as assertivas abaixo.   

I- Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à 

Saúde Indígena.   

II- O SUS promoverá a articulação do Subsistema instituído pela Lei nº 8.080/90 com 

os órgãos responsáveis pela Política Indígena do País.  

 

É CORRETO o que se afirma em:   
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a) I é falso b)  II é falso   c) I e II são verdadeiras   d) I e II são falsos  

  
 

32. De acordo com a Lei nº 8.142/90, assinale a alternativa CORRETA.   

 

a) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado 

composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde 

e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de 

saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, 

cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada 

esfera do governo.  

b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional 

de Saúde.  

c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária 

em relação ao conjunto dos demais segmentos.  

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

33. Acerca das competências da direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS), 

assinale V para verdadeira e F para falsa: 

(    ) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.  

(   )participar na formulação e na implementação apenas das políticas de controle das 

agressões ao meio ambiente e de saneamento básico.  

(   )participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão afins, de 

agravo sobre o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde 

humana.   

 

A sequência CORRETA é:   

a) V,F, V  b) V, V, V  c) F,V,V  d) F, V, F  

 

34.  NULA 

 

35. Para constituir consórcios para desenvolver os serviços de saúde, os municípios 

deverão aplicar o princípio da direção:  

 

a) Paralela.     b) Única.   c) Hospitalar.       d) Autárquica.   

 

36. NULA  

 

37. Assinale a alternativa CORRETA.  

a) No âmbito do SUS, as ações em saúde do trabalhador estão focadas nos 

procedimentos de vacinação.  

b) A vigilância epidemiológica compreende o conjunto de ações capaz de eliminar, 

diminuir ou prevenir riscos à saúde. 

c) A universalidade de acesso aos serviços de saúde ocorre essencialmente na atenção 

básica, preservando os outros níveis de atenção do uso abusivo e desnecessário. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

 

38. NÃO são sistema e base de dados do Ministério da Saúde que devem incorporar 

informações de interesse da Saúde do Trabalhador:  
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a) Sistema de Informações de Mortalidade (SIM). 

b) Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB).  

c) Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).  

d) Sistema de Informações Geográficas (SIG). 

 

39. A Atenção Básica tem como fundamentos: 

I - possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e 

resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, 

com território adscrito de forma a permitir o planejamento e a programação 

descentralizada, e em consonância com o princípio da equidade. 

II - efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações 

programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, 

prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação, trabalho de forma 

interdisciplinar e em equipe, e coordenação do cuidado na rede de serviços. 

III - desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população 

adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. 

IV - valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento 

constante de sua formação e capacitação. 

  

a) I e II estão corretas   b) II, III e IV estão corretas 

c) I, II e III estão corretas  d) Todas estão corretas 

 

40. NÃO são características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica: 

a) garantia dos fluxos de referência e contra-referência aos serviços especializados, 

de apoio diagnóstico e terapêutico, ambulatorial e hospitalar. 

b) programação e implementação das atividades, com a priorização de solução dos 

problemas de saúde mais frequentes, considerando a responsabilidade da assistência 

resolutiva à demanda espontânea. 

c) desenvolvimento de ações educativas que possam interferir no processo de saúde-

doença da população e ampliar o controle social na defesa da qualidade de vida. 

d) desenvolvimento de ações focalizadas sobre os grupos de risco e fatores de risco 

comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de prevenir o 

aparecimento ou a manutenção de doenças e danos evitáveis. 

 

41. O profissional enfermeiro, ao infringir o código de ética, pode sofrer penalidades 

previstas, na sequência, como: 

a) Censura e suspensão do exercício profissional. 

b) Advertência verbal, multa, suspensão do exercício profissional. 

c) Advertência verbal, multa, censura, cassação do direito ao exercício profissional e 

suspensão do exercício profissional. 

d) Advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional e 

cassação. 

 

42. Aponte a opção que descreve CORRETAMENTE a sequência do movimento 

respiratório: 
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a) Na inspiração, os músculos intercostais e diafragma contraem-se e as costelas 

elevam-se, o que permite a entrada de ar. Na expiração, os músculos respiratórios 

relaxam-se e as costelas se abaixam, o que faz com que o ar saia. 

b) Na inspiração, os músculos intercostais e diafragma relaxam-se e as costelas se 

elevam, o que permite a entrada do ar. Na expiração, os músculos respiratórios se 

contraem e as costelas se abaixam, permitindo a saída do ar. 

c) Na inspiração, os músculos intercostais e diafragma relaxam-se e as costelas 

abaixam, permitindo a entrada de ar. Na expiração, os músculos respiratórios se 

contraem e as costelas se elevam, fazendo com que o ar saia. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

 

43. Quilo é o que denominamos ser o bolo alimentar que chega à primeira porção do 

intestino delgado e que sofre a neutralização do bicarbonato de cálcio. O quilo também 

sofre a ação do suco entérico, o qual contém as seguintes enzimas: 

 

a) Ptialina e enteroquinase   b)Secretina e tripsina 

c) Enteroquinase e peptidase  d)Tripsina e quimiotripsina 

 

44. O paciente colostomizado necessita de várias orientações a respeito de seu novo 

estilo de vida, incluindo cuidados com a bolsa. Aponte a opção que indica alguns 

cuidados de enfermagem no pós operatório desse paciente: 

 

a) Trocar a bolsa de colostomia sempre que necessário, observar e anotar o 

aspecto e volume das eliminações. 

b) Trocar a bolsa de colostomia de 6/6 horas, administrar dieta líquida independente do 

peristaltismo, devido à nova condição do paciente. 

c) Trocar a bolsa de colostomia de 4/4 horas, ouvir com atenção o paciente para 

minimizar receios. 

d) Trocar a bolsa de colostomia sempre que necessário, administrar dieta líquida 

independente do peristaltismo. 

 

45. A hipertermia causa sérias alterações no paciente, como as descritas corretamente 

abaixo: 

 

a) Dores no corpo, diminuição dos batimentos cardíacos. 

b) Alterações cardiorrespiratórias, como taquipnéia e taquicardia. 

c) Falta de apetite, desmaios e bradipnéia. 

d) Bradipnéia, bradicardia, desmaios, falta de apetite. 

 

46. A enfermagem deve observar cuidados específicos para o paciente com dreno de 

tórax. Assinale a opção que mostra CORRETAMENTE esses cuidados. 

a) O frasco coletor deve ser mantido acima do nível do tórax do paciente, observando se 

não existem dobras de formação de alças ou obstrução da extensão. 

b) O frasco de drenagem deve ser trocado a cada 4 horas , com a respectiva anotação 

das características da secreção a ser desprezada. 

c) O dreno do tórax deve ser mantido em solução não estéril, contida no frasco coletor. 
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d) O frasco coletor deve ser mantido sempre abaixo do nível do tórax do cliente e 

deve-se checar o nível do líquido e as características. 

 

47. O tratamento da tuberculose na criança tem algumas peculiaridades. Aponte a opção 

que traz observações coerentes a respeito: 

a) A forma pulmonar na criança é exatamente igual à do adulto, com exceção do 

reduzido número de bacilos nas lesões. 

b) Todos os pacientes pediátricos devem ter baciloscopia positiva, além de raio x 

sugestivo. 

c) A prova tuberculínica pode ser interpretada como sugestiva de infecção M. 

tuberculosis quando igual ou superior a 5mm em crianças não vacinadas com BG, 

crianças vacinadas há mais de dois anos, ou com qualquer condição 

imunodepressora.  

d) O lavado gástrico deve ser realizado sempre em todos os pacientes pediátricos. 

 

48. Em relação ao tratamento da tuberculose, aponte a alternativa ERRADA: 

a) Nos casos em que o tratamento diretamente observado não for realizado por 

profissionais de saúde, não será considerado TDO para fins operacionais, inclusive para 

fins de notificação no SINAN. 

b) A supervisão de tomada de medicação compartilhada ocorre quando o doente recebe 

a consulta médica em uma unidade de saúde, e faz o TDO em outra unidade de saúde, 

mais próxima em relação ao seu domicílio ou trabalho.  

c) O uso de incentivos como lanche, auxílio alimentação, vale transporte não está 

recomendado como motivação para o tratamento diretamente observado. 

d) O tratamento diretamente observado é mais que ver a deglutição dos medicamentos. 

É necessário construir um vínculo entre o doente e o profissional de saúde, bem como 

entre o doente e o serviço de saúde.  

 

49. No que diz respeito à administração de medicações, faça a correspondência 

CORRETA: 

I – push II – infusão lenta III – infusão rápida IV – infusão contínua 

 

(    ) o tempo de infusão deve ser maior ou igual a cinco meias vidas de eliminação e 

maior ou igual ao tempo necessário para se atingir o estado de equilíbrio 

(     )o tempo de infusão deve ser bem maior que cinco meias vidas de eliminação e bem 

maior que o tempo necessário para se atingir o estado de equilíbrio 

(     ) administração de medicação endovenosa  com tempo inferior a um minuto 

(    ) o tempo de infusão deve ser menor do que cinco meias vidas de eliminação e 

menor do que o tempo necessário para se atingir o estado de equilíbrio. 

 

a)IV,III,I,II  b)II,IV,I,III  c)IV,III,II,I  d)II,I,IV,III 

 

50. Nutrição enteral pode ser definido como: 

a) Administração de nutrientes por meio de sonda nasogástrica introduzida apenas pelo 

nariz, com posicionamento final no duodeno ou no jejuno. 

b) Posicionamento de sonda nasogástrica com o objetivo de descompressão dos gases 

do trato intestinal. 
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c) Administração de alimento para fins especiais, com ingestão controlada de 

nutrientes, industrializados ou não, para substituir ou complementar a 

alimentação e oral em pacientes desnutridos ou não, conforme suas necessidades 

nutricionais. 

d) Conjunto de terapêuticas exclusivamente nutricionais para a manutenção intestinal 

adequada do paciente.  

 

51. De acordo com a classificação dos artigos hospitalares, assinale a opção 

CORRETA: 

a) Artigos críticos são materiais com elevado potencial de risco de proceder 

infecção porque são introduzidos diretamente em tecidos estéreis. 

b) Artigos críticos são aqueles que entram em contato com a mucosa íntegra e pele 

intacta. 

c) Artigos críticos são aqueles que entram em contato somente com pele íntegra e 

geralmente oferecem baixo risco de infecção. 

d) Artigos semicríticos são aqueles que entram em contato somente com pele íntegra e 

geralmente oferecem baixo risco de infecção. 

 

52. Um técnico de enfermagem veio pedir ajuda na administração de glicose a um 

paciente. A prescrição dizia o profissional deveria administrar 15ml de glicose a 30%, 

porém, na enfermaria só haviam ampola de 20ml de glicose hipertônica a 50%. O 

volume que deve ser retirado desta solução para que seja administrada a quantidade 

prescrita ao cliente é: 

a)12ml   b)10ml   c)7ml   d)9ml 

 

53. Em relação à assistência de enfermagem ao paciente terminal, é INCOERENTE 

afirmar: 

a) A hidratação, alimentação, higiene e conforto são alguns dos principais cuidados a 

serem observados. 

b) Deve-se evitar uma comunicação direta com o paciente, pois a livre expressão 

dos sentimentos do paciente pode fazer surgir perguntas que não poderão ser 

respondidas, gerando mais ansiedade. 

c) Os pacientes geralmente apresentam períodos sequenciais de negação, raiva, 

barganha, depressão e aceitação. 

d) O paciente pode apresentar comportamentos diversos e deve ser respeitado quanto a 

isso. 

 

54. Em relação aos tipos de dor, assinale a opção CORRETA: 

a) Dor aguda: localizadas e de curta duração, como queimaduras de primeiro grau e 

cortes superficiais. 

b) Dor crônica: localizada em órgãos e cavidades internas do corpo, e que possuem 

poucos nociceptores. Sensação intensa de dor, mas difícil de localizar. Muitas vezes o 

paciente sente dores em regiões totalmente diferentes do verdadeiro local da lesão. No 

ataque cardíaco a pessoa pode sentir dores nos ombros, estômago, braços, por exemplo. 

c) Somática → tem origem em ligamentos, ossos, tendões. Essas regiões não 

possuem muitos nociceptores, o que gera uma dor mal localizada e de longa 

duração. Por exemplo: braço quebrado, torsão no tornozelo. 
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d) Dor visceral: manifesta-se por um período de tempo muito longo, mais de 3 meses, e 

pode debilitar, exigindo maior atenção por parte de quem a está sentindo. Artrite, gota, 

câncer são exemplos de doenças que causam esse tipo de dor. 

  

55. A classificação de feridas quanto ao conteúdo microbiano está incorreta na opção: 

a) Contaminadas: lesão ocorrida com tempo maior que 12 horas (trauma e 

atendimento) sem sinal de infecção. 

b)Limpa: condições assépticas sem microorganismos. 

c)Limpas – contaminadas: lesão inferior a 6 horas entre o trauma e o atendimento, sem 

contaminação significativa;  

d)Infectadas: presença de agente infeccioso no local e lesão com evidência de intensa 

reação inflamatória e destruição de tecidos podendo haver pus. 

 

56. Durante a consulta de enfermagem, no exame físico do paciente diabético, os itens 

abaixo são importantíssimos e devem se todos levados em consideração, com 

EXCEÇÃO de: 

a) Pulsos arteriais periféricos e edema de membros inferiores, hidratação. 

b) Presença de complicações como neuropatia e vasculopatia. 

c) Sinais vitais, peso/altura, raça, pressão arterial aferida apenas em supina. 

d) Exame da cavidade oral, palpação da tireóide, inspeção da pele e dos pés. 

 

57. O conhecimento sobre os diagnósticos de enfermagem tem levado à busca do 

aprimoramento do processo de trabalho em enfermagem, com vistas a obter melhores 

resultados das intervenções de enfermagem. O sucesso no transplante de medula óssea 

está diretamente relacionado à atuação da equipe de enfermagem. São diagnósticos de 

enfermagem ao paciente transplantado de medula óssea, EXCETO: 

 

a) Alteração da nutrição devido a exigências calóricas aumentadas ou alteração no 

metabolismo.  

b) Alteração da mucosa oral 

c) Dor aguda devido a inapetência. 

d) Alteração da mucosa oral devido a hábitos de higiene inadequados. 

 

58. Os diagnósticos de enfermagem mais comuns para o paciente diabético 

compreendem os listados abaixo, com EXCEÇÃO de: 

 

a)Risco para déficit de volume de líquidos relacionado à anúria e desidratação; 

nutrição alterada menos do que as necessidades corporais relacionadas à ingestão 

excessiva em relação às necessidades metabólicas.  

b)Risco de lesão relacionado aos efeitos da insulina; risco para intolerância à atividade 

física relacionado ao medo de fraquezas e desmaios. 

c)Risco para infecção relacionado a doença crônica; risco para integridade da pele 

prejudicada relacionada à diminuição da sensibilidade e da circulação para as 

extremidades inferiores. 

d)Déficit potencial de autocuidado relacionado a comprometimentos físicos ou fatores 

sociais; risco para padrão de sono prejudicado relacionado à ansiedade e fadiga. 
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59. No Brasil, a legislação sobre o abortamento encontra-se entre as mais restritivas. O 

abortamento é crime previsto pelo Código Penal nos artigos 124, 125 e 126, com 

penalidades para a mulher e para o médico que o praticam. Em relação à definição de 

aborto e os aspectos legais, marque a opção CORRETA: 

 

a) A Organização Mundial de Saúde define por abortamento a interrupção da gravidez 

até a 20ª - 22ª semana, com produto da concepção pesando menos que 700 gramas.  

b) Com poucas exceções, quase todos os países do mundo têm Leis que permitem 

que o abortamento seja realizado para salvar a vida da mulher (93%), mas não é 

em todos esses países que a legislação também permite que o abortamento seja 

praticado para preservar a saúde física ou mental. 

c) De acordo com o Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, incisos I e II do 

artigo 128 do Código Penal brasileiro, não é crime e não se pune o aborto praticado por 

médico quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, ou quando a gravidez 

resulta de estupro ou, por analogia, de outra forma de violência sexual. Nestes casos o 

aborto não precisa ser precedido de consentimento da gestante.   

d) Mesmo com a solicitação e consentimento da mulher, o Poder Judiciário não pode 

autorizar a interrupção da gravidez em casos de anomalias fetais graves com 

inviabilidade de vida extra-uterina. 

 

60. Aponte a opção CORRETA no que diz respeito aos cuidados ao paciente cirúrgico. 

 

a) A cirurgia potencialmente contaminada é realizada em tecidos de difícil 

descontaminação, nau ausência de supuração local, com penetração nos tratos 

digestivo, respiratório ou urinário, sem contaminação significativa. 

b) Observar o nível de consciência e as funções motoras e sensitivas, mas o paciente 

não deve ter nenhuma alteração neurológica, mesmo que momentânea. 

c) A verificação de temperatura corporal do cliente deve ser realizada apenas como 

rotina da instituição e para indicar se o paciente está com frio, pois não existe relação 

entre alterações térmicas e alterações nos sistemas cardiovascular e respiratório. 

d) A limpeza rigorosa na região onde será feita a incisão cirúrgica aumenta os riscos de 

contaminação. 
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ENFERMEIRO HOSPITALAR 
  

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

 

Texto 1 

Alerta em ingresso de 'Praia do Futuro' diz respeito à meia-entrada e não a sexo gay, diz 

cinema. 
(adaptado de http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-

sexo-gay-diz-cinema-12553105) 

Espectador diz ter sido avisado sobre cenas íntimas no filme com Wagner Moura em 

sala em João Pessoa. 

RIO — Ao lançar "Praia do futuro" no Festival de Berlim, em fevereiro, Wagner Moura 

tentou se esquivar das perguntas sobre as cenas de sexo entre seu personagem e o do 

ator alemão Clemens Schick. "Temos que ter responsabilidade de não fazer isso virar 

um assunto. É preciso ver essa relação entre eles com naturalidade", disse ele, à época. 

Não adiantou. As cenas estão se tornando o principal assunto do filme, que tem 

classificação etária de 14 anos. 

Em Niterói, no Cinemark do Plaza Shopping, cerca de 40 pessoas saíram no meio de 

uma sessão (domingo, às 21h) do novo filme de Karim Aïnouz, conforme adiantou o 

colunista do GLOBO Ancelmo Gois. Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes 

pedirem o reembolso do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram, uma 

unidade também da rede Cinemark passou a fazer o alerta nas bilheterias. Há relatos 

parecidos em São Luís, em que clientes saíram de uma sessão reclamando não terem ido 

ao cinema "para ver aquilo". 

Procurado pelo GLOBO, Aïnouz comentou a polêmica. 

— Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de semana 

em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no 

público que frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a 

intolerância e o preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em 

geral são frutos da ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo 

que o nosso filme venha pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais 

tolerância e respeito às diferenças. 

Já em João Pessoa, o professor de turismo e administrador de empresas Iarlley Araujo, 

de 34 anos, que foi assistir ao filme numa sala da rede Cinépolis, foi alertado pelo 

atendente sobre as "cenas de sexo homossexual". "Senhor, tem certeza de que deseja ver 

esse filme?", teria perguntado o funcionário, de acordo com o post publicado por Iarlley 

Araújo no Instagram, em que compartilha uma imagem com o carimbo de "avisado" no 

ingresso do filme. Mas, segundo a empresa, tudo não passa de um mal entendido.  

 

http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
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1. Em relação ao texto 1, é CORRETO afirmar: 

I- É um editorial, com características injuntivas. 

II- É um texto jornalístico com traços argumentativos e expositivos. 

III- É uma propaganda institucional em formato de artigo de opinião. 

 

a) Apenas I e II são corretas. 

b) Apenas II e III são incorretas. 

c) Todas são incorretas, com exceção da afirmativa II. 

d) Apenas III é correta. 

 

2. Sobre o trecho ―Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de 

semana em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no público que 

frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a intolerância e o 

preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em geral são frutos da 

ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo que o nosso filme venha 

pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais tolerância e respeito às diferenças‖, 

podemos AFIRMAR que: 

 

a) A repetição continuada da palavra rejeição foi extremamente necessária, já que não existe 

em Língua Portuguesa outro vocábulo anafórico semelhante. 

b) Para ficar gramaticalmente correto, o jornalista que escreveu o artigo deveria ter modificado 

a transcrição da opinião do cineasta Karim Aïnouz, evitando assim a repetição da mesma 

palavra. 

c) O ―erro‖ linguístico do cineasta se deve ao fato do mesmo ser estrangeiro e não conhecer 

bem a gramática da Língua Portuguesa. 

d) Os termos “reação”, “intolerância” e “preconceito” não só recuperam adequadamente 

o vocábulo reiterado pelas frases anteriores (rejeição) mas também ampliam seu 

significado. 

 

3. Sobre o uso do acento grave nas expressões ―à meia-entrada‖ (ocorrência 1) e ―à época‖ 

(ocorrência 2), podemos AFIRMAR que: 

 

I- É pautado pela mesma regra nas ocorrências 1 e 2 

II- É pautado pela regra de preceder uma palavra feminina na ocorrência 1 

III- É pautado pela regra da preposição a que, ao reger um substantivo feminino singular, 

forma uma locução adverbial que deve necessariamente ser assinalada com um acento 

diferencial na ocorrência 2  

 

a) Todas são falsas, com exceção da III.        b)Todas são verdadeiras, com exceção da I. 

c) São verdadeiras I e II.    d)Somente I é verdadeira. 
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4. O pronome "se" na frase ―Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes pedirem o reembolso 

do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram (...)‖ tem o mesmo valor semântico-

sintático na seguinte frase: 

a) Em Maceió paga-se pouco, mas vive-se bem. 

b) Precisa-se de empregados responsáveis. 

c) Os passageiros indignaram-se com a greve do metrô. 

d) Após a confusão inicial, durante a briga, os motoristas insatisfeitos ofenderam-se com a 

maior naturalidade. 

 

5. De acordo com o Acordo Ortográfico vigente, assinale a alternativa na qual a regra implícita 

quanto ao uso do hífen na expressão ―meia-entrada‖ seja a mesma em todos os exemplos: 

a) auto-escola, e-mail, meia-vida, azul-escuro. 

b) meio-campista, meio-dia, meio-campo, meio-irmão. 

c) meia-casaca, primeira-dama, queima-roupa, super-reservada. 

d) meia-noite, bem-criada, mal-dormida, guarda-chuva. 

 

6. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto:  

De braços abertos sobre a Guanabara, ______ mais de 700 metros de altura e ______mais de 82 

anos, com o mesmo vigor _____ que o tornou conhecido em todo o mundo. Será que daqui 

_____80 anos o monumento não terá perdido sua ___________? Exaltado em prosa e verso, o 

Cristo Redentor é o mais altaneiro, o mais ______________ e o mais democrático símbolo do 

Rio de Janeiro: é visto por todos e de quase todas as partes da cidade – pelo menos _________ a 

especulação imobiliária não __________ muralhas de __________ para impedir sua visão. 

 

a) à / a/ simbólico /há/ majestância/ religioso / aonde / ergueu / arranhas-céus. 

b) há / a/ arquitetônico /há/ maestria/ piedoso / onde / levantou / arranhas-céu. 

c) a /há/ iconográfico /a/ magestade/ fervoroso / aonde / construiu / arranha-céus. 

d) a/ há/ simbólico / a/ majestade/ conspícuo / onde / ergueu / arranha-céus. 

 

Texto 2 

Tá avisado 

(disponível em http://taavisado.tumblr.com/) 
Muito boa a iniciativa de um cinema avisar aos espectadores do filme Praia do Futuro que o 

seu conteúdo pode desagradar alguns. Tão boa que deveria virar política das redes de cinema 

pra todo filme. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://taavisado.tumblr.com/
http://taavisado.tumblr.com/
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7. Sobre os textos 1 e 2, NÃO  é correto afirmar: 

 

a) O texto 2, através da ironia e humor parodísticos peculiares, constitui-se em uma 

reinterpretação semiótica intertextual do(s) enunciado(s) recôndito(s) no contexto primário, 

tanto ao que concerne seu caráter intrínseco e extrínseco 

b) O texto 1, muito embora seja um discurso engendrado por uma premente elite coprodutora 

do capital cultural, previsto nos moldes da Teoria Crítica e pelo arcabouço da Escola de 

Frankfurt, escamoteia certo juízo criterioso vigente na sociedade contemporânea em relação às 

minorias 

c)  O texto 2, por meio de uma fulcral pseudo-intersemioticidade dialógica, replica toda e 

qualquer possibilidade interpelativa e interpretativa do signo original, corroborando para 

acentuar a disparidade ambígua e sem fundamento da imagética contida no discurso 

ulterior. 

d) Não obstante a equidistância dos dois discursos, a percepção de leitura apropriada do 

primeiro enunciado é condição sine qua non para a correta depreensão do significado marginal 

na segunda ocorrência.  

 

8. Sobre as formas ―seje‖ e ―esteje‖ presentes no conjunto de imagens que integram o texto 2, é 

CORRETO afirmar: 
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I- Equivalem, respectivamente, às formas: 1
a
. e 3

a
. Pessoas (singular) do Indicativo Presente 

dos verbos SER e ESTAR, em suas formas arrizotônicas, de acordo com a NGB (Norma 

Gramatical Brasileira). 

II- Correspondem à variante popular da conjugação dos verbos SER e ESTAR na Presente do 

Subjuntivo (1
a
/3

a
 pessoa do singular) e absolutamente intercambiáveis com a conjugação padrão 

do verbo, já que as duas formas são atualmente aceitas. 

III- Constituem-se como uma anomalia grave do falante ―culto‖ de língua portuguesa, apesar 

do uso cada vez mais difundido de sua flexão tanto na linguagem falada quanto escrita. 

 

a) As alternativas I e II estão parcialmente corretas. 

b) Todas as alternativas estão incorretas, exceto a III. 

c) Todas as alternativas estão corretas, exceto a II. 

d) Somente a II está incorreta. 

 

9. Na frase ―Ela é encanto de moça, no entanto nenhum pretendente ainda se interessou por 

ela‖, a oração a partir da expressão em destaque é uma: 

a) Conjunção subordinativa consecutiva, pois introduz uma oração que exprime consequência. 

b)  Conjunção coordenativa aditiva sindética, pois introduz um pensamento que se adiciona ao 

anterior. 

c) Conjunção coordenativa adversativa, pois introduz um pensamento que contrasta com 

o anterior. 

d) Conjunção coordenativa conclusiva, pois introduz um pensamento de conclusão. 

 

10. Considerando o processo de formação e estrutura das palavras, a alternativa que apresenta 

inconsistência na exemplificação é:   

a) Sufixo temporal: estudáramos, existisse, amardes. 

b) Vogal temática: mudemos, levantamo-nos, tirante. 

c) Desinência de número: navios, aviões, girassóis. 

d) Radical: marujo, pedraria, terracota. 

 
11. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto: 

Embora seja alvo da especulação imobiliária ____ mais de 50 anos, desde que os 

empreendedores ___________ que o bairro Jardim das Flores ficaria ______ poucos ________ 

(ou melhor, _________) perto de uma importante estação de __________da cidade, a praça 

central _______ resiste. Dotado de uma _________ vista para o lago do Icaraí, os moradores 

__________ até quando _____________ conservar o importante patrimônio publico da 

comunidade. 

 

a) a – percebem – há – metrôs – metro – excessivamente -não obstante- magestosa – perguntam 

– conseguiram 

b) há – perceberão – a – metros – metro –escessivamente – portanto  - majestosa – perguntam – 

conseguiram 

c) a – perceberam - há – metros – metrô – ecessivamente – contudo – magestosa – 

perguntando-se - consiguirão  

d) há – perceberam – a – metros - metrô – excessivamente – ainda - majestosa – 

perguntam-se – conseguirão 

 

12. Leia as frases a seguir e escolha a alternativa CORRETA: 

I- Estou encantada com a vista. 

II- Alô? Alô!? Tem alguém na linha? 

III- ―Dicionário: sm.1. Obra que reúne, em ordem alfabética, as palavras de uma língua ou 

termos referentes a uma matéria específica, e descreve seu significado, uso, etimologia etc., na 

mesma língua ou em outra (dicionário de cinema / de inglês)2. O conjunto das palavras ou 

termos reunidos nessa obra.‖ 

IV-Beba Coca-Cola! 
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De acordo com o conjunto de finalidades comunicativas realizadas por meio do enunciado da 

língua proposto por Jakobson, na sequência supramencionada temos as seguintes funções da 

linguagem, em ordem crescente (I a IV): 

a) Emotiva, fática, metalinguística, conativa.         
b) b)Poética, fática, metalinguística, referencial. 

c)Poética, referencial, fática, metalinguística.     

d)Emotiva, poética, metalinguística, conativa. 

 

13. NULA 

 

14. Está plenamente CORRETO o emprego do elemento sublinhado na frase:   

a) O relatório para cujo o professor nos pede pressa, está em seu armário desde a semana 

passada.  

b) Fizemos um excelente relatório, para o qual colaboraram nosso estudo e dedicação.   

c) A parte do relatório aonde citei minhas experiências profissionais ocupou 15% do texto.  

d) Às vezes o estilo de um simples relatório, ao qual nos deparamos, torna-o absolutamente 

encantador para nós.   

15. Assinale a alternativa em que a concordância está feita de forma CORRETA: 

a) Deixamos caídas a calça e o jaleco. 

b) As enigmáticas Bruna e Cláudia vieram me afrontar. 

c) Água é boa para saúde. 

d) Admiro os futebóis alemão e os argentinos. 

16. Considere as frases: 

I- A expressão - (x-y) tem como resultado um número não positivo. 

II- Ela é uma dançarina excepcional. 

a) I é uma sentença aberta.   b) II é uma sentença fechada. 

c) I é uma sentença fechada.   d) I e II são sentenças abertas. 

17. João possui três amigos: um Brasileiro, um Argentino e outro Alemão. Um dos amigos é 

Enfermeiro, o outro é Engenheiro e o outro é Professor. Sabe-se que: 

I- Ou o Brasileiro é enfermeiro ou é professor. 

II- Ou o Brasileiro é engenheiro ou o Argentino é professor. 

III- Ou o Alemão é professor ou o Argentino é Professor. 

IV- Ou o Argentino é Engenheiro ou o Alemão é Engenheiro 

Portanto, é VERDADE que: 

a)O Brasileiro é Enfermeiro, o Argentino é engenheiro e o Alemão é Professor.  

b) O Brasileiro é enfermeiro, o Argentino é professor e o Alemão é 

engenheiro. 

c) O Brasileiro é professor, o Argentino é enfermeiro e o Alemão é engenheiro. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

18. Observe a sequência abaixo: 

JESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUS... 

A letra que ocupará a 61ª posição será: 

a) J  b) E  c)S  d)U 
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19. NULA 

 

20. É CORRETO afirmar a respeito da administração indireta: 

a) As autarquias são pessoas jurídicas de direito privado.  

b) A responsabilidade civil das autarquias por danos causados a terceiros depende da 

comprovação do dolo ou culpa.  

c) As sociedades de economia mista não podem explorar atividade econômica. 

d) Todas são falsas. 

 

21. NÃO são modalidades de licitação:  

a) concorrência  b)tomada de preços  c)convite d)Disputa  

 

22. É dispensável a licitação: 

a) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 

b) nos casos de emergência ou de calamidade pública, somente para os bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial ou calamitosa.  

c) para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade 

certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 

d) Todas as alternativas estão corretas 

23. O ___________, previsto pelo art. 137 da Constituição Federal, poderá ser decretado em 

função de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a 

ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, ou ainda quando da declaração de 

estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira. 

a) Estado de Emergência  b) Estado de Calamidade 

c) Estado de Sítio   d) Estado de Defesa 

 

24. Faça a correspondência: 

I- Eficiência  II- Razoabilidade e Proporcionalidade III- Motivação  

(   ) Por princípio,  a parte dispositiva deverá vir precedida por uma explicação ou fundamentos 

de fato e de direito . Nos processos e nos atos administrativos, é entendida como a indicação dos 

pressupostos de ―fato e de direito‖. 

(   ) Exige que a Administração atue com presteza, perfeição e sempre tenha por objetivo o 

atingimento de resultados práticos (busca pelo interesse público). Também chamado de 

princípio da boa-administração.  

(    )É o princípio da proibição de excesso, que tem por objetivo aferir a compatibilidade entre os 

meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da 

Administração Pública.   

 

A sequência CORRETA é: 

a) III, I, II  b) III, II, I  c) I,II, III  d) II, I, III 

 

25. São ícones padrão do Windows XP: 

a) Meu Computador e Meus Documentos.    

b) Meus Documentos e Meus Locais de Rede. 

c) Meus Locais de Rede e Internet Explorer. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

26. Na Barra de Formatação no Windows XP, podemos: 

a)Alterar Fonte, Negrito, Alinhamento de Texto. 

b) Alinhamento de Texto, Itálico, Visualizar. 

c) Inserir Data/hora, Visualizar, Itálico. 

d) Desfazer, Alterar Fonte, alinhamento de Texto. 
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27. Para alterar a configuração da área de trabalho no Windows XP basta seguir os passos: 

a) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações),Clicar em OK para salvar as modificações 

ou cancelar para sair sem modificar nada.  

b) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações), Clicar em OK para salvar as 

modificações ou cancelar para sair sem  modificar nada. 

c) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), clicar em OK para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

d) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), Clicar em Ok para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

 

28. O Brasil sediou, entre os dias 14 e 16 de julho em Fortaleza, a reunião cúpula do BRICS, 

grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 

Em pauta, estava(m): 

a) Criação de um banco de desenvolvimento e de um fundo de reservas. 

b) A inclusão da Argentina à cúpula do BRICS. 

c) Por não ter ainda um caráter formal, não ter um documento constitutivo, não funcionar com 

um secretariado fixo nem ter fundos destinados a financiar qualquer de suas atividades, o 

BRICS discutirá a formalização do grupo e elegerá sua diretoria. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

29. A Copa do Mundo da FIFA é a maior competição internacional de esporte único e é 

disputada pelas seleções masculinas principais das 208 federações afiliadas à FIFA. A 

competição é jogada a cada quatro anos desde a edição inaugural em 1930, à exceção de 1942 e 

1946, quando não ocorreu em função da Segunda Guerra Mundial. Ela cumpre com os objetivos 

da FIFA de sensibilizar o mundo, desenvolver o esporte e construir um futuro melhor de 

diversas maneiras. 

As duas próximas Copas aconteceão, respectivamente: 

a) Rússia e África   b)Rússia e Catar  

c) Catar e Rússia   d) Rússia e Japão 

 

30. NULA 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

31. De acordo com a Lei nº 8.080/90 analise as assertivas abaixo.   

I- Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à 

Saúde Indígena.   

II- O SUS promoverá a articulação do Subsistema instituído pela Lei nº 8.080/90 com 

os órgãos responsáveis pela Política Indígena do País.  

 

É CORRETO o que se afirma em:   
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a) I é falso b)  II é falso   c) I e II são verdadeiras   d) I e II são falsos  

  
 

32. De acordo com a Lei nº 8.142/90, assinale a alternativa CORRETA.   

 

a) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado 

composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde 

e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de 

saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, 

cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada 

esfera do governo.  

b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional 

de Saúde.  

c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária 

em relação ao conjunto dos demais segmentos.  

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

33. Acerca das competências da direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS), 

assinale V para verdadeira e F para falsa: 

(    ) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.  

(   )participar na formulação e na implementação apenas das políticas de controle das 

agressões ao meio ambiente e de saneamento básico.  

(   )participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão afins, de 

agravo sobre o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde 

humana.   

 

A sequência CORRETA é:   

a) V,F, V  b) V, V, V  c) F,V,V  d) F, V, F  

 

34.  NULA 

 

35. Para constituir consórcios para desenvolver os serviços de saúde, os municípios 

deverão aplicar o princípio da direção:  

 

a) Paralela.     b) Única.   c) Hospitalar.       d) Autárquica.   

 

36. NULA 

 

37. Assinale a alternativa CORRETA.  

a) No âmbito do SUS, as ações em saúde do trabalhador estão focadas nos 

procedimentos de vacinação.  

b) A vigilância epidemiológica compreende o conjunto de ações capaz de eliminar, 

diminuir ou prevenir riscos à saúde. 

c) A universalidade de acesso aos serviços de saúde ocorre essencialmente na atenção 

básica, preservando os outros níveis de atenção do uso abusivo e desnecessário. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

 

38. NÃO são sistema e base de dados do Ministério da Saúde que devem incorporar 

informações de interesse da Saúde do Trabalhador:  
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a) Sistema de Informações de Mortalidade (SIM). 

b) Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB).  

c) Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).  

d) Sistema de Informações Geográficas (SIG). 

 

39. A Atenção Básica tem como fundamentos: 

I - possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e 

resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, 

com território adscrito de forma a permitir o planejamento e a programação 

descentralizada, e em consonância com o princípio da equidade. 

II - efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações 

programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, 

prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação, trabalho de forma 

interdisciplinar e em equipe, e coordenação do cuidado na rede de serviços. 

III - desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população 

adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. 

IV - valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento 

constante de sua formação e capacitação. 

  

a) I e II estão corretas   b) II, III e IV estão corretas 

c) I, II e III estão corretas  d) Todas estão corretas 

 

40. NÃO são características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica: 

a) garantia dos fluxos de referência e contra-referência aos serviços especializados, 

de apoio diagnóstico e terapêutico, ambulatorial e hospitalar. 

b) programação e implementação das atividades, com a priorização de solução dos 

problemas de saúde mais frequentes, considerando a responsabilidade da assistência 

resolutiva à demanda espontânea. 

c) desenvolvimento de ações educativas que possam interferir no processo de saúde-

doença da população e ampliar o controle social na defesa da qualidade de vida. 

d) desenvolvimento de ações focalizadas sobre os grupos de risco e fatores de risco 

comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de prevenir o 

aparecimento ou a manutenção de doenças e danos evitáveis. 

 

41. O modelo de administração na enfermagem segue alguns critérios. Analise as 

assertivas abaixo e aponte a CORRETA: 

 

a) Com as mudanças de paradigmas proposta pelas teorias contemporâneas da 

administração, às quais estão pautadas na organização do trabalho em equipe, redução 

das linhas hierárquicas e intensa comunicação horizontal, observa-se que, na maioria 

das organizações, a enfermagem reproduz nas suas relações a herança de um estilo 

moderno de gerência. 

b) No cotidiano de trabalho as relações rigidamente hierarquizadas são irreais, pois o 

enfermeiro nunca adota postura autoritária perante a equipe, sendo esse fato apenas 

imagens e estereótipos da figura deste profissional. 

c) O contexto atual mostra a necessidade de se criar espaços coletivos e 

democráticos nas organizações que permitam aos gerentes e trabalhadores 
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analisar suas relações de trabalho, explicitando e conduzindo os conflitos, tendo em 

vista a produção de sujeitos em espaços coletivos organizados. Assim, o enfermeiro 

necessita compreender as relações e as demandas do seu grupo de trabalho para 

juntos elaborarem, de forma compartilhada, projetos terapêuticos que atendam às 

necessidades da população que procuram os serviços de saúde. 

d) O enfermeiro, como coordenador da equipe de enfermagem, é um profissional que 

necessita ter muitos subsídios teóricos, sem a necessidade de muita vivência prática para 

gerenciar a assistência juntamente com sua equipe. 

 

42. O enfermeiro tem função fundamental na formação de sujeitos sociais no ambiente 

de trabalho. Marque a sequencia CORRETA: 

 

(   )O enfermeiro deve ser capaz de identificar, analisar e conduzir as relações de 

trabalho para que estas interfiram de todas as formas na assistência prestada aos 

clientes.  

(   )É preciso encontrar estratégias de intervenção que propiciem aos trabalhadores 

modos de convivência passiva, acatando pacificamente as ordens dos seus superiores 

exercendo seu papel produtivo na cadeia de trabalho.  

(    ) O enfermeiro deve, a partir de novos conhecimentos e novas formas de agir, 

superar o eixo central de todas as escolas de administração que buscam de diferentes 

maneiras reduzir sujeitos humanos à condição de instrumentos dóceis aos objetivos da 

empresa, transformando- os em insumos ou em objetos.  

(   ) A função gerencial desempenhada pelo enfermeiro nos serviços de saúde deve 

contemplar os aspectos assistencial, pedagógico, técnico-científico e político, bem como 

aqueles que dizem respeito às relações interpessoais, visando ao planejamento de uma 

assistência integral, prestada de forma segura e livre de riscos, ao indivíduo, à família e 

à comunidade.  

 

a) V,V,F,F  b)F,F,V,F  c)F,F,V,V.  d)F,V,F,V 

 

43. O Centro-cirúrgico (CC) pode ser considerado uma das unidades mais complexas do 

hospital devido sua especificidade, presença de agente estressores devido às 

possibilidades de risco à saúde a que os pacientes estão sujeitos ao serem submetidos à 

intervenção cirúrgica. Das opções abaixo, sobre o tema, qual a CORRETA? 

 

a) Para o enfermeiro ter condições de prestar assistência ao paciente na sala de cirurgia, 

como: monitorização, ações de segurança para evitar queda, auxiliar o anestesiologista 

durante a indução anestésica, juntamente com a equipe cirúrgica posicioná-lo na mesa 

de cirurgia colocando os coxins para conforto, e outras ações específicas, é necessário 

que haja pelo menos 1 enfermeiro assistencial para cada 2 salas de cirurgia, além do 

enfermeiro gerente (coordenador) que é responsável pelas ações administrativas.  

b) Para cada uma hora de cirurgia, são necessárias 4 horas de assistência de 

Enfermagem. No que se refere à proporção do quadro de pessoal, 55% são Enfermeiros 

e 45% técnicos com atribuições de circulação de sala à instrumentação cirúrgica.  

c) A fase de montagem da sala compreende desde o momento em que a circulante 

recebe do enfermeiro o plano assistencial para o período transoperatório até o 

início do ato anestésico-cirúrgico.  

d) Os procedimentos a serem realizados dependem de informações a respeito da equipe 

médica, cirurgia, e anestesia. 
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44. Durante o exame obstétrico, alguns itens devem ser necessariamente observados. 

Qual das opções abaixo está ERRADA? 

 

a) A bacia da mulher negra é "justa minor" (todas as medidas levemente diminuídas), 

porém, o parto ocorre sem problemas pela maior plasticidade do polo cefálico do feto da 

mesma cor. Há, no entanto, um aumento da desproporção cefalopélvica no casal de 

parturiente negra e cônjuge branco. 

b) A palpação da região sacra da gestante pode indicar ou não edema. 

c) O sinal de Hegar e sinal de Nobel-Budin no início da gestação auxiliam no 

diagnóstico obstétrico. 

d)  Sinal de Halban positivo é indicativo negativo de gravidez. 

 

45. Quanto ao sistema musculoesquelético e suas alterações aponte a opção CORRETA: 

 

a) Quando o tecido muscular se contrai ele produz calor, mas esse calor liberado não é 

usado na manutenção da temperatura corporal.  

b) A síndrome de Guillain-Barré, também conhecida por polirradiculoneuropatia 

idiopática aguda ou polirradiculopatia aguda imunomediada, é uma doença do sistema 

músculoesquelético adquirida, provavelmente de caráter autoimune, marcada pela perda 

da bainha de mielina e dos reflexos tendinosos.  

c) Em grande parte dos casos, a síndrome de Guillain-Barré é um distúrbio 

autolimitado. 

d) Os exercícios de musculação e cardiovasculares têm como objetivo diminuir o tônus 

muscular, preservando os músculos de agressões. 

 

46. O controle de infecções é crucial para a prevenção de complicações e diminuição do 

tempo de internação dos pacientes. Aponte a assertiva ERRADA quanto ao tema: 

 

a) No meio hospitalar utilizam-se as expressões "esterilização a quente" e "esterilização 

a frio" para identificar os processos que danificam, ou não, os materiais termossensíveis  

b) Todos os instrumentos que penetram nos tecidos ou vasos sanguíneos, ou que entram 

em contato com as membranas mucosas ou feridas, devem ser esterilizados. 

c) O processo de esterilização com óxido de etileno (EtO) é de facílima execução. 

d) As soluções químicas de glutaraldeído e formaldeído são utilizadas como métodos de 

desinfecção. Os artigos são inseridos diretamente na solução, sem embalagens, sendo 

necessária a manipulação direta após o processo, para enxágüe, secagem e 

empacotamento. 

 

47. Atualmente são gerados toneladas de lixo hospitalar. Em um hospital de 800 leitos é 

gerado o equivalente de lixo produzido por uma cidade pequena. De acordo com a RDC 

306/04, as classes de resíduos são divididas em A,B,C,D e E.  

 

a) A - Resíduos especiais, que têm em sua utilidade a perfuração ou o corte. Essa classe 

é conhecida como ―pérfuro-cortantes‖. 

b) B – resíduos que apresentem riscos à saúde pública e ao meio ambiente devido 

as suas características Químicas. 

c) C – resíduos que apresentem riscos à saúde pública e ao meio ambiente devido a 

presença de agentes biológicos. 
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d) D - Resíduos que apresentem riscos à saúde pública e ao meio ambiente devido ser 

proveniente de materiais radioativos, ou se de alguma forma contaminados por ele. 

 

48. Em relação aos princípios de administração de medicação, aponte a opção 

ERRADA: 

 

a) Quando se recomenda proteger da luz, considera-se o período entre o preparo 

(reconstituição) diluição e administração do medicamento; não é necessária durante a 

administração, com raríssimas exceções. 

b) Em relação ao tempo de administração endovenosa, qualquer administração superior 

a 1 minuto chama-se push. Na infusão rápida, o tempo deve ser menor do que cinco 

meias vidas de eliminação e menor que o tempo necessário para se atingir o estado de 

equilíbrio. 

c) Na infusão lenta, o tempo de administração deve ser bem maior do que cinco 

meias vidas de eliminação e bem maior do que o tempo necessário para se atingir o 

estado de equilíbrio. 

d) A infusão intermitente endovenosa é realizada em tempo superior a 60 minutos, não 

contínua.  

 

49. A indicação para que o paciente fique em posição de Trendeleburg é: 

 

a) Aumentar a troca gasosa nos pulmões. 

b) Diminuir a tosse produtiva. 

c) Melhorar a circulação de retorno dos membros inferiores. 

d) Aumentar a presença de sangue nos membros inferiores. 

 

50.  Aponte a opção correta no que diz respeito aos cuidados ao paciente cirúrgico: 

 

a) A cirurgia potencialmente contaminada é realizada em tecidos de difícil 

descontaminação, na ausência de supuração local, com penetração nos tratos 

digestivo, respiratório ou urinário, sem contaminação significativa. 

b) Observar o nível de consciência e as funções motoras e sensitivas, mas o paciente 

não deve ter nenhuma alteração neurológica, mesmo que momentânea. 

c) A verificação de temperatura corporal do cliente deve ser realizada apenas como 

rotina da instituição e para indicar se o paciente está com frio, pois não existe relação 

entre alterações térmicas e alterações nos sistemas cardiovascular e respiratório. 

d) A limpeza rigorosa na região onde será feita a incisão cirúrgica aumenta os riscos de 

contaminação. 

 

51. O profissional enfermeiro, ao infringir o código de ética, pode sofrer penalidades 

previstas, na sequência, como: 

a) Censura e suspensão do exercício profissional. 

b) Advertência verbal, multa, suspensão do exercício profissional. 

c) Advertência verbal, multa, censura, cassação do direito ao exercício profissional e 

suspensão do exercício profissional. 
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d) Advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional e 

cassação. 

 

52. Aponte a opção que descreve corretamente a sequência do movimento respiratório: 

a) Na inspiração, os músculos intercostais e diafragma contraem-se e as costelas 

elevam-se, o que permite a entrada de ar. Na expiração, os músculos respiratórios 

relaxam-se e as costelas se abaixam, o que faz com que o ar saia. 

b) Na inspiração, os músculos intercostais e diafragma relaxam-se e as costelas se 

elevam, o que permite a entrada do ar. Na expiração, os músculos respiratórios se 

contraem e as costelas se abaixam, permitindo a saída do ar. 

c) Na inspiração, os músculos intercostais e diafragma relaxam-se e as costelas 

abaixam, permitindo a entrada de ar. Na expiração, os músculos respiratórios se 

contraem e as costelas se elevam, fazendo com que o ar saia. 

d) Todas estão erradas. 

 

53. Quilo é o que denominamos ser o bolo alimentar que chega à primeira porção do 

intestino delgado e que sofre a neutralização do bicarbonato de cálcio. O quilo também 

sofre a ação do suco entérico, o qual contém as seguintes enzimas: 

a) Ptialina e enteroquinase   b)Secretina e tripsina 

c) Enteroquinase e peptidase  d)Tripsina e quimiotripsina 

 

54. O paciente colostomizado necessita de várias orientações a respeito de seu novo 

estilo de vida, incluindo cuidados com a bolsa. Aponte a opção que indica alguns 

cuidados de enfermagem no pós-operatório desse paciente: 

 

a) Trocar a bolsa de colostomia sempre que necessário, observar e anotar o 

aspecto e volume das eliminações. 

b) Trocar a bolsa de colostomia de 6/6 horas, administrar dieta líquida independente do 

peristaltismo, devido à nova condição do paciente. 

c) Trocar a bolsa de colostomia de 4/4 horas, ouvir com atenção o paciente para 

minimizar receios. 

d) Trocar a bolsa de colostomia sempre que necessário, administrar dieta líquida 

independente do peristaltismo. 

 

55. Durante a consulta de enfermagem, no exame físico do paciente diabético, os itens 

abaixo são importantíssimos e devem se todos levados em consideração, com 

EXCEÇÃO de: 

 

a) Pulsos arteriais periféricos e edema de membros inferiores, hidratação. 

b) Presença de complicações como neuropatia e vasculopatia. 

c) Sinais vitais, peso/altura, raça, pressão arterial aferida apenas em posição 

supina. 

d) Exame da cavidade oral, palpação da tireoide, inspeção da pele e dos pés. 

 

56. O conhecimento sobre os diagnósticos de enfermagem tem levado à busca do 

aprimoramento do processo de trabalho em enfermagem, com vistas a obter melhores 

resultados das intervenções de enfermagem. O sucesso no transplante de medula óssea 
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está diretamente relacionado à atuação da equipe de enfermagem. São diagnósticos de 

enfermagem ao paciente transplantado de medula óssea, EXCETO: 

a) Alteração da nutrição devido a exigências calóricas aumentadas ou alteração no 

metabolismo.  

b) Alteração da mucosa oral 

c) Dor aguda devido a inapetência. 

d) Alteração da mucosa oral devido a hábitos de higiene inadequados. 

 

57. Os diagnósticos de enfermagem mais comuns para o paciente diabético 

compreendem os listados abaixo, com EXCEÇÃO de: 

 

a)Risco para déficit de volume de líquidos relacionado à anúria e desidratação; 

nutrição alterada menos do que as necessidades corporais relacionadas à ingestão 

excessiva em relação às necessidades metabólicas.  

b)Risco de lesão relacionado aos efeitos da insulina; risco para intolerância à atividade 

física relacionado ao medo de fraquezas e desmaios. 

c)Risco para infecção relacionado a doença crônica; risco para integridade da pele 

prejudicada relacionada à diminuição da sensibilidade e da circulação para as 

extremidades inferiores. 

d)Déficit potencial de autocuidado relacionado a comprometimentos físicos ou fatores 

sociais; risco para padrão de sono prejudicado relacionado à ansiedade e fadiga. 

 

58. A hipertermia causa sérias alterações no paciente, como as descritas 

CORRETAMENTE abaixo: 

a) Dores no corpo, diminuição dos batimentos cardíacos. 

b) Alterações cardiorrespiratórias, como taquipnéia e taquicardia. 

c) Falta de apetite, desmaios e bradipnéia. 

d) Bradipnéia, bradicardia, desmaios, falta de apetite. 

 

59. A enfermagem deve observar cuidados específicos para o paciente com dreno de 

tórax. Assinale a opção que mostra corretamente esses cuidados. 

 

a) O frasco coletor deve ser mantido acima do nível do tórax do paciente, observando se 

não existem dobras de formação de alças ou obstrução da extensão. 

b) O frasco de drenagem deve ser trocado a cada 4 horas , com a respectiva anotação 

das características da secreção a ser desprezada. 

c) O dreno do tórax deve ser mantido em solução não estéril, contida no frasco coletor. 

d) O frasco coletor deve ser mantido sempre abaixo do nível do tórax do cliente e 

deve-se checar o nível do líquido e as características. 

60. A gravidade do declínio funcional nas atividades de vida diária (AVD) do idoso, 

recebe classificações como algumas listadas abaixo. Marque a opção ERRADA. 

 

a) Independência: realiza todas aa atividades básicas de vida diária de forma 

independente.  

b) Dependência completa: apresenta comprometimento de todas as AVD, inclusive para 

se alimentar. Representa o grau máximo de dependência funcional. 
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c) Semidependência: apresenta comprometimento de uma das funções vegetativas 

simples transferência e/ou continência, além de, obviamente, ser dependente para 

banhar-se, vestir-se e usar o banheiro. A presença isolada de incontinência 

urinária não deve ser considerada, pois é uma função e não uma atividade.  

d)O item C diz respeito à dependência incompleta.  
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FARMACÊUTICO 
  

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 

Texto 1 

Alerta em ingresso de 'Praia do Futuro' diz respeito à meia-entrada e não a sexo gay, diz 

cinema. 
(adaptado de http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-

sexo-gay-diz-cinema-12553105) 

Espectador diz ter sido avisado sobre cenas íntimas no filme com Wagner Moura em 

sala em João Pessoa. 

RIO — Ao lançar "Praia do futuro" no Festival de Berlim, em fevereiro, Wagner Moura 

tentou se esquivar das perguntas sobre as cenas de sexo entre seu personagem e o do 

ator alemão Clemens Schick. "Temos que ter responsabilidade de não fazer isso virar 

um assunto. É preciso ver essa relação entre eles com naturalidade", disse ele, à época. 

Não adiantou. As cenas estão se tornando o principal assunto do filme, que tem 

classificação etária de 14 anos. 

Em Niterói, no Cinemark do Plaza Shopping, cerca de 40 pessoas saíram no meio de 

uma sessão (domingo, às 21h) do novo filme de Karim Aïnouz, conforme adiantou o 

colunista do GLOBO Ancelmo Gois. Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes 

pedirem o reembolso do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram, uma 

unidade também da rede Cinemark passou a fazer o alerta nas bilheterias. Há relatos 

parecidos em São Luís, em que clientes saíram de uma sessão reclamando não terem ido 

ao cinema "para ver aquilo". 

Procurado pelo GLOBO, Aïnouz comentou a polêmica. 

— Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de semana 

em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no 

público que frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a 

intolerância e o preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em 

geral são frutos da ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo 

que o nosso filme venha pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais 

tolerância e respeito às diferenças. 

Já em João Pessoa, o professor de turismo e administrador de empresas Iarlley Araujo, 

de 34 anos, que foi assistir ao filme numa sala da rede Cinépolis, foi alertado pelo 

atendente sobre as "cenas de sexo homossexual". "Senhor, tem certeza de que deseja ver 

esse filme?", teria perguntado o funcionário, de acordo com o post publicado por Iarlley 

Araújo no Instagram, em que compartilha uma imagem com o carimbo de "avisado" no 

ingresso do filme. Mas, segundo a empresa, tudo não passa de um mal entendido.  

 

http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
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1. Em relação ao texto 1, é CORRETO afirmar: 

I- É um editorial, com características injuntivas. 

II- É um texto jornalístico com traços argumentativos e expositivos. 

III- É uma propaganda institucional em formato de artigo de opinião. 

 

a) Apenas I e II são corretas. 

b) Apenas II e III são incorretas. 

c) Todas são incorretas, com exceção da afirmativa II. 

d) Apenas III é correta. 

 

2. Sobre o trecho ―Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de 

semana em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no público que 

frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a intolerância e o 

preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em geral são frutos da 

ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo que o nosso filme venha 

pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais tolerância e respeito às diferenças‖, 

podemos AFIRMAR que: 

 

a) A repetição continuada da palavra rejeição foi extremamente necessária, já que não existe 

em Língua Portuguesa outro vocábulo anafórico semelhante. 

b) Para ficar gramaticalmente correto, o jornalista que escreveu o artigo deveria ter modificado 

a transcrição da opinião do cineasta Karim Aïnouz, evitando assim a repetição da mesma 

palavra. 

c) O ―erro‖ linguístico do cineasta se deve ao fato do mesmo ser estrangeiro e não conhecer 

bem a gramática da Língua Portuguesa. 

d) Os termos “reação”, “intolerância” e “preconceito” não só recuperam adequadamente 

o vocábulo reiterado pelas frases anteriores (rejeição) mas também ampliam seu 

significado. 

 

3. Sobre o uso do acento grave nas expressões ―à meia-entrada‖ (ocorrência 1) e ―à época‖ 

(ocorrência 2), podemos AFIRMAR que: 

 

I- É pautado pela mesma regra nas ocorrências 1 e 2 

II- É pautado pela regra de preceder uma palavra feminina na ocorrência 1 

III- É pautado pela regra da preposição a que, ao reger um substantivo feminino singular, 

forma uma locução adverbial que deve necessariamente ser assinalada com um acento 

diferencial na ocorrência 2  

 

a) Todas são falsas, com exceção da III.        b)Todas são verdadeiras, com exceção da I. 

c) São verdadeiras I e II.    d)Somente I é verdadeira. 
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4. O pronome "se" na frase ―Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes pedirem o reembolso 

do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram (...)‖ tem o mesmo valor semântico-

sintático na seguinte frase: 

a) Em Maceió paga-se pouco, mas vive-se bem. 

b) Precisa-se de empregados responsáveis. 

c) Os passageiros indignaram-se com a greve do metrô. 

d) Após a confusão inicial, durante a briga, os motoristas insatisfeitos ofenderam-se com a 

maior naturalidade. 

 

5. De acordo com o Acordo Ortográfico vigente, assinale a alternativa na qual a regra implícita 

quanto ao uso do hífen na expressão ―meia-entrada‖ seja a mesma em todos os exemplos: 

a) auto-escola, e-mail, meia-vida, azul-escuro. 

b) meio-campista, meio-dia, meio-campo, meio-irmão. 

c) meia-casaca, primeira-dama, queima-roupa, super-reservada. 

d) meia-noite, bem-criada, mal-dormida, guarda-chuva. 

 

6. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto:  

De braços abertos sobre a Guanabara, ______ mais de 700 metros de altura e ______mais de 82 

anos, com o mesmo vigor _____ que o tornou conhecido em todo o mundo. Será que daqui 

_____80 anos o monumento não terá perdido sua ___________? Exaltado em prosa e verso, o 

Cristo Redentor é o mais altaneiro, o mais ______________ e o mais democrático símbolo do 

Rio de Janeiro: é visto por todos e de quase todas as partes da cidade – pelo menos _________ a 

especulação imobiliária não __________ muralhas de __________ para impedir sua visão. 

 

a) à / a/ simbólico /há/ majestância/ religioso / aonde / ergueu / arranhas-céus. 

b) há / a/ arquitetônico /há/ maestria/ piedoso / onde / levantou / arranhas-céu. 

c) a /há/ iconográfico /a/ magestade/ fervoroso / aonde / construiu / arranha-céus. 

d) a/ há/ simbólico / a/ majestade/ conspícuo / onde / ergueu / arranha-céus. 

 

Texto 2 

Tá avisado 

(disponível em http://taavisado.tumblr.com/) 
Muito boa a iniciativa de um cinema avisar aos espectadores do filme Praia do Futuro que o 

seu conteúdo pode desagradar alguns. Tão boa que deveria virar política das redes de cinema 

pra todo filme. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://taavisado.tumblr.com/
http://taavisado.tumblr.com/
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7. Sobre os textos 1 e 2, NÃO  é correto afirmar: 

 

a) O texto 2, através da ironia e humor parodísticos peculiares, constitui-se em uma 

reinterpretação semiótica intertextual do(s) enunciado(s) recôndito(s) no contexto primário, 

tanto ao que concerne seu caráter intrínseco e extrínseco 

b) O texto 1, muito embora seja um discurso engendrado por uma premente elite coprodutora 

do capital cultural, previsto nos moldes da Teoria Crítica e pelo arcabouço da Escola de 

Frankfurt, escamoteia certo juízo criterioso vigente na sociedade contemporânea em relação às 

minorias 

c)  O texto 2, por meio de uma fulcral pseudo-intersemioticidade dialógica, replica toda e 

qualquer possibilidade interpelativa e interpretativa do signo original, corroborando para 

acentuar a disparidade ambígua e sem fundamento da imagética contida no discurso 

ulterior. 

d) Não obstante a equidistância dos dois discursos, a percepção de leitura apropriada do 

primeiro enunciado é condição sine qua non para a correta depreensão do significado marginal 

na segunda ocorrência.  

 

8. Sobre as formas ―seje‖ e ―esteje‖ presentes no conjunto de imagens que integram o texto 2, é 

CORRETO afirmar: 
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I- Equivalem, respectivamente, às formas: 1
a
. e 3

a
. Pessoas (singular) do Indicativo Presente 

dos verbos SER e ESTAR, em suas formas arrizotônicas, de acordo com a NGB (Norma 

Gramatical Brasileira). 

II- Correspondem à variante popular da conjugação dos verbos SER e ESTAR na Presente do 

Subjuntivo (1
a
/3

a
 pessoa do singular) e absolutamente intercambiáveis com a conjugação padrão 

do verbo, já que as duas formas são atualmente aceitas. 

III- Constituem-se como uma anomalia grave do falante ―culto‖ de língua portuguesa, apesar 

do uso cada vez mais difundido de sua flexão tanto na linguagem falada quanto escrita. 

 

a) As alternativas I e II estão parcialmente corretas. 

b) Todas as alternativas estão incorretas, exceto a III. 

c) Todas as alternativas estão corretas, exceto a II. 

d) Somente a II está incorreta. 

 

9. Na frase ―Ela é encanto de moça, no entanto nenhum pretendente ainda se interessou por 

ela‖, a oração a partir da expressão em destaque é uma: 

a) Conjunção subordinativa consecutiva, pois introduz uma oração que exprime consequência. 

b)  Conjunção coordenativa aditiva sindética, pois introduz um pensamento que se adiciona ao 

anterior. 

c) Conjunção coordenativa adversativa, pois introduz um pensamento que contrasta com 

o anterior. 

d) Conjunção coordenativa conclusiva, pois introduz um pensamento de conclusão. 

 

10. Considerando o processo de formação e estrutura das palavras, a alternativa que apresenta 

inconsistência na exemplificação é:   

a) Sufixo temporal: estudáramos, existisse, amardes. 

b) Vogal temática: mudemos, levantamo-nos, tirante. 

c) Desinência de número: navios, aviões, girassóis. 

d) Radical: marujo, pedraria, terracota. 

 
11. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto: 

Embora seja alvo da especulação imobiliária ____ mais de 50 anos, desde que os 

empreendedores ___________ que o bairro Jardim das Flores ficaria ______ poucos ________ 

(ou melhor, _________) perto de uma importante estação de __________da cidade, a praça 

central _______ resiste. Dotado de uma _________ vista para o lago do Icaraí, os moradores 

__________ até quando _____________ conservar o importante patrimônio publico da 

comunidade. 

 

a) a – percebem – há – metrôs – metro – excessivamente -não obstante- magestosa – perguntam 

– conseguiram 

b) há – perceberão – a – metros – metro –escessivamente – portanto  - majestosa – perguntam – 

conseguiram 

c) a – perceberam - há – metros – metrô – ecessivamente – contudo – magestosa – 

perguntando-se - consiguirão  

d) há – perceberam – a – metros - metrô – excessivamente – ainda - majestosa – 

perguntam-se – conseguirão 

 

12. Leia as frases a seguir e escolha a alternativa CORRETA: 

I- Estou encantada com a vista. 

II- Alô? Alô!? Tem alguém na linha? 

III- ―Dicionário: sm.1. Obra que reúne, em ordem alfabética, as palavras de uma língua ou 

termos referentes a uma matéria específica, e descreve seu significado, uso, etimologia etc., na 

mesma língua ou em outra (dicionário de cinema / de inglês)2. O conjunto das palavras ou 

termos reunidos nessa obra.‖ 

IV-Beba Coca-Cola! 
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De acordo com o conjunto de finalidades comunicativas realizadas por meio do enunciado da 

língua proposto por Jakobson, na sequência supramencionada temos as seguintes funções da 

linguagem, em ordem crescente (I a IV): 

a) Emotiva, fática, metalinguística, conativa.         
b) b)Poética, fática, metalinguística, referencial. 

c)Poética, referencial, fática, metalinguística.     

d)Emotiva, poética, metalinguística, conativa. 

 

13. NULA 

 

14. Está plenamente CORRETO o emprego do elemento sublinhado na frase:   

a) O relatório para cujo o professor nos pede pressa, está em seu armário desde a semana 

passada.  

b) Fizemos um excelente relatório, para o qual colaboraram nosso estudo e dedicação.   

c) A parte do relatório aonde citei minhas experiências profissionais ocupou 15% do texto.  

d) Às vezes o estilo de um simples relatório, ao qual nos deparamos, torna-o absolutamente 

encantador para nós.   

15. Assinale a alternativa em que a concordância está feita de forma CORRETA: 

a) Deixamos caídas a calça e o jaleco. 

b) As enigmáticas Bruna e Cláudia vieram me afrontar. 

c) Água é boa para saúde. 

d) Admiro os futebóis alemão e os argentinos. 

16. Considere as frases: 

I- A expressão - (x-y) tem como resultado um número não positivo. 

II- Ela é uma dançarina excepcional. 

a) I é uma sentença aberta.   b) II é uma sentença fechada. 

c) I é uma sentença fechada.   d) I e II são sentenças abertas. 

17. João possui três amigos: um Brasileiro, um Argentino e outro Alemão. Um dos amigos é 

Enfermeiro, o outro é Engenheiro e o outro é Professor. Sabe-se que: 

I- Ou o Brasileiro é enfermeiro ou é professor. 

II- Ou o Brasileiro é engenheiro ou o Argentino é professor. 

III- Ou o Alemão é professor ou o Argentino é Professor. 

IV- Ou o Argentino é Engenheiro ou o Alemão é Engenheiro 

Portanto, é VERDADE que: 

a)O Brasileiro é Enfermeiro, o Argentino é engenheiro e o Alemão é Professor.  

b) O Brasileiro é enfermeiro, o Argentino é professor e o Alemão é 

engenheiro. 

c) O Brasileiro é professor, o Argentino é enfermeiro e o Alemão é engenheiro. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

18. Observe a sequência abaixo: 

JESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUS... 

A letra que ocupará a 61ª posição será: 

a) J  b) E  c)S  d)U 
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19. NULA 

 

20. É CORRETO afirmar a respeito da administração indireta: 

a) As autarquias são pessoas jurídicas de direito privado.  

b) A responsabilidade civil das autarquias por danos causados a terceiros depende da 

comprovação do dolo ou culpa.  

c) As sociedades de economia mista não podem explorar atividade econômica. 

d) Todas são falsas. 

 

21. NÃO são modalidades de licitação:  

a) concorrência  b)tomada de preços  c)convite d)Disputa  

 

22. É dispensável a licitação: 

a) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 

b) nos casos de emergência ou de calamidade pública, somente para os bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial ou calamitosa.  

c) para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade 

certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 

d) Todas as alternativas estão corretas 

23. O ___________, previsto pelo art. 137 da Constituição Federal, poderá ser decretado em 

função de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a 

ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, ou ainda quando da declaração de 

estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira. 

a) Estado de Emergência  b) Estado de Calamidade 

c) Estado de Sítio   d) Estado de Defesa 

 

24. Faça a correspondência: 

I- Eficiência  II- Razoabilidade e Proporcionalidade III- Motivação  

(   ) Por princípio,  a parte dispositiva deverá vir precedida por uma explicação ou fundamentos 

de fato e de direito . Nos processos e nos atos administrativos, é entendida como a indicação dos 

pressupostos de ―fato e de direito‖. 

(   ) Exige que a Administração atue com presteza, perfeição e sempre tenha por objetivo o 

atingimento de resultados práticos (busca pelo interesse público). Também chamado de 

princípio da boa-administração.  

(    )É o princípio da proibição de excesso, que tem por objetivo aferir a compatibilidade entre os 

meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da 

Administração Pública.   

 

A sequência CORRETA é: 

a) III, I, II  b) III, II, I  c) I,II, III  d) II, I, III 

 

25. São ícones padrão do Windows XP: 

a) Meu Computador e Meus Documentos.    

b) Meus Documentos e Meus Locais de Rede. 

c) Meus Locais de Rede e Internet Explorer. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

26. Na Barra de Formatação no Windows XP, podemos: 

a)Alterar Fonte, Negrito, Alinhamento de Texto. 

b) Alinhamento de Texto, Itálico, Visualizar. 

c) Inserir Data/hora, Visualizar, Itálico. 

d) Desfazer, Alterar Fonte, alinhamento de Texto. 
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27. Para alterar a configuração da área de trabalho no Windows XP basta seguir os passos: 

a) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações),Clicar em OK para salvar as modificações 

ou cancelar para sair sem modificar nada.  

b) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações), Clicar em OK para salvar as 

modificações ou cancelar para sair sem  modificar nada. 

c) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), clicar em OK para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

d) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), Clicar em Ok para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

 

28. O Brasil sediou, entre os dias 14 e 16 de julho em Fortaleza, a reunião cúpula do BRICS, 

grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 

Em pauta, estava(m): 

a) Criação de um banco de desenvolvimento e de um fundo de reservas. 

b) A inclusão da Argentina à cúpula do BRICS. 

c) Por não ter ainda um caráter formal, não ter um documento constitutivo, não funcionar com 

um secretariado fixo nem ter fundos destinados a financiar qualquer de suas atividades, o 

BRICS discutirá a formalização do grupo e elegerá sua diretoria. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

29. A Copa do Mundo da FIFA é a maior competição internacional de esporte único e é 

disputada pelas seleções masculinas principais das 208 federações afiliadas à FIFA. A 

competição é jogada a cada quatro anos desde a edição inaugural em 1930, à exceção de 1942 e 

1946, quando não ocorreu em função da Segunda Guerra Mundial. Ela cumpre com os objetivos 

da FIFA de sensibilizar o mundo, desenvolver o esporte e construir um futuro melhor de 

diversas maneiras. 

As duas próximas Copas aconteceão, respectivamente: 

a) Rússia e África   b)Rússia e Catar  

c) Catar e Rússia   d) Rússia e Japão 

 

30. NULA 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

31. De acordo com a Lei nº 8.080/90 analise as assertivas abaixo.   

I- Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à 

Saúde Indígena.   

II- O SUS promoverá a articulação do Subsistema instituído pela Lei nº 8.080/90 com 

os órgãos responsáveis pela Política Indígena do País.  

 

É CORRETO o que se afirma em:   
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a) I é falso b)  II é falso   c) I e II são verdadeiras   d) I e II são falsos  

  
 

32. De acordo com a Lei nº 8.142/90, assinale a alternativa CORRETA.   

 

a) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado 

composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde 

e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de 

saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, 

cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada 

esfera do governo.  

b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional 

de Saúde.  

c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária 

em relação ao conjunto dos demais segmentos.  

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

33. Acerca das competências da direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS), 

assinale V para verdadeira e F para falsa: 

(    ) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.  

(   )participar na formulação e na implementação apenas das políticas de controle das 

agressões ao meio ambiente e de saneamento básico.  

(   )participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão afins, de 

agravo sobre o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde 

humana.   

 

A sequência CORRETA é:   

a) V,F, V  b) V, V, V  c) F,V,V  d) F, V, F  

 

34.NULA 

 

35. Para constituir consórcios para desenvolver os serviços de saúde, os municípios 

deverão aplicar o princípio da direção:  

 

a) Paralela.     b) Única.   c) Hospitalar.       d) Autárquica.   

 

36. NULA 

 

37. Assinale a alternativa CORRETA.  

a) No âmbito do SUS, as ações em saúde do trabalhador estão focadas nos 

procedimentos de vacinação.  

b) A vigilância epidemiológica compreende o conjunto de ações capaz de eliminar, 

diminuir ou prevenir riscos à saúde. 

c) A universalidade de acesso aos serviços de saúde ocorre essencialmente na atenção 

básica, preservando os outros níveis de atenção do uso abusivo e desnecessário. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

 

38. NÃO são sistema e base de dados do Ministério da Saúde que devem incorporar 

informações de interesse da Saúde do Trabalhador:  
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a) Sistema de Informações de Mortalidade (SIM). 

b) Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB).  

c) Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).  

d) Sistema de Informações Geográficas (SIG). 

 

39. A Atenção Básica tem como fundamentos: 

I - possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e 

resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, 

com território adscrito de forma a permitir o planejamento e a programação 

descentralizada, e em consonância com o princípio da equidade. 

II - efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações 

programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, 

prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação, trabalho de forma 

interdisciplinar e em equipe, e coordenação do cuidado na rede de serviços. 

III - desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população 

adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. 

IV - valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento 

constante de sua formação e capacitação. 

  

a) I e II estão corretas   b) II, III e IV estão corretas 

c) I, II e III estão corretas  d) Todas estão corretas 

 

40. NÃO são características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica: 

a) garantia dos fluxos de referência e contra-referência aos serviços especializados, 

de apoio diagnóstico e terapêutico, ambulatorial e hospitalar. 

b) programação e implementação das atividades, com a priorização de solução dos 

problemas de saúde mais frequentes, considerando a responsabilidade da assistência 

resolutiva à demanda espontânea. 

c) desenvolvimento de ações educativas que possam interferir no processo de saúde-

doença da população e ampliar o controle social na defesa da qualidade de vida. 

d) desenvolvimento de ações focalizadas sobre os grupos de risco e fatores de risco 

comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de prevenir o 

aparecimento ou a manutenção de doenças e danos evitáveis. 
 

41. Assinale o item INCORRETO: 

 

a) As propriedades físico-químicas das moléculas e das membranas influenciam na 

absorção, distribuição e excreção dos fármacos. 

b) O tamanho, o grau de ionização e a lipossolubilidade dos fármacos são características 

que influenciam a sua farmacocinética no organismo. 

c) A maioria dos fármacos consiste em ácidos ou bases fracas presentes nas soluções 

nas formas ionizadas ou não-ionizadas 

d) As moléculas não-ionizadas dos fármacos geralmente possuem uma baixa 

lipossolubilidade, sendo por isso incapazes de penetrar a membrana lipídica. 

 

42. Sobre as características das vias de administração dos fármacos é INCORRETO 

afirmar: 
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a) A via intravenosa possui como limitação o aumento dos riscos de efeitos adversos e 

não é apropriada para soluções oleosas ou substâncias insolúveis. 

b) A via subcutânea possui um padrão de absorção lento e prolongado, com 

apresentações de depósito, e é adequada especialmente para volumes moderados, 

veículos oleosos e algumas substâncias irritantes. 

c) A via intramuscular possui padrão de absorção imediata, com solução aquosa, e pode 

interferir no resultado de determinados exames diagnósticos, por exemplo, 

creatinoquinase. 

d)  A via oral possui padrão de absorção variável, dependente de muitos fatores como: a 

àrea de superfície de absorção, o fluxo sanguíneo no local da absorção e o estado físico 

do fármaco (apresentação em solução, suspensão ou sólida). 

 

43. Sobre a farmacocinética e a farmacodinâmica dos fármacos assinale o item 

INCORRETO: 

 

a) Fármacos são considerados equivalentes farmacêuticos quando contêm os mesmos 

princípios ativos e concentração, posologia e via de administração idênticas. 

b) Muitos fármacos se ligam a proteínas plasmáticas, principalmente à albumina 

por ligações irreversíveis. 

c) A ligação de um fármaco às proteínas plasmáticas limita sua concentração nos 

tecidos e em seu sítio de ação. 

d) A variação genética das proteínas, idade e sexo do indivíduo são fatores que alteram 

o metabolismo dos fármacos. 

 

44. Sobre a distribuição dos fármacos no organismo é INCORRETO afirmar: 

a) A meia-vida (t ½) é o tempo necessário para as concentrações plasmáticas do 

fármaco no organismo serem reduzidas em 50%. 

b) A não-linearidade na farmacocinética (p. ex. volume de distribuição e meia-vida) 

geralmente ocorre por saturação da ligação protéica, metabolismo hepático ou 

transporte ativo renal do fármaco. 

c) A depuração é a medida da capacidade corporal de eliminar um fármaco, 

portanto, à medida que a depuração diminui, devido a um processo patológico, por 

exemplo, seria esperado que a meia vida diminuísse. 

d) A fração de dose que é absorvida e escapa de qualquer eliminação de primeira 

passagem, alcançando a circulação sistêmica, é denominada de biodisponibilidade. 

 

45. Assinale o item que NÃO apresenta uma interação:  

a) Furosemida x alimento   b) Fluoxetina x alimento 

c) Metformina x alimento   d) Fenitoína x alimento 

 

46. Qual dos antibióticos abaixo NÃO é uma opção terapêutica em infecções 

provocadas por bacilos gram-negativos e gram-positivos. 

a) Ampicilina    b) Cefalosporinas 

c) Cloranfenicol   d) Aminoglicosídios 

 

47. Sobre os antimicrobianos marque a opção INCORRETA. 

 

a) Os beta-lactâmicos e os glicopeptídeos são exemplos de antibióticos que atuam por 

inibição da síntese da parede celular. 

b) A estreptomicina e a gentamicina são exemplos de aminoglicosídios. 
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c) A cefuroxima e a cefoxitina são cefalosporinas da segunda geração. 

d) O aztreonam é um antibiótico da classe dos monobactâmicos ativo contra 

microrganismos gram-positivos. 

 

48. Sobre os fármacos anti-retrovirais é INCORRETO afirmar: 

 

a) As substâncias inibidoras de transcriptase reversa análogas de nucleosídeos têm 

atividade anti-retroviral por agirem competitivamente com os nucleosídeos naturais que 

formam o vírus, na ligação da enzima. 

b) A zidovudina e a estavudina são exemplos de inibidores de transcriptase reversa 

análogos de nucleosídeos. 

c) O saquinavir e o ritonavir são exemplos de nucleosídeos inibidores da 

transcriptase reversa. 

d) A neviparina e o efavirenz são exemplos de inibidores de transcriptase reversa não- 

nucleosídeos. 

 

49. Sobre os antifúngicos marque a opção INCORRETA: 

a) O fluconazol é uma substância facilmente solúvel na água, o que permite a sua 

administração por via oral e parenteral. 

b) O voriconazol, assim como ocorre com outros azóis, não apresenta interações 

medicamentosas importantes. 

c) O fluconazol e o itraconazol são triazóis antifúngicos com atividade sistêmica e 

poucos efeitos adversos. 

d) O miconazol é empregado na forma de cremes, loções e pós para uso tópico no 

tratamento da candidíase vaginal e cutânea. 

 

50.  Sobre o controle de infecções hospitalares marque a opção INCORRETA: 

a) As medidas educativas associadas às medidas restritivas são consideradas 

importantes para o controle do uso de antimicrobianos. 

b) As ações do controle de infecção hospitalar são facilitadas quando o sistema de 

distribuição de produtos farmacêuticos é o individualizado ou o unitário. 

c) O controle ineficiente do uso dos antimicrobianos pode ocasionar o aumento dos 

gastos, devido à utilização de fármacos de última geração em consequência do 

incremento da resistência bacteriana. 

d) O controle do uso de antimicrobianos é uma atividade multiprofissional que 

envolve apenas a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e a farmácia. 

 

 

 

51. Sobre a manipulação de fórmulas magistrais e oficinais é INCORRETO afirmar: 

a) A manipulação de fórmulas magistrais, oficinais e parenterais na farmácia hospitalar 

têm por objetivo principal proporcionar medicamentos com segurança e qualidade, 

adaptados à necessidade da população atendida. 

b) Possibilita o fracionamento e diluição dos medicamentos elaborados pela indústria 

farmacêutica, a fim de racionalizar sua utilização e distribuição. 

c) Possibilita a preparação ou diluição de germicidas necessários para realização de 

antissepsia, limpeza, desinfecção e esterilização. 
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d) Os antibióticos, hormônios e citostáticos devem ser manipulados em salas 

exclusivas para cada um deles, que possuam pressão positiva em relação às áreas 

adjacentes, para evitar a contaminação cruzada. 

 

52. Sobre a nutrição parenteral é INCORRETO afirmar: 

a) A glicose é utilizada como fonte calórica exclusiva, por ser a hexose mais 

termodinamicamente estável. 

b) A osmolaridade é a medida da concentração das partículas osmoticamente ativas na 

formulação. 

c) Os nutrientes que mais influenciam na osmolaridade de uma formulação são 

principalmente os açucares mais simples e os lipídios. 

d) As emulsões de lipídios constituem fontes seguras e eficazes de calorias não 

proteicas devido a alta densidade calórica. 

 

 

 

53. Sobre os anestésicos é INCORRETO afirmar: 

a) O propofol é um anestésico intravenoso de ação prolongada empregado na 

indução e manutenção da anestesia. 

b) Óxido nitroso associado a analgésicos opióides propiciam analgesia de base na 

anestesia geral. 

c) Os anestésicos inalatórios têm efeitos cardioprotetores, com redução de morbidade e 

mortalidade pós-operatórias, em cirurgias cardíacas para revascularização miocárdica. 

d) Isoflurano e desflurano são agentes anestésicos inalatórios usados em pacientes 

adultos e halotano e sevoflurano, em pediatria. 

 

54. Sobre os bloqueadores neuromusculares marque a opção INCORRETA: 

a) A atividade anormal da colinesterase e doenças sistêmicas, como a Miastenia gravis 

são fatores que influenciam os efeitos dos bloqueadores neuromusculares. 

b) Os bloqueadores neuromusculares têm estruturas hidrossolúveis, e são pobremente 

absorvidos por via oral, sendo administrados comumente por via intravenosa ou 

intramuscular em alguns casos. 

c) O suxametônio pode ser administrado por via intravenosa e intramuscular. 

d) O pancurônio é um bloqueador neuromuscular classificado como agente não 

competitivo ou despolarizante, por possuir estrutura semelhante a acetilcolina.. 

 

55. Sobre os analgésicos é INCORRETO afirmar: 

a) A associação de codeína e paracetamol é sinérgica. 

b) A maioria dos analgésicos compete de modo irreversível com o ácido 

araquidônico pelos sítios ativos da COX-1 e COX-2. 

c) O piroxicam e o meloxicam são utilizados no tratamento da artrite reumatoide e 

apresentam meias-vidas longas, o que permite a administração uma vez ao dia. 

d) O paracetamol exerce menor efeito sobre a ciclooxigenase nos tecidos periféricos, o 

que contribui para sua fraca atividade anti-inflamatória. 

56. Sobre os diuréticos é INCORRETO afirmar: 
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a) Os diuréticos de alça inibem o co-transporte de Na
+
/K

+
/2Cl

- 
na membrana luminal, na 

porção ascendente da alça de Henle. 

b) Os diuréticos de alça são os mais eficazes dos diuréticos, pois a porção 

descendente da alça de Henle, local onde atuam, é responsável pela reabsorção de 

25% a 30% do NaCl filtrado. 

c) A clortalidona é um derivado não tiazídico que se comporta farmacologicamente 

como a hidroclorotiazida. 

d) Os derivados tiazídicos atuam principalmente no túbulo distal, diminuindo a 

reabsorção de Na
+ 

. 

 

57. Sobre os fármacos antianginosos NÃO é correto afirmar: 

a) O Nifedipino e o Verapamil são exemplos de fármacos bloqueadores de canais de 

cálcio utilizados no tratamento da angina. 

b) Todos os bloqueadores de canais de cálcio são vasodilatadores que causam 

diminuição do tônus dos músculos lisos e da resistência vascular. 

c) Os nitratos agem diminuindo a vasoconstrição coronariana e aumentando a perfusão 

do miocárdio pelo relaxamento das artérias coronárias. 

d) O sildenafila possui um efeito antagônico ao dos nitratos, não sendo 

recomendado fazer a utilização concomitante desses fármacos. 

 

58. Sobre os anti-hipertensivos NÃO é correto afirmar: 

a) Os bloqueadores β reduzem a pressão arterial primariamente pela diminuição do 

débito cardíaco. 

b) Os antagonistas dos canais de cálcio se ligam aos canais de cálcio do tipo L no 

coração e nos músculos lisos dos vasos coronarianos e periféricos, provocando o 

relaxamento do músculo liso vascular. 

c) Os inibidores da enzima conversora de angiotensina diminuem a pressão 

arterial reduzindo a resistência vascular periférica e aumentando reflexamente o 

débito e a frequência cardíaca. 

d) A doxazosina é um agente bloqueador de adrenorreceptores α. 

 

59. Sobre a regulação de medicamentos a base de substâncias sujeitas a controle 

especial, conforme RDC n
o
 344 /ANVISA, NÃO é correto afirmar: 

 

a) É vedado o transporte de medicamentos a base de substâncias sujeitas a controle 

especial, por pessoa física, quando de sua chegada ou saída no país, em viagem 

internacional, sem a devida cópia da prescrição médica. 

b) É permitido o comércio e a importação de substâncias sujeitas a controle 

especial, bem como os seus respectivos medicamentos, por sistema de reembolso 

postal e aéreo, e por oferta através de outros meios de comunicação, sendo 

obrigatória a apresentação da receita médica. 

c) A farmácia ou drogaria somente poderá aviar ou dispensar os medicamentos a base 

de substâncias sujeitas a controle especial, quando todos os itens da receita e da 

respectiva Notificação de Receita estiverem devidamente preenchidos.  

d) É proibido distribuir amostras grátis de medicamentos a base de substâncias sujeitas a 

controle especial. 
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60. De acordo com o Código de Ética da Profissão Farmacêutica marque a opção 

INCORRETA: 

a) É proibido exercer simultaneamente a Medicina. 

b) O farmacêutico deve comunicar ao Conselho Regional de Farmácia, por escrito, o 

afastamento de suas atividades profissionais das quais detém responsabilidade técnica, 

quando não houver outro farmacêutico que, legalmente, o substitua. 

c) Quando o afastamento das atividades profissionais for motivado por doença, o 

farmacêutico ou seu procurador deverá apresentar à empresa ou a instituição 

documento datado e assinado, justificando sua ausência, a ser comprovada por 

atestado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias. 

d) O farmacêutico tem o direito de recusar-se a exercer a profissão em instituição 

pública ou privada, onde inexistam condições dignas de trabalho ou que possam 

prejudicar o usuário, com direito a representação junto às autoridades sanitárias e 

profissionais, contra a instituição.  
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FISIOTERAPEUTA 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

Texto 1 

Alerta em ingresso de 'Praia do Futuro' diz respeito à meia-entrada e não a sexo gay, diz 

cinema. 
(adaptado de http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-

sexo-gay-diz-cinema-12553105) 

Espectador diz ter sido avisado sobre cenas íntimas no filme com Wagner Moura em 

sala em João Pessoa. 

RIO — Ao lançar "Praia do futuro" no Festival de Berlim, em fevereiro, Wagner Moura 

tentou se esquivar das perguntas sobre as cenas de sexo entre seu personagem e o do 

ator alemão Clemens Schick. "Temos que ter responsabilidade de não fazer isso virar 

um assunto. É preciso ver essa relação entre eles com naturalidade", disse ele, à época. 

Não adiantou. As cenas estão se tornando o principal assunto do filme, que tem 

classificação etária de 14 anos. 

Em Niterói, no Cinemark do Plaza Shopping, cerca de 40 pessoas saíram no meio de 

uma sessão (domingo, às 21h) do novo filme de Karim Aïnouz, conforme adiantou o 

colunista do GLOBO Ancelmo Gois. Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes 

pedirem o reembolso do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram, uma 

unidade também da rede Cinemark passou a fazer o alerta nas bilheterias. Há relatos 

parecidos em São Luís, em que clientes saíram de uma sessão reclamando não terem ido 

ao cinema "para ver aquilo". 

Procurado pelo GLOBO, Aïnouz comentou a polêmica. 

— Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de semana 

em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no 

público que frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a 

intolerância e o preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em 

geral são frutos da ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo 

que o nosso filme venha pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais 

tolerância e respeito às diferenças. 

Já em João Pessoa, o professor de turismo e administrador de empresas Iarlley Araujo, 

de 34 anos, que foi assistir ao filme numa sala da rede Cinépolis, foi alertado pelo 

atendente sobre as "cenas de sexo homossexual". "Senhor, tem certeza de que deseja ver 

esse filme?", teria perguntado o funcionário, de acordo com o post publicado por Iarlley 

Araújo no Instagram, em que compartilha uma imagem com o carimbo de "avisado" no 

ingresso do filme. Mas, segundo a empresa, tudo não passa de um mal entendido.  

 

http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
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1. Em relação ao texto 1, é CORRETO afirmar: 

I- É um editorial, com características injuntivas. 

II- É um texto jornalístico com traços argumentativos e expositivos. 

III- É uma propaganda institucional em formato de artigo de opinião. 

 

a) Apenas I e II são corretas. 

b) Apenas II e III são incorretas. 

c) Todas são incorretas, com exceção da afirmativa II. 

d) Apenas III é correta. 

 

2. Sobre o trecho ―Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de 

semana em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no público que 

frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a intolerância e o 

preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em geral são frutos da 

ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo que o nosso filme venha 

pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais tolerância e respeito às diferenças‖, 

podemos AFIRMAR que: 

 

a) A repetição continuada da palavra rejeição foi extremamente necessária, já que não existe 

em Língua Portuguesa outro vocábulo anafórico semelhante. 

b) Para ficar gramaticalmente correto, o jornalista que escreveu o artigo deveria ter modificado 

a transcrição da opinião do cineasta Karim Aïnouz, evitando assim a repetição da mesma 

palavra. 

c) O ―erro‖ linguístico do cineasta se deve ao fato do mesmo ser estrangeiro e não conhecer 

bem a gramática da Língua Portuguesa. 

d) Os termos “reação”, “intolerância” e “preconceito” não só recuperam adequadamente 

o vocábulo reiterado pelas frases anteriores (rejeição) mas também ampliam seu 

significado. 

 

3. Sobre o uso do acento grave nas expressões ―à meia-entrada‖ (ocorrência 1) e ―à época‖ 

(ocorrência 2), podemos AFIRMAR que: 

 

I- É pautado pela mesma regra nas ocorrências 1 e 2 

II- É pautado pela regra de preceder uma palavra feminina na ocorrência 1 

III- É pautado pela regra da preposição a que, ao reger um substantivo feminino singular, 

forma uma locução adverbial que deve necessariamente ser assinalada com um acento 

diferencial na ocorrência 2  

 

a) Todas são falsas, com exceção da III.        b)Todas são verdadeiras, com exceção da I. 

c) São verdadeiras I e II.    d)Somente I é verdadeira. 
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4. O pronome "se" na frase ―Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes pedirem o reembolso 

do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram (...)‖ tem o mesmo valor semântico-

sintático na seguinte frase: 

a) Em Maceió paga-se pouco, mas vive-se bem. 

b) Precisa-se de empregados responsáveis. 

c) Os passageiros indignaram-se com a greve do metrô. 

d) Após a confusão inicial, durante a briga, os motoristas insatisfeitos ofenderam-se com a 

maior naturalidade. 

 

5. De acordo com o Acordo Ortográfico vigente, assinale a alternativa na qual a regra implícita 

quanto ao uso do hífen na expressão ―meia-entrada‖ seja a mesma em todos os exemplos: 

a) auto-escola, e-mail, meia-vida, azul-escuro. 

b) meio-campista, meio-dia, meio-campo, meio-irmão. 

c) meia-casaca, primeira-dama, queima-roupa, super-reservada. 

d) meia-noite, bem-criada, mal-dormida, guarda-chuva. 

 

6. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto:  

De braços abertos sobre a Guanabara, ______ mais de 700 metros de altura e ______mais de 82 

anos, com o mesmo vigor _____ que o tornou conhecido em todo o mundo. Será que daqui 

_____80 anos o monumento não terá perdido sua ___________? Exaltado em prosa e verso, o 

Cristo Redentor é o mais altaneiro, o mais ______________ e o mais democrático símbolo do 

Rio de Janeiro: é visto por todos e de quase todas as partes da cidade – pelo menos _________ a 

especulação imobiliária não __________ muralhas de __________ para impedir sua visão. 

 

a) à / a/ simbólico /há/ majestância/ religioso / aonde / ergueu / arranhas-céus. 

b) há / a/ arquitetônico /há/ maestria/ piedoso / onde / levantou / arranhas-céu. 

c) a /há/ iconográfico /a/ magestade/ fervoroso / aonde / construiu / arranha-céus. 

d) a/ há/ simbólico / a/ majestade/ conspícuo / onde / ergueu / arranha-céus. 

 

Texto 2 

Tá avisado 

(disponível em http://taavisado.tumblr.com/) 
Muito boa a iniciativa de um cinema avisar aos espectadores do filme Praia do Futuro que o 

seu conteúdo pode desagradar alguns. Tão boa que deveria virar política das redes de cinema 

pra todo filme. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://taavisado.tumblr.com/
http://taavisado.tumblr.com/
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7. Sobre os textos 1 e 2, NÃO  é correto afirmar: 

 

a) O texto 2, através da ironia e humor parodísticos peculiares, constitui-se em uma 

reinterpretação semiótica intertextual do(s) enunciado(s) recôndito(s) no contexto primário, 

tanto ao que concerne seu caráter intrínseco e extrínseco 

b) O texto 1, muito embora seja um discurso engendrado por uma premente elite coprodutora 

do capital cultural, previsto nos moldes da Teoria Crítica e pelo arcabouço da Escola de 

Frankfurt, escamoteia certo juízo criterioso vigente na sociedade contemporânea em relação às 

minorias 

c)  O texto 2, por meio de uma fulcral pseudo-intersemioticidade dialógica, replica toda e 

qualquer possibilidade interpelativa e interpretativa do signo original, corroborando para 

acentuar a disparidade ambígua e sem fundamento da imagética contida no discurso 

ulterior. 

d) Não obstante a equidistância dos dois discursos, a percepção de leitura apropriada do 

primeiro enunciado é condição sine qua non para a correta depreensão do significado marginal 

na segunda ocorrência.  

 

8. Sobre as formas ―seje‖ e ―esteje‖ presentes no conjunto de imagens que integram o texto 2, é 

CORRETO afirmar: 
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I- Equivalem, respectivamente, às formas: 1
a
. e 3

a
. Pessoas (singular) do Indicativo Presente 

dos verbos SER e ESTAR, em suas formas arrizotônicas, de acordo com a NGB (Norma 

Gramatical Brasileira). 

II- Correspondem à variante popular da conjugação dos verbos SER e ESTAR na Presente do 

Subjuntivo (1
a
/3

a
 pessoa do singular) e absolutamente intercambiáveis com a conjugação padrão 

do verbo, já que as duas formas são atualmente aceitas. 

III- Constituem-se como uma anomalia grave do falante ―culto‖ de língua portuguesa, apesar 

do uso cada vez mais difundido de sua flexão tanto na linguagem falada quanto escrita. 

 

a) As alternativas I e II estão parcialmente corretas. 

b) Todas as alternativas estão incorretas, exceto a III. 

c) Todas as alternativas estão corretas, exceto a II. 

d) Somente a II está incorreta. 

 

9. Na frase ―Ela é encanto de moça, no entanto nenhum pretendente ainda se interessou por 

ela‖, a oração a partir da expressão em destaque é uma: 

a) Conjunção subordinativa consecutiva, pois introduz uma oração que exprime consequência. 

b)  Conjunção coordenativa aditiva sindética, pois introduz um pensamento que se adiciona ao 

anterior. 

c) Conjunção coordenativa adversativa, pois introduz um pensamento que contrasta com 

o anterior. 

d) Conjunção coordenativa conclusiva, pois introduz um pensamento de conclusão. 

 

10. Considerando o processo de formação e estrutura das palavras, a alternativa que apresenta 

inconsistência na exemplificação é:   

a) Sufixo temporal: estudáramos, existisse, amardes. 

b) Vogal temática: mudemos, levantamo-nos, tirante. 

c) Desinência de número: navios, aviões, girassóis. 

d) Radical: marujo, pedraria, terracota. 

 
11. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto: 

Embora seja alvo da especulação imobiliária ____ mais de 50 anos, desde que os 

empreendedores ___________ que o bairro Jardim das Flores ficaria ______ poucos ________ 

(ou melhor, _________) perto de uma importante estação de __________da cidade, a praça 

central _______ resiste. Dotado de uma _________ vista para o lago do Icaraí, os moradores 

__________ até quando _____________ conservar o importante patrimônio publico da 

comunidade. 

 

a) a – percebem – há – metrôs – metro – excessivamente -não obstante- magestosa – perguntam 

– conseguiram 

b) há – perceberão – a – metros – metro –escessivamente – portanto  - majestosa – perguntam – 

conseguiram 

c) a – perceberam - há – metros – metrô – ecessivamente – contudo – magestosa – 

perguntando-se - consiguirão  

d) há – perceberam – a – metros - metrô – excessivamente – ainda - majestosa – 

perguntam-se – conseguirão 

 

12. Leia as frases a seguir e escolha a alternativa CORRETA: 

I- Estou encantada com a vista. 

II- Alô? Alô!? Tem alguém na linha? 

III- ―Dicionário: sm.1. Obra que reúne, em ordem alfabética, as palavras de uma língua ou 

termos referentes a uma matéria específica, e descreve seu significado, uso, etimologia etc., na 

mesma língua ou em outra (dicionário de cinema / de inglês)2. O conjunto das palavras ou 

termos reunidos nessa obra.‖ 

IV-Beba Coca-Cola! 
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De acordo com o conjunto de finalidades comunicativas realizadas por meio do enunciado da 

língua proposto por Jakobson, na sequência supramencionada temos as seguintes funções da 

linguagem, em ordem crescente (I a IV): 

a) Emotiva, fática, metalinguística, conativa.         
b) b)Poética, fática, metalinguística, referencial. 

c)Poética, referencial, fática, metalinguística.     

d)Emotiva, poética, metalinguística, conativa. 

 

13. NULA 

 

14. Está plenamente CORRETO o emprego do elemento sublinhado na frase:   

a) O relatório para cujo o professor nos pede pressa, está em seu armário desde a semana 

passada.  

b) Fizemos um excelente relatório, para o qual colaboraram nosso estudo e dedicação.   

c) A parte do relatório aonde citei minhas experiências profissionais ocupou 15% do texto.  

d) Às vezes o estilo de um simples relatório, ao qual nos deparamos, torna-o absolutamente 

encantador para nós.   

15. Assinale a alternativa em que a concordância está feita de forma CORRETA: 

a) Deixamos caídas a calça e o jaleco. 

b) As enigmáticas Bruna e Cláudia vieram me afrontar. 

c) Água é boa para saúde. 

d) Admiro os futebóis alemão e os argentinos. 

16. Considere as frases: 

I- A expressão - (x-y) tem como resultado um número não positivo. 

II- Ela é uma dançarina excepcional. 

a) I é uma sentença aberta.   b) II é uma sentença fechada. 

c) I é uma sentença fechada.   d) I e II são sentenças abertas. 

17. João possui três amigos: um Brasileiro, um Argentino e outro Alemão. Um dos amigos é 

Enfermeiro, o outro é Engenheiro e o outro é Professor. Sabe-se que: 

I- Ou o Brasileiro é enfermeiro ou é professor. 

II- Ou o Brasileiro é engenheiro ou o Argentino é professor. 

III- Ou o Alemão é professor ou o Argentino é Professor. 

IV- Ou o Argentino é Engenheiro ou o Alemão é Engenheiro 

Portanto, é VERDADE que: 

a)O Brasileiro é Enfermeiro, o Argentino é engenheiro e o Alemão é Professor.  

b) O Brasileiro é enfermeiro, o Argentino é professor e o Alemão é 

engenheiro. 

c) O Brasileiro é professor, o Argentino é enfermeiro e o Alemão é engenheiro. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

18. Observe a sequência abaixo: 

JESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUS... 

A letra que ocupará a 61ª posição será: 

a) J  b) E  c)S  d)U 
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19. NULA 

 

20. É CORRETO afirmar a respeito da administração indireta: 

a) As autarquias são pessoas jurídicas de direito privado.  

b) A responsabilidade civil das autarquias por danos causados a terceiros depende da 

comprovação do dolo ou culpa.  

c) As sociedades de economia mista não podem explorar atividade econômica. 

d) Todas são falsas. 

 

21. NÃO são modalidades de licitação:  

a) concorrência  b)tomada de preços  c)convite d)Disputa  

 

22. É dispensável a licitação: 

a) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 

b) nos casos de emergência ou de calamidade pública, somente para os bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial ou calamitosa.  

c) para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade 

certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 

d) Todas as alternativas estão corretas 

23. O ___________, previsto pelo art. 137 da Constituição Federal, poderá ser decretado em 

função de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a 

ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, ou ainda quando da declaração de 

estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira. 

a) Estado de Emergência  b) Estado de Calamidade 

c) Estado de Sítio   d) Estado de Defesa 

 

24. Faça a correspondência: 

I- Eficiência  II- Razoabilidade e Proporcionalidade III- Motivação  

(   ) Por princípio,  a parte dispositiva deverá vir precedida por uma explicação ou fundamentos 

de fato e de direito . Nos processos e nos atos administrativos, é entendida como a indicação dos 

pressupostos de ―fato e de direito‖. 

(   ) Exige que a Administração atue com presteza, perfeição e sempre tenha por objetivo o 

atingimento de resultados práticos (busca pelo interesse público). Também chamado de 

princípio da boa-administração.  

(    )É o princípio da proibição de excesso, que tem por objetivo aferir a compatibilidade entre os 

meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da 

Administração Pública.   

 

A sequência CORRETA é: 

a) III, I, II  b) III, II, I  c) I,II, III  d) II, I, III 

 

25. São ícones padrão do Windows XP: 

a) Meu Computador e Meus Documentos.    

b) Meus Documentos e Meus Locais de Rede. 

c) Meus Locais de Rede e Internet Explorer. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

26. Na Barra de Formatação no Windows XP, podemos: 

a)Alterar Fonte, Negrito, Alinhamento de Texto. 

b) Alinhamento de Texto, Itálico, Visualizar. 

c) Inserir Data/hora, Visualizar, Itálico. 

d) Desfazer, Alterar Fonte, alinhamento de Texto. 
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27. Para alterar a configuração da área de trabalho no Windows XP basta seguir os passos: 

a) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações),Clicar em OK para salvar as modificações 

ou cancelar para sair sem modificar nada.  

b) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações), Clicar em OK para salvar as 

modificações ou cancelar para sair sem  modificar nada. 

c) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), clicar em OK para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

d) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), Clicar em Ok para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

 

28. O Brasil sediou, entre os dias 14 e 16 de julho em Fortaleza, a reunião cúpula do BRICS, 

grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 

Em pauta, estava(m): 

a) Criação de um banco de desenvolvimento e de um fundo de reservas. 

b) A inclusão da Argentina à cúpula do BRICS. 

c) Por não ter ainda um caráter formal, não ter um documento constitutivo, não funcionar com 

um secretariado fixo nem ter fundos destinados a financiar qualquer de suas atividades, o 

BRICS discutirá a formalização do grupo e elegerá sua diretoria. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

29. A Copa do Mundo da FIFA é a maior competição internacional de esporte único e é 

disputada pelas seleções masculinas principais das 208 federações afiliadas à FIFA. A 

competição é jogada a cada quatro anos desde a edição inaugural em 1930, à exceção de 1942 e 

1946, quando não ocorreu em função da Segunda Guerra Mundial. Ela cumpre com os objetivos 

da FIFA de sensibilizar o mundo, desenvolver o esporte e construir um futuro melhor de 

diversas maneiras. 

As duas próximas Copas aconteceão, respectivamente: 

a) Rússia e África   b)Rússia e Catar  

c) Catar e Rússia   d) Rússia e Japão 

 

30. NULA 

 

  

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

31. De acordo com a Lei nº 8.080/90 analise as assertivas abaixo.   

I- Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à 

Saúde Indígena.   

II- O SUS promoverá a articulação do Subsistema instituído pela Lei nº 8.080/90 com 

os órgãos responsáveis pela Política Indígena do País.  

 

É CORRETO o que se afirma em:   
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a) I é falso b)  II é falso   c) I e II são verdadeiras   d) I e II são falsos  

  
 

32. De acordo com a Lei nº 8.142/90, assinale a alternativa CORRETA.   

 

a) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado 

composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde 

e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de 

saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, 

cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada 

esfera do governo.  

b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional 

de Saúde.  

c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária 

em relação ao conjunto dos demais segmentos.  

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

33. Acerca das competências da direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS), 

assinale V para verdadeira e F para falsa: 

(    ) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.  

(   )participar na formulação e na implementação apenas das políticas de controle das 

agressões ao meio ambiente e de saneamento básico.  

(   )participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão afins, de 

agravo sobre o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde 

humana.   

 

A sequência CORRETA é:   

a) V,F, V  b) V, V, V  c) F,V,V  d) F, V, F  

 

34.  NULA  

 

35. Para constituir consórcios para desenvolver os serviços de saúde, os municípios 

deverão aplicar o princípio da direção:  

 

a) Paralela.     b) Única.   c) Hospitalar.       d) Autárquica.   

 

36. NULA 

 

37. Assinale a alternativa CORRETA.  

a) No âmbito do SUS, as ações em saúde do trabalhador estão focadas nos 

procedimentos de vacinação.  

b) A vigilância epidemiológica compreende o conjunto de ações capaz de eliminar, 

diminuir ou prevenir riscos à saúde. 

c) A universalidade de acesso aos serviços de saúde ocorre essencialmente na atenção 

básica, preservando os outros níveis de atenção do uso abusivo e desnecessário. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

 

38. NÃO são sistema e base de dados do Ministério da Saúde que devem incorporar 

informações de interesse da Saúde do Trabalhador:  
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a) Sistema de Informações de Mortalidade (SIM). 

b) Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB).  

c) Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).  

d) Sistema de Informações Geográficas (SIG). 

 

39. A Atenção Básica tem como fundamentos: 

I - possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e 

resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, 

com território adscrito de forma a permitir o planejamento e a programação 

descentralizada, e em consonância com o princípio da equidade. 

II - efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações 

programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, 

prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação, trabalho de forma 

interdisciplinar e em equipe, e coordenação do cuidado na rede de serviços. 

III - desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população 

adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. 

IV - valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento 

constante de sua formação e capacitação. 

  

a) I e II estão corretas   b) II, III e IV estão corretas 

c) I, II e III estão corretas  d) Todas estão corretas 

 

40. NÃO são características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica: 

a) garantia dos fluxos de referência e contra-referência aos serviços especializados, 

de apoio diagnóstico e terapêutico, ambulatorial e hospitalar. 

b) programação e implementação das atividades, com a priorização de solução dos 

problemas de saúde mais frequentes, considerando a responsabilidade da assistência 

resolutiva à demanda espontânea. 

c) desenvolvimento de ações educativas que possam interferir no processo de saúde-

doença da população e ampliar o controle social na defesa da qualidade de vida. 

d) desenvolvimento de ações focalizadas sobre os grupos de risco e fatores de risco 

comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de prevenir o 

aparecimento ou a manutenção de doenças e danos evitáveis. 

 

41. Com relação a febre reumática podemos considerar corretas as afirmativas baixo, 

EXCETO a alternativa: 

a) Doença caracterizada por reação inflamatória em diversos órgãos, sempre precedida 

por infecção estreptocócica da orofaringe, sendo a artrite a manifestação mais frequente 

e a cardite a mais grave. 

b) Faringite causada pelo Estreptococo beta-hemolítico do grupo A de Lancefield. 

c) As manifestações maiores do quadro clínico que a febre reumática apresenta são: 

cardite, artrite, coreia, eritema marginatum, nódulos subcutâneos. 

d) A febre reumática é uma doença de baixa morbidade e não recidivante, sempre 

se manifesta após piodermite. 

 

42. Marque a alternativa correta com relação aos objetivos das técnicas de higiene 

brônquica: 

a) Melhora das trocas gasosas e redução dos volumes e capacidades pulmonares; 
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b) Melhora do fluxo aéreo e eliminação de secreções brônquicas; 

c) Melhora do fluxo aéreo e redução das trocas gasosas; 

d) Manter volumes e capacidades pulmonares e reduzir o fluxo aéreo. 

 

43.  Coloque ¨V¨ nas alternativas verdadeiras e ¨F¨ nas alternativas falsas: 

(     ) A drenagem autógena é uma técnica de expiração rápida. 

(    ) A drenagem autógena visa maximizar o fluxo de ar nas vias aéreas para melhorar a 

eliminação do muco. 

(    ) A drenagem autógena é uma combinação de técnicas de controle da respiração com 

respiração a vários volumes pulmonares. 

(    ) A drenagem autógena é realizada em quatro fases: Fase 1 - ¨Descolar¨ o muco; 

Fase 2 - ¨Coleta¨ do muco; Fase 3 - ¨Armazenar¨ o muco e Fase 4 - ¨Eliminar¨ o muco. 

(    ) Na técnica de drenagem autógena a tosse deve ser desencorajada até que a última 

fase do ciclo se complete. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) F, V, V, F, V b)F, F, V, V, F c)V, V, F, F, F  d)V, F, F, V, V 

 

44. Com relação aos exercícios respiratórios com objetivo de expansão pulmonar é 

CORRETO afirmar que: 

I – a inspiração com expiração abreviada aumenta a capacidade pulmonar total de forma 

lenta e gradativa; 

II – Os exercícios diafragmáticos podem causar como uma das suas complicações a 

distensão abdominal; 

III – Na técnica de soluços inspiratórios deve-se sempre solicitar ao paciente uma tosse 

ao final; 

IV – Os exercícios de expansão pulmonar são normalmente utilizados para reintegrar 

unidades ventilatórias que tiveram sua complacência diminuída. 

 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

a) I e II  b)III e IV  c)II e IV  d)I e IV. 

 

45. São sinais de atelectasia: 

a) Hipotensão arterial e dispneia.  b)Hipertensão arterial e dispneia. 

c) Taquipnéia e hipoxemia.   d)Hipotensão arterial e taquipnéia. 

 

46. Quais são os sinais radiológicos evidenciados no edema agudo de pulmão: 

a) Cefalização da trama vascular e espessamento de linhas sagonais. 

b) Congestão perihilar e bibasal e espessamento de linhas B de Kerley. 

c) Borramento algodonoso bilateral e difuso edema pericárdico. 

d) Edema alveolar e afinamento de cisuras interlobares. 

 

47. Se um raio X de tórax, incidência PA, ortostase, é tecnicamente CORRETO, nós 

podermos diagnosticar Situs Inversus Totalis (SIT) devido à posição anômala de um dos 

elementos anatômicos torácicos ou digestivos. Qual seria esse elemento anatômico? 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Crossa da aorta à direita da silhueta cardiovascular. 

b) Entrada da veia cava inferior no átrio direito. 

c) Bolha de ar gástrica. 
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d) Direção do eixo cardíaco (ápex ventricular) para a direita da linha mediana do tórax. 

 

48. Em pessoas normais, no final da expiração, o volume pulmonar aproxima-se do 

volume de relaxamento do sistema respiratório, ou seja, o volume determinado pelo 

balanço entre as pressões opostas de recolhimento elástico da parede e do pulmão 

(Capacidade Residual Funcional). Em algumas situações, este volume expiratório final 

será maior do que a CRF predita, provocando o aumento da pressão de recolhimento 

elástico do sistema respiratório e, consequentemente, de pressão alveolar. Esta alteração 

é denominada de: 

 

a) Auto-peep ou peep intrínseca.         b)Pico de pressão ou pressão platô. 

c) Fluxo inspiratório ou pico de pressão.        d)Pressão diagrafmática ou abdominal. 

 

49. O incentivador inspiratório tipo Respiron deve ser administrado no paciente com 

segurança: 

a) Somente quando não se auscultam ruídos adventícios do tipo sopro tubário. 

b) Somente quando se administra a técnica de Exercícios Direcionados com Inspiração 

Controlada (EDIC). 

c) Somente quando o paciente apresenta fadiga de musculatura respiratória. 

d) No caso do paciente não apresentar respiração paradoxal. 

 

50. Com relação a TEF é CORRETO afirmar que: 

a) É uma técnica cujo objetivo é remover secreção com menor alteração de pressão 

pleural. 

b) Deve ser realizada a partir da capacidade pulmonar total do paciente. 

c) É contra indicada em pacientes que provocam colapso alveolar durante a tosse 

normal. 

d) Dentre seus efeitos está relatado a diminuição do fluxo expiratório (fluxo aéreo). 

 

51. Qual o teste que você realizaria para diagnosticar a tenossinovite do primeiro 

compartimento dorsal do punho, que contém os tendões dos músculos abdutor longo do 

polegar e extensor curto do polegar? Sabendo-se que o teste é feito com o paciente 

colocando o polegar dentro da mão fechada e desviando a mão e o punho na direção 

ulnar. 

 

a) Manobra de Adson.  b)Teste de Yergason. 

c)Teste de Finkelstein.  d)Teste de Rockwood. 

 

52. Determinados traumatismos podem estar associados a lesões dos nervos periféricos. 

Alguns traumatismos levam a inatividade, a maioria, por desuso pela imobilização, e 

por outro lado, uma lesão nervosa periférica. Assinale dentre as alternativas abaixo, o 

tipo de fratura que não corresponde a lesão do nervo periférico: 

 

a) Fratura do 1/3 médio do úmero – nervo radial. 

b) Fratura do epicôndilo medial – nervo cubital ou ulnar. 

c) Fratura no côndilo lateral do fêmur – nervo ciático poplíteo externo. 

d) Fratura e/ou luxação do ombro – nervo mediano. 

 

53. Com relação a Doença de Parkinson podemos considerar verdadeiras as afirmativas 

a seguir, EXCETO: 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE - 20/07/2014 

13 
 

a) Ocorre lesão degenerativa no corpo estriado e substância negra do cérebro. 

b) Existem tipos idiopático, infeccioso, aterosclerótico, tóxico e medicamentoso. 

c) Caracteriza-se pela alteração do tônus como hipertonia do tipo plástica, ou seja, se 

caracteriza por afetar músculos do pescoço, agonistas e antagonistas dos membros, 

levando a uma rigidez. 

d) O tremor se apresenta durante o movimento voluntário e cessa durante o 

repouso e o sono, sendo comum afetar a cabeça e o tronco.  

 

54. A marcha de Trendelenburg compensada é caracterizada pelo desvio do tronco 

sobre o quadril, durante a fase de acomodação de posição, que serve para compensar: 

a) A fraqueza na abdução do quadril. b)A fraqueza na rotação do quadril. 

c) A fraqueza dos extensores do joelho. d)Nenhuma das alternativas anteriores.  

 

55. A sensibilidade é a forma de percepção que informa no nosso organismo os 

estímulos externos estando presentes na pele, músculos, ossos e outras sensações 

especiais. Alguns padrões são comuns de anormalidades sensitivas. Dentre as 

alternativas a seguir, assinale a FALSA: 

 

a) Hemianalgesia total se refere a lesão talâmica ou a parte alta do tronco cerebral. 

b) Abolição bilateral de todas as formas de sensibilidade abaixo de um nível 

definido se refere a lesão de uma raiz sensitiva ou de um nervo periférico. 

c) Abolição de sensibilidade com disposição em sela se refere a lesão de cauda equina. 

d) Abolição da sensibilidade superficial em mãos e pés (analgesia em luvas e meia) se 

refere a polineuropatias. 

 

56. As Doenças Cerebrais Vasculares também chamadas de AVC, são causas frequentes 

de mortalidade mundial e normalmente levam a incapacidades físicas. Existe o quadro 

clínico na fase aguda, onde podemos encontrar: 

 

a) Hipertrofia, hiperreflexia e sinal de Babinski. 

b) Hipotonia, hiporreflexia e paralisia muscular de todo o hemicorpo. 

c) Hipotonia, sinal de Babinski e dor a nível do ombro. 

d) Hipertonia, hiporreflexia e alteração da inervação recíproca. 

 

57. A esclerose múltipla é uma doença progressiva, crônica, caracterizada 

patologicamente pela presença de placas de desmielinização do sistema nervoso 

atingindo várias áreas. Com relação a essa patologia, NÃO podemos afirmar 

corretamente: 

 

a) Distúrbios visuais como diplopia, nistagmo ou anormalidades nos campos visuais 

estão entre os sinais e sintomas comuns em pacientes; 

b) Alterações de sensibilidade como as parestesias e hipoestesias termo algésica 

também costumam se apresentar com frequência; 

c) O sinal de Goover pode acometer os pacientes, sendo realizado um teste que 

expõe o paciente a uma temperatura elevada e os sintomas são agravados; 

d) O sinal de Lhermite pode estar presente como um sinal de choque ou formigamento 

do corpo. 

 

58. Sobre os efeitos pulmonares da PEEP, podemos identificar a seguir como efeito 

deletério da PEEP a alternativa: 
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a) Redução do efeito Shunt. 

b) Aumento da CRF. 

c) Desloca o ponto de igual pressão. 

d) Diminuição da pressão arterial.  

  

59. A Eletromiografia é uma técnica que se tornou um instrumento de valor para avaliar 

anormalidades e lesões dos nervos periféricos, assim como para localizar a área 

envolvida. Sobre os testes de velocidade de condução nervosa, podemos afirmar 

corretamente, EXCETO a alternativa: 

 

a) Os testes de VCN envolvem a estimulação direta para iniciar um impulso nos nervos 

motores ou sensitivos. 

b) O tempo de condução é medido registrando-se o potencial evocado, seja no músculo 

inervado pelo nervo motor ou do próprio nervo sensitivo. 

c) A VCN pode ser testada em qualquer nervo periférico que seja superficial o 

suficiente para ser estimulado através da pele em dois pontos diferentes. 

d) A idade e a temperatura são fatores que não influenciam e não causam 

variações na velocidade de condução. 

 

60. Marcos ajudou a apagar um incêndio na padaria do Sr. Vinícius. Como se expos 

muito ao fogo, teve queimadura de quarto grau e apresentou um quadro pulmonar, 

caracterizado pela: 

 a) asma         b) pneumotórax     c) enfisema        d) Todas estão corretas 
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MÉDICO PLANTONISTA 
  

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Texto 1 

Alerta em ingresso de 'Praia do Futuro' diz respeito à meia-entrada e não a sexo gay, diz 

cinema. 
(adaptado de http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-

sexo-gay-diz-cinema-12553105) 

Espectador diz ter sido avisado sobre cenas íntimas no filme com Wagner Moura em 

sala em João Pessoa. 

RIO — Ao lançar "Praia do futuro" no Festival de Berlim, em fevereiro, Wagner Moura 

tentou se esquivar das perguntas sobre as cenas de sexo entre seu personagem e o do 

ator alemão Clemens Schick. "Temos que ter responsabilidade de não fazer isso virar 

um assunto. É preciso ver essa relação entre eles com naturalidade", disse ele, à época. 

Não adiantou. As cenas estão se tornando o principal assunto do filme, que tem 

classificação etária de 14 anos. 

Em Niterói, no Cinemark do Plaza Shopping, cerca de 40 pessoas saíram no meio de 

uma sessão (domingo, às 21h) do novo filme de Karim Aïnouz, conforme adiantou o 

colunista do GLOBO Ancelmo Gois. Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes 

pedirem o reembolso do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram, uma 

unidade também da rede Cinemark passou a fazer o alerta nas bilheterias. Há relatos 

parecidos em São Luís, em que clientes saíram de uma sessão reclamando não terem ido 

ao cinema "para ver aquilo". 

Procurado pelo GLOBO, Aïnouz comentou a polêmica. 

— Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de semana 

em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no 

público que frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a 

intolerância e o preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em 

geral são frutos da ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo 

que o nosso filme venha pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais 

tolerância e respeito às diferenças. 

Já em João Pessoa, o professor de turismo e administrador de empresas Iarlley Araujo, 

de 34 anos, que foi assistir ao filme numa sala da rede Cinépolis, foi alertado pelo 

atendente sobre as "cenas de sexo homossexual". "Senhor, tem certeza de que deseja ver 

esse filme?", teria perguntado o funcionário, de acordo com o post publicado por Iarlley 

Araújo no Instagram, em que compartilha uma imagem com o carimbo de "avisado" no 

ingresso do filme. Mas, segundo a empresa, tudo não passa de um mal entendido.  

 

http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
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1. Em relação ao texto 1, é CORRETO afirmar: 

I- É um editorial, com características injuntivas. 

II- É um texto jornalístico com traços argumentativos e expositivos. 

III- É uma propaganda institucional em formato de artigo de opinião. 

 

a) Apenas I e II são corretas. 

b) Apenas II e III são incorretas. 

c) Todas são incorretas, com exceção da afirmativa II. 

d) Apenas III é correta. 

 

2. Sobre o trecho ―Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de 

semana em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no público que 

frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a intolerância e o 

preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em geral são frutos da 

ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo que o nosso filme venha 

pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais tolerância e respeito às diferenças‖, 

podemos AFIRMAR que: 

 

a) A repetição continuada da palavra rejeição foi extremamente necessária, já que não existe 

em Língua Portuguesa outro vocábulo anafórico semelhante. 

b) Para ficar gramaticalmente correto, o jornalista que escreveu o artigo deveria ter modificado 

a transcrição da opinião do cineasta Karim Aïnouz, evitando assim a repetição da mesma 

palavra. 

c) O ―erro‖ linguístico do cineasta se deve ao fato do mesmo ser estrangeiro e não conhecer 

bem a gramática da Língua Portuguesa. 

d) Os termos “reação”, “intolerância” e “preconceito” não só recuperam adequadamente 

o vocábulo reiterado pelas frases anteriores (rejeição) mas também ampliam seu 

significado. 

 

3. Sobre o uso do acento grave nas expressões ―à meia-entrada‖ (ocorrência 1) e ―à época‖ 

(ocorrência 2), podemos AFIRMAR que: 

 

I- É pautado pela mesma regra nas ocorrências 1 e 2 

II- É pautado pela regra de preceder uma palavra feminina na ocorrência 1 

III- É pautado pela regra da preposição a que, ao reger um substantivo feminino singular, 

forma uma locução adverbial que deve necessariamente ser assinalada com um acento 

diferencial na ocorrência 2  

 

a) Todas são falsas, com exceção da III.        b)Todas são verdadeiras, com exceção da I. 

c) São verdadeiras I e II.    d)Somente I é verdadeira. 
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4. O pronome "se" na frase ―Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes pedirem o reembolso 

do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram (...)‖ tem o mesmo valor semântico-

sintático na seguinte frase: 

a) Em Maceió paga-se pouco, mas vive-se bem. 

b) Precisa-se de empregados responsáveis. 

c) Os passageiros indignaram-se com a greve do metrô. 

d) Após a confusão inicial, durante a briga, os motoristas insatisfeitos ofenderam-se com a 

maior naturalidade. 

 

5. De acordo com o Acordo Ortográfico vigente, assinale a alternativa na qual a regra implícita 

quanto ao uso do hífen na expressão ―meia-entrada‖ seja a mesma em todos os exemplos: 

a) auto-escola, e-mail, meia-vida, azul-escuro. 

b) meio-campista, meio-dia, meio-campo, meio-irmão. 

c) meia-casaca, primeira-dama, queima-roupa, super-reservada. 

d) meia-noite, bem-criada, mal-dormida, guarda-chuva. 

 

6. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto:  

De braços abertos sobre a Guanabara, ______ mais de 700 metros de altura e ______mais de 82 

anos, com o mesmo vigor _____ que o tornou conhecido em todo o mundo. Será que daqui 

_____80 anos o monumento não terá perdido sua ___________? Exaltado em prosa e verso, o 

Cristo Redentor é o mais altaneiro, o mais ______________ e o mais democrático símbolo do 

Rio de Janeiro: é visto por todos e de quase todas as partes da cidade – pelo menos _________ a 

especulação imobiliária não __________ muralhas de __________ para impedir sua visão. 

 

a) à / a/ simbólico /há/ majestância/ religioso / aonde / ergueu / arranhas-céus. 

b) há / a/ arquitetônico /há/ maestria/ piedoso / onde / levantou / arranhas-céu. 

c) a /há/ iconográfico /a/ magestade/ fervoroso / aonde / construiu / arranha-céus. 

d) a/ há/ simbólico / a/ majestade/ conspícuo / onde / ergueu / arranha-céus. 

 

Texto 2 

Tá avisado 

(disponível em http://taavisado.tumblr.com/) 
Muito boa a iniciativa de um cinema avisar aos espectadores do filme Praia do Futuro que o 

seu conteúdo pode desagradar alguns. Tão boa que deveria virar política das redes de cinema 

pra todo filme. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://taavisado.tumblr.com/
http://taavisado.tumblr.com/
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7. Sobre os textos 1 e 2, NÃO  é correto afirmar: 

 

a) O texto 2, através da ironia e humor parodísticos peculiares, constitui-se em uma 

reinterpretação semiótica intertextual do(s) enunciado(s) recôndito(s) no contexto primário, 

tanto ao que concerne seu caráter intrínseco e extrínseco 

b) O texto 1, muito embora seja um discurso engendrado por uma premente elite coprodutora 

do capital cultural, previsto nos moldes da Teoria Crítica e pelo arcabouço da Escola de 

Frankfurt, escamoteia certo juízo criterioso vigente na sociedade contemporânea em relação às 

minorias 

c)  O texto 2, por meio de uma fulcral pseudo-intersemioticidade dialógica, replica toda e 

qualquer possibilidade interpelativa e interpretativa do signo original, corroborando para 

acentuar a disparidade ambígua e sem fundamento da imagética contida no discurso 

ulterior. 

d) Não obstante a equidistância dos dois discursos, a percepção de leitura apropriada do 

primeiro enunciado é condição sine qua non para a correta depreensão do significado marginal 

na segunda ocorrência.  

 

8. Sobre as formas ―seje‖ e ―esteje‖ presentes no conjunto de imagens que integram o texto 2, é 

CORRETO afirmar: 
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I- Equivalem, respectivamente, às formas: 1
a
. e 3

a
. Pessoas (singular) do Indicativo Presente 

dos verbos SER e ESTAR, em suas formas arrizotônicas, de acordo com a NGB (Norma 

Gramatical Brasileira). 

II- Correspondem à variante popular da conjugação dos verbos SER e ESTAR na Presente do 

Subjuntivo (1
a
/3

a
 pessoa do singular) e absolutamente intercambiáveis com a conjugação padrão 

do verbo, já que as duas formas são atualmente aceitas. 

III- Constituem-se como uma anomalia grave do falante ―culto‖ de língua portuguesa, apesar 

do uso cada vez mais difundido de sua flexão tanto na linguagem falada quanto escrita. 

 

a) As alternativas I e II estão parcialmente corretas. 

b) Todas as alternativas estão incorretas, exceto a III. 

c) Todas as alternativas estão corretas, exceto a II. 

d) Somente a II está incorreta. 

 

9. Na frase ―Ela é encanto de moça, no entanto nenhum pretendente ainda se interessou por 

ela‖, a oração a partir da expressão em destaque é uma: 

a) Conjunção subordinativa consecutiva, pois introduz uma oração que exprime consequência. 

b)  Conjunção coordenativa aditiva sindética, pois introduz um pensamento que se adiciona ao 

anterior. 

c) Conjunção coordenativa adversativa, pois introduz um pensamento que contrasta com 

o anterior. 

d) Conjunção coordenativa conclusiva, pois introduz um pensamento de conclusão. 

 

10. Considerando o processo de formação e estrutura das palavras, a alternativa que apresenta 

inconsistência na exemplificação é:   

a) Sufixo temporal: estudáramos, existisse, amardes. 

b) Vogal temática: mudemos, levantamo-nos, tirante. 

c) Desinência de número: navios, aviões, girassóis. 

d) Radical: marujo, pedraria, terracota. 

 
11. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto: 

Embora seja alvo da especulação imobiliária ____ mais de 50 anos, desde que os 

empreendedores ___________ que o bairro Jardim das Flores ficaria ______ poucos ________ 

(ou melhor, _________) perto de uma importante estação de __________da cidade, a praça 

central _______ resiste. Dotado de uma _________ vista para o lago do Icaraí, os moradores 

__________ até quando _____________ conservar o importante patrimônio publico da 

comunidade. 

 

a) a – percebem – há – metrôs – metro – excessivamente -não obstante- magestosa – perguntam 

– conseguiram 

b) há – perceberão – a – metros – metro –escessivamente – portanto  - majestosa – perguntam – 

conseguiram 

c) a – perceberam - há – metros – metrô – ecessivamente – contudo – magestosa – 

perguntando-se - consiguirão  

d) há – perceberam – a – metros - metrô – excessivamente – ainda - majestosa – 

perguntam-se – conseguirão 

 

12. Leia as frases a seguir e escolha a alternativa CORRETA: 

I- Estou encantada com a vista. 

II- Alô? Alô!? Tem alguém na linha? 

III- ―Dicionário: sm.1. Obra que reúne, em ordem alfabética, as palavras de uma língua ou 

termos referentes a uma matéria específica, e descreve seu significado, uso, etimologia etc., na 

mesma língua ou em outra (dicionário de cinema / de inglês)2. O conjunto das palavras ou 

termos reunidos nessa obra.‖ 

IV-Beba Coca-Cola! 
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De acordo com o conjunto de finalidades comunicativas realizadas por meio do enunciado da 

língua proposto por Jakobson, na sequência supramencionada temos as seguintes funções da 

linguagem, em ordem crescente (I a IV): 

a) Emotiva, fática, metalinguística, conativa.         
b) b)Poética, fática, metalinguística, referencial. 

c)Poética, referencial, fática, metalinguística.     

d)Emotiva, poética, metalinguística, conativa. 

 

13. NULA 

 

14. Está plenamente CORRETO o emprego do elemento sublinhado na frase:   

a) O relatório para cujo o professor nos pede pressa, está em seu armário desde a semana 

passada.  

b) Fizemos um excelente relatório, para o qual colaboraram nosso estudo e dedicação.   

c) A parte do relatório aonde citei minhas experiências profissionais ocupou 15% do texto.  

d) Às vezes o estilo de um simples relatório, ao qual nos deparamos, torna-o absolutamente 

encantador para nós.   

15. Assinale a alternativa em que a concordância está feita de forma CORRETA: 

a) Deixamos caídas a calça e o jaleco. 

b) As enigmáticas Bruna e Cláudia vieram me afrontar. 

c) Água é boa para saúde. 

d) Admiro os futebóis alemão e os argentinos. 

16. Considere as frases: 

I- A expressão - (x-y) tem como resultado um número não positivo. 

II- Ela é uma dançarina excepcional. 

a) I é uma sentença aberta.   b) II é uma sentença fechada. 

c) I é uma sentença fechada.   d) I e II são sentenças abertas. 

17. João possui três amigos: um Brasileiro, um Argentino e outro Alemão. Um dos amigos é 

Enfermeiro, o outro é Engenheiro e o outro é Professor. Sabe-se que: 

I- Ou o Brasileiro é enfermeiro ou é professor. 

II- Ou o Brasileiro é engenheiro ou o Argentino é professor. 

III- Ou o Alemão é professor ou o Argentino é Professor. 

IV- Ou o Argentino é Engenheiro ou o Alemão é Engenheiro 

Portanto, é VERDADE que: 

a)O Brasileiro é Enfermeiro, o Argentino é engenheiro e o Alemão é Professor.  

b) O Brasileiro é enfermeiro, o Argentino é professor e o Alemão é 

engenheiro. 

c) O Brasileiro é professor, o Argentino é enfermeiro e o Alemão é engenheiro. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

18. Observe a sequência abaixo: 

JESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUS... 

A letra que ocupará a 61ª posição será: 

a) J  b) E  c)S  d)U 
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19. NULA 

 

20. É CORRETO afirmar a respeito da administração indireta: 

a) As autarquias são pessoas jurídicas de direito privado.  

b) A responsabilidade civil das autarquias por danos causados a terceiros depende da 

comprovação do dolo ou culpa.  

c) As sociedades de economia mista não podem explorar atividade econômica. 

d) Todas são falsas. 

 

21. NÃO são modalidades de licitação:  

a) concorrência  b)tomada de preços  c)convite d)Disputa  

 

22. É dispensável a licitação: 

a) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 

b) nos casos de emergência ou de calamidade pública, somente para os bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial ou calamitosa.  

c) para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade 

certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 

d) Todas as alternativas estão corretas 

23. O ___________, previsto pelo art. 137 da Constituição Federal, poderá ser decretado em 

função de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a 

ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, ou ainda quando da declaração de 

estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira. 

a) Estado de Emergência  b) Estado de Calamidade 

c) Estado de Sítio   d) Estado de Defesa 

 

24. Faça a correspondência: 

I- Eficiência  II- Razoabilidade e Proporcionalidade III- Motivação  

(   ) Por princípio,  a parte dispositiva deverá vir precedida por uma explicação ou fundamentos 

de fato e de direito . Nos processos e nos atos administrativos, é entendida como a indicação dos 

pressupostos de ―fato e de direito‖. 

(   ) Exige que a Administração atue com presteza, perfeição e sempre tenha por objetivo o 

atingimento de resultados práticos (busca pelo interesse público). Também chamado de 

princípio da boa-administração.  

(    )É o princípio da proibição de excesso, que tem por objetivo aferir a compatibilidade entre os 

meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da 

Administração Pública.   

 

A sequência CORRETA é: 

a) III, I, II  b) III, II, I  c) I,II, III  d) II, I, III 

 

25. São ícones padrão do Windows XP: 

a) Meu Computador e Meus Documentos.    

b) Meus Documentos e Meus Locais de Rede. 

c) Meus Locais de Rede e Internet Explorer. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

26. Na Barra de Formatação no Windows XP, podemos: 

a)Alterar Fonte, Negrito, Alinhamento de Texto. 

b) Alinhamento de Texto, Itálico, Visualizar. 

c) Inserir Data/hora, Visualizar, Itálico. 

d) Desfazer, Alterar Fonte, alinhamento de Texto. 
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27. Para alterar a configuração da área de trabalho no Windows XP basta seguir os passos: 

a) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações),Clicar em OK para salvar as modificações 

ou cancelar para sair sem modificar nada.  

b) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações), Clicar em OK para salvar as 

modificações ou cancelar para sair sem  modificar nada. 

c) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), clicar em OK para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

d) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), Clicar em Ok para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

 

28. O Brasil sediou, entre os dias 14 e 16 de julho em Fortaleza, a reunião cúpula do BRICS, 

grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 

Em pauta, estava(m): 

a) Criação de um banco de desenvolvimento e de um fundo de reservas. 

b) A inclusão da Argentina à cúpula do BRICS. 

c) Por não ter ainda um caráter formal, não ter um documento constitutivo, não funcionar com 

um secretariado fixo nem ter fundos destinados a financiar qualquer de suas atividades, o 

BRICS discutirá a formalização do grupo e elegerá sua diretoria. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

29. A Copa do Mundo da FIFA é a maior competição internacional de esporte único e é 

disputada pelas seleções masculinas principais das 208 federações afiliadas à FIFA. A 

competição é jogada a cada quatro anos desde a edição inaugural em 1930, à exceção de 1942 e 

1946, quando não ocorreu em função da Segunda Guerra Mundial. Ela cumpre com os objetivos 

da FIFA de sensibilizar o mundo, desenvolver o esporte e construir um futuro melhor de 

diversas maneiras. 

As duas próximas Copas aconteceão, respectivamente: 

a) Rússia e África   b)Rússia e Catar  

c) Catar e Rússia   d) Rússia e Japão 

 

30. NULA 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

31. De acordo com a Lei nº 8.080/90 analise as assertivas abaixo.   

I- Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à 

Saúde Indígena.   

II- O SUS promoverá a articulação do Subsistema instituído pela Lei nº 8.080/90 com 

os órgãos responsáveis pela Política Indígena do País.  

 

É CORRETO o que se afirma em:   
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a) I é falso b)  II é falso   c) I e II são verdadeiras   d) I e II são falsos  

  
 

32. De acordo com a Lei nº 8.142/90, assinale a alternativa CORRETA.   

 

a) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado 

composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde 

e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de 

saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, 

cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada 

esfera do governo.  

b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional 

de Saúde.  

c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária 

em relação ao conjunto dos demais segmentos.  

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

33. Acerca das competências da direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS), 

assinale V para verdadeira e F para falsa: 

(    ) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.  

(   )participar na formulação e na implementação apenas das políticas de controle das 

agressões ao meio ambiente e de saneamento básico.  

(   )participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão afins, de 

agravo sobre o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde 

humana.   

 

A sequência CORRETA é:   

a) V,F, V  b) V, V, V  c) F,V,V  d) F, V, F  

 

34.  NULA 

 

35. Para constituir consórcios para desenvolver os serviços de saúde, os municípios 

deverão aplicar o princípio da direção:  

 

a) Paralela.     b) Única.   c) Hospitalar.       d) Autárquica.   

 

36. NULA 

 

37. Assinale a alternativa CORRETA.  

a) No âmbito do SUS, as ações em saúde do trabalhador estão focadas nos 

procedimentos de vacinação.  

b) A vigilância epidemiológica compreende o conjunto de ações capaz de eliminar, 

diminuir ou prevenir riscos à saúde. 

c) A universalidade de acesso aos serviços de saúde ocorre essencialmente na atenção 

básica, preservando os outros níveis de atenção do uso abusivo e desnecessário. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

 

38. NÃO são sistema e base de dados do Ministério da Saúde que devem incorporar 

informações de interesse da Saúde do Trabalhador:  
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a) Sistema de Informações de Mortalidade (SIM). 

b) Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB).  

c) Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).  

d) Sistema de Informações Geográficas (SIG). 

 

39. A Atenção Básica tem como fundamentos: 

I - possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e 

resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, 

com território adscrito de forma a permitir o planejamento e a programação 

descentralizada, e em consonância com o princípio da equidade. 

II - efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações 

programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, 

prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação, trabalho de forma 

interdisciplinar e em equipe, e coordenação do cuidado na rede de serviços. 

III - desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população 

adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. 

IV - valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento 

constante de sua formação e capacitação. 

  

a) I e II estão corretas   b) II, III e IV estão corretas 

c) I, II e III estão corretas  d) Todas estão corretas 

 

40. NÃO são características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica: 

a) garantia dos fluxos de referência e contra-referência aos serviços especializados, 

de apoio diagnóstico e terapêutico, ambulatorial e hospitalar. 

b) programação e implementação das atividades, com a priorização de solução dos 

problemas de saúde mais frequentes, considerando a responsabilidade da assistência 

resolutiva à demanda espontânea. 

c) desenvolvimento de ações educativas que possam interferir no processo de saúde-

doença da população e ampliar o controle social na defesa da qualidade de vida. 

d) desenvolvimento de ações focalizadas sobre os grupos de risco e fatores de risco 

comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de prevenir o 

aparecimento ou a manutenção de doenças e danos evitáveis. 

 

41. Em relação ao código de ética médica, aponte a opção ERRADA: 

 

a)O médico guardará sigilo a respeito das informações de que detenha conhecimento no 

desempenho de suas funções, com exceção dos casos previstos em lei. 

b)Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou de instituição, pública 

ou privada, limitará a escolha, pelo médico, dos meios cientificamente reconhecidos a 

serem praticados para o estabelecimento do diagnóstico e da execução do tratamento, 

salvo quando em benefício do paciente. 

c)As relações do médico com os demais profissionais devem basear-se no respeito 

mútuo, na liberdade e na independência de cada um, buscando sempre o interesse 

e o bem-estar de cada um. 

d)Deixar de atender em setores de urgência e emergência, quando for de sua obrigação 

fazê-lo, expondo a risco a vida de pacientes, mesmo respaldado por decisão majoritária 

da categoria. 
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42. A amamentação traz inúmeros benefícios para a mãe e o filho. Em relação ao 

aleitamento, aponte a alternativa CORRETA: 

 

a) A lactopoese é mantida pela existência do reflexo neuroendócrino de sucção, que 

age no eixo hipotalâmico-hipofisário e acaba por inibir a liberação de prolactina. 

b) Os hormônios liberados pela lactante não são capazes de atuar na criança, 

através do leite. 

c) A quantidade normal de leite produzida varia de acordo com a mulher e as 

necessidades do bebê. A OMS estima em 1.200 ml por dia, valor médio satisfatório para 

os seis primeiros meses de vida.  

d) À secreção da glândula mamária na primeira semana pós parto segue-se um leite de 

transição, por 4 a 5 semanas, para finalmente surgir o leite maduro definitivo.  

 

43. Em relação à hiperêmese gravídica, aponte a opção ERRADA: 

 

a) Nas formas graves, o vômito persiste, que obriga ao jejum forçado, acabando 

por determinar lesões dismetabólicas. A paciente nada ingere e ainda vomita. As 

alterações hidroeletrolíticas diminuem. 

b) Pacientes nas êmese simples, por 2 a 4 semanas, apresentam depleção de água e de 

eletrólitos, sem atingir, contudo, importante alteração nutricional. Ocorre perda 

ponderal de cerca de 4% e o pulso mantém-se em torno de 100 batimentos por minuto. 

c) No quadro grave, pode-se ter choque com hipotensão, pulso rápido  e fino e 

extremidades frias. 

d) Habitualmente a oligúria exprime hipovolemia, que pode traduzir sequela de 

insufuciência renal aguda (necrose tubular). 

 

44. O teste diagnóstico mais conveniente para se avaliar os distúrbios de 

hemocoagulação é: 

 

a) Dosagem de fibrinogênio (na CID consideram-se 150-200mg% como graus 

subclínicos de hipofibrinogenemia). 

b) Teste de weiner (no caso de hemorragias graves este mostra um coágulo 

disperso, quase sem formação). 

c) Tempo de protrombina (elevado na CID). 

d) Dosagem dos PDF (aumentada na CID). 

 

45. A gemelaridade, o polidrâmnio e amniorrexe prematura são alguns fatores de 

prematuridade. Indique a alternativa que não mostra o tratamento inicial (de ataque): 

 

a) Repouso absoluto no leito 

b) Administração de diazepínico: 3amp, 30 mg,IM 

c) Corticoide: betametasona 

d) Acompanhamento materno (contração, condições cervicais, PA, frequência 

cardíaca) e fetal. 

 

46. O Brasil vem acumulando importantes vitórias na área de vigilância epidemiológica, 

prevenção e controle de doenças, a exemplo da erradicação da poliomielite e eliminação 

do sarampo. Aponte a assertiva ERRADA. 
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a) No Brasil, a Campanha de Erradicação da Varíola (CEV) − 1966-73 − é 

reconhecida como marco da institucionalização das ações de vigilância no país, tendo 

fomentado e apoiado a organização de unidades de vigilância epidemiológica na 

estrutura das secretarias estaduais de saúde. 

b) Vigilância epidemiológica pode ser definida como ―um conjunto de ações que 

proporciona 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) Por propósito, a vigilância epidemiológica deve fornecer orientação técnica 

permanente para os profissionais de saúde que têm a responsabilidade de decidir sobre a 

execução de ações de controle de doenças e agravos, tornando disponíveis, para esse 

fim, informações atualizadas sobre a ocorrência dessas doenças e agravos, bem como 

dos fatores que a condicionam, numa área geográfica ou população definida. 

d) A atual orientação para o desenvolvimento do SNVE estabelece, como 

prioridade, o fortalecimento dos sistemas estaduais e nacionais de vigilância 

epidemiológica, dotados de autonomia técnico-gerencial para enfocar os problemas 

de saúde próprios de suas respectivas áreas de abrangência. 

 

47. Em se discorrendo sobre úlceras pépticas e gastrite, qual a opção ERRADA? 

 

a) As principais causas de úlcera péptica são fatores externos ao tubo digestivo, 

como hiposecreção ácida (hipocalcemia, hipoparatiroidismo), insuficiência 

vascular, proliferação celular (radiações ou quimioterapia). 

b) São sintomas da gastrite: sensação de pressão no estômago, cefaleia, anorexia, 

vómitos e náuseas, intolerância à comida.  

c) Suas principais complicações são úlcera ou carcinoma e anemia megaloblástica 

d) O diagnóstico da úlcera gástrica pode ser feito através de raio x, endoscopia 

digestiva com biópsia e pesquisa de sangue oculto nas fezes. 

 

48. A patogênese de uma úlcera duodenal pode ser semelhante à da úlcera gástrica. Em 

relação a esse e outros agravos intestinais, aponte a opção INCORRETA: 

 

a) O tratamento da constipação consiste em alterações da dieta (rica em fibras) e estilo 

de vida, uso de laxantes, por exemplo.  

b) Os principais sintomas englobam: dor epigástrica que não alivia com os 

alimentos e os antiácidos e hemorragias gastrointestinais. 

c) Entre as causas de diarreia estão as exsudativas ou inflamatórias (lesão orgânica da 

parede do intestino mais comum no cólon) e as oleosas (má absorção e má digestão das 

gorduras). 

d) A obstipação pode ter como causa neuropatias autonómicas. 

 

49. Em relação à mecânica das fraturas, assinale a opção INCORRETA: 

 

a) A tenacidade à fratura de iniciação é considerada uma propriedade do material e 

portanto deve ser independente de tamanho, geometria e níveis de carregamento para 

um material com uma determinada microestrutura. 

b) No entanto, para materiais que apresentam uma parcela significativa de 

plasticidade antes do crescimento estável da trinca, os métodos de KIc são mais 

aplicáveis. 
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c) O comportamento de um metal ou liga metálica em fratura pode ter várias 

classificações, dependendo do critério abordado. 

d) Sob o ponto de vista de micromecanismos de fratura, podemos dizer que a fratura 

dúctil normalmente ocorre por cisalhamento, enquanto que a fratura frágil ocorre por 

clivagem. 

 

50. Em relação às alterações do aparelho respiratório, aponte a opção INCOERENTE: 

 

a) São indicadores de normalidade funcional respiratória: relação V/Q, oximetria, 

gasometria, volumes pulmonares, PaCo2/ PCO2, HCO3. 

b)  A relação entre o ar alveolar e o débito cardíaco, é chamada relação 

ventilação/perfusão (índice V/Q). 

c) No indivíduo normal, existem várias áreas com diferentes índices V/Q, no ápice o 

V/Q é alto, pois a ventilação é melhor que a perfusão. 

d) A relação ventilação perfusão (V/Q) é a razão existente entre a quantidade de 

ventilação e a quantidade de sangue que chega a esse pulmão, tendo como valores 

normais por volta de 1,8. 

 

51. A AIDS se constitui um sério problema de saúde pública. Em relação a esse agravo 

aponte a opção ERRADA: 

 

a)A AIDS é causada pelo retrovírus da família entiviridae HIV-1 e HIV-2. O 

reservatório é o homem sendo a fonte de transmissão através do contato sexual, 

secreções sanguíneas, contato com objetos contaminados e também pelo leite materno. 

b) A prevenção é o único meio de controle, propagação e disseminação desse vírus, mas 

ainda assim esse vírus tem atingido a população de maneira indiscriminada, onde 

predomina os casos novos e as formas de exposição sexual e parenteral. 

c)O tipo de parto mais indicado para evitar a infecção do bebê pelo HIV vai depender, 

principalmente, do estado de saúde da mãe. Para gestantes soropositivas com carga viral 

maior ou igual a 1000 cópias/ml ou desconhecida após 34 semanas de gestação, o mais 

indicado é a cesariana eletiva, aquela realizada antes do início do trabalho de parto, sem 

rompimento da bolsa.  

d) Em casos de gestantes que chegam ao serviço de saúde já em trabalho de parto, 

e que não fizeram o tratamento durante a gravidez, o tipo do parto deve ser pela 

cesariana, indiscriminadamente. 

 

52. São várias as vacinas que devem ser administradas desde a infância com a finalidade 

de se prevenir agravos sérios. Marque a opção errada em relação ao calendário vacinal 

da criança. 

 

a) a vacina hepatite B deve ter aplicada a primeira dose nas primeiras 12/24 horas de 

vida. O esquema de quatro doses também pode ser utilizado, na dependência das 

vacinas combinadas a DTPw ou DTPa disponíveis. Nesses casos, após a dose ao 

nascimento, serão aplicadas mais três doses, aos 2, 4 e 6 meses de idade. 

b) Se mãe HBsAg+, administrar vacina hepatite B e HBIG nas primeiras 12/24 horas de 

vida. 

c) em relação à vacina Hib, recomenda-se o reforço aos 15-18 meses, principalmente 

quando forem utilizadas, na série básica, vacinas Hib nas combinações com DTPa. 
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d)Influenza (gripe): indicada, respeitando a sazonalidade da doença, a partir dos 8 

meses de idade. No primeiro ano de vacinação de criança com menos de 9 anos: 

administrar duas doses, com um mês de intervalo. 

 

 

53. A respeito do acidente vascular cerebral, a alternativa ERRADA é: 

 

a) Nos primeiros momentos do AVC isquêmico não há morte de tecido cerebral, mas 

a falta de suprimento sanguíneo provoca a rápida degeneração do tecido cerebral, um 

tecido metabolicamente muito ativo e que demanda muito oxigênio e glicose para 

manter seus neurônios vivos. 

b) A punção lombar deve ser realizada em todos os tipos de AVC. 

c) Quando o cérebro ou o tecido que o envolve (meninges) não são devidamente 

irrigados pela corrente sanguínea, as células que seriam banhadas por este sangue 

morrem causando danos cerebrais. Muitas vezes um AVC pode deixar sequelas 

temporárias ou permanentes dependendo da sua localização e gravidade. 

d) O diagnóstico deve ser feito, preferencialmente, através de imagem (tomografia, 

ressonância). 

 

54. NULA 

 

55. Ainda em relação aos medicamentos utilizados nas alterações cardiovasculares, 

indique a alternativa falsa. 

 

a)Os digitálicos possuem índice terapêutico estreito com pequena margem de segurança. 

b)Os principais sinais e sintomas de toxicidade digitálica são náuseas e dor abdominal, 

alterações visuais, insônia, depressão, arritmias e bloqueio cardíaco completo. 

c)O uso de inibidores da FDER devem ser utilizados em pacientes não responsivos a 

terapia com glicosídeos cardíacos/digitálicos  ou com diuréticos ou vasodilatadores nos 

casos de insuficiência cardíaca. 

d)Os inibidores de FDE são utilizados no tratamento a longo prazo no tratamento 

da insuficiência cardíaca e a curto prazo em pacientes que aguardam transplantes  

cardíacos. 

 

56. A esquizofrenia é um termo psiquiátrico que serve para denominar uma afecção 

mental que se caracteriza pelo relaxamento das formas usuais de associação de ideais, 

baixa de afetividade, autismo e perda de contato vital com a realidade. Aponte a opção 

correta a respeito do agravo: 

 

a) Os medicamentos mais comuns para o tratamento da ―esquizofrenia paranóide‖ são: 

o Thorazine, o Haldol e o Risperdal, capazes de combater os sintomas de maneira pouco 

eficaz. 

b) Sem medicação e acompanhamento psicoterapêutico, a maior parte dos 

“esquizofrênicos paranóides” tornam-se incapazes de operar no mundo real. Sem 

auxílio dos medicamentos e da orientação de um profissional competente, eles 

poderão desenvolver severas alucinações e desilusões, podendo, facilmente, se 

tornarem perigosas, tanto para eles mesmos como para as pessoas que o cercam. 

c) Como a doença é incurável, terapias convencionais ou grupais podem ajudar o 

paciente a entender melhor a sua condição, aprendendo, com isso, a conviver com sua 
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doença, o que é decisivo para o aumento gradual de sua qualidade de vida e 

produtividade. O tratamento farmacológico é tem pouco papel na recuperação. 

d) O biperideno é uma medicação anticolinérgica usada para tratar a doença de 

Parkinson, usada para controlar os efeitos colaterais dos antipsicóticos. Possui forte 

efeito sobre o funcionamento mental, não apenas sobre as funções motoras. 

 

57. NULA 

58. A Organização Mundial de Saúde recomenda ações fundamentais para a pré-natal, 

perinatal e puerperal. Tais recomendações basearam-se em revisão sistemática de 

estudos controlados e da aplicação dos conceitos da Medicina Baseada em Evidências. 

São alguns exemplos dessas recomendações, EXCETO: 

a) Não ser medicalizado, o que significa que o cuidado fundamental deve ser previsto, 

utilizando conjunto mínimo de intervenções que sejam realmente necessárias; 

b)  Ser baseado no uso de tecnologia apropriada, o que se define como conjunto de 

ações que inclui métodos, procedimentos, tecnologia, equipamento e outras ferramentas, 

todas aplicadas para resolver um problema específico. 

c) Estar centrado na mulher e no filho, dirigindo o cuidado para os dois. 

d) Ser baseado em evidências, o que significa ser embasada pela melhor evidência 

científica disponível, e por estudos controlados aleatorizados, quando seja possível, e 

apropriado. 

 

59. São exames solicitados na primeira consulta de pré-natal, EXCETO: 

 

a) dosagem de hemoglobina e hematócrito. 

b) grupo sanguíneo e fator Rh. 

c) sorologia para sífilis (VDRL): repetir próximo à 30ª semana. 

d) Urocultura. 

 

60. NULA 
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NUTRICIONISTA 
  

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

Texto 1 

Alerta em ingresso de 'Praia do Futuro' diz respeito à meia-entrada e não a sexo gay, diz 

cinema. 
(adaptado de http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-

sexo-gay-diz-cinema-12553105) 

Espectador diz ter sido avisado sobre cenas íntimas no filme com Wagner Moura em 

sala em João Pessoa. 

RIO — Ao lançar "Praia do futuro" no Festival de Berlim, em fevereiro, Wagner Moura 

tentou se esquivar das perguntas sobre as cenas de sexo entre seu personagem e o do 

ator alemão Clemens Schick. "Temos que ter responsabilidade de não fazer isso virar 

um assunto. É preciso ver essa relação entre eles com naturalidade", disse ele, à época. 

Não adiantou. As cenas estão se tornando o principal assunto do filme, que tem 

classificação etária de 14 anos. 

Em Niterói, no Cinemark do Plaza Shopping, cerca de 40 pessoas saíram no meio de 

uma sessão (domingo, às 21h) do novo filme de Karim Aïnouz, conforme adiantou o 

colunista do GLOBO Ancelmo Gois. Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes 

pedirem o reembolso do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram, uma 

unidade também da rede Cinemark passou a fazer o alerta nas bilheterias. Há relatos 

parecidos em São Luís, em que clientes saíram de uma sessão reclamando não terem ido 

ao cinema "para ver aquilo". 

Procurado pelo GLOBO, Aïnouz comentou a polêmica. 

— Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de semana 

em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no 

público que frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a 

intolerância e o preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em 

geral são frutos da ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo 

que o nosso filme venha pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais 

tolerância e respeito às diferenças. 

Já em João Pessoa, o professor de turismo e administrador de empresas Iarlley Araujo, 

de 34 anos, que foi assistir ao filme numa sala da rede Cinépolis, foi alertado pelo 

atendente sobre as "cenas de sexo homossexual". "Senhor, tem certeza de que deseja ver 

esse filme?", teria perguntado o funcionário, de acordo com o post publicado por Iarlley 

Araújo no Instagram, em que compartilha uma imagem com o carimbo de "avisado" no 

ingresso do filme. Mas, segundo a empresa, tudo não passa de um mal entendido.  

 

http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
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1. Em relação ao texto 1, é CORRETO afirmar: 

I- É um editorial, com características injuntivas. 

II- É um texto jornalístico com traços argumentativos e expositivos. 

III- É uma propaganda institucional em formato de artigo de opinião. 

 

a) Apenas I e II são corretas. 

b) Apenas II e III são incorretas. 

c) Todas são incorretas, com exceção da afirmativa II. 

d) Apenas III é correta. 

 

2. Sobre o trecho ―Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de 

semana em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no público que 

frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a intolerância e o 

preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em geral são frutos da 

ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo que o nosso filme venha 

pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais tolerância e respeito às diferenças‖, 

podemos AFIRMAR que: 

 

a) A repetição continuada da palavra rejeição foi extremamente necessária, já que não existe 

em Língua Portuguesa outro vocábulo anafórico semelhante. 

b) Para ficar gramaticalmente correto, o jornalista que escreveu o artigo deveria ter modificado 

a transcrição da opinião do cineasta Karim Aïnouz, evitando assim a repetição da mesma 

palavra. 

c) O ―erro‖ linguístico do cineasta se deve ao fato do mesmo ser estrangeiro e não conhecer 

bem a gramática da Língua Portuguesa. 

d) Os termos “reação”, “intolerância” e “preconceito” não só recuperam adequadamente 

o vocábulo reiterado pelas frases anteriores (rejeição) mas também ampliam seu 

significado. 

 

3. Sobre o uso do acento grave nas expressões ―à meia-entrada‖ (ocorrência 1) e ―à época‖ 

(ocorrência 2), podemos AFIRMAR que: 

 

I- É pautado pela mesma regra nas ocorrências 1 e 2 

II- É pautado pela regra de preceder uma palavra feminina na ocorrência 1 

III- É pautado pela regra da preposição a que, ao reger um substantivo feminino singular, 

forma uma locução adverbial que deve necessariamente ser assinalada com um acento 

diferencial na ocorrência 2  

 

a) Todas são falsas, com exceção da III.        b)Todas são verdadeiras, com exceção da I. 

c) São verdadeiras I e II.    d)Somente I é verdadeira. 
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4. O pronome "se" na frase ―Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes pedirem o reembolso 

do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram (...)‖ tem o mesmo valor semântico-

sintático na seguinte frase: 

a) Em Maceió paga-se pouco, mas vive-se bem. 

b) Precisa-se de empregados responsáveis. 

c) Os passageiros indignaram-se com a greve do metrô. 

d) Após a confusão inicial, durante a briga, os motoristas insatisfeitos ofenderam-se com a 

maior naturalidade. 

 

5. De acordo com o Acordo Ortográfico vigente, assinale a alternativa na qual a regra implícita 

quanto ao uso do hífen na expressão ―meia-entrada‖ seja a mesma em todos os exemplos: 

a) auto-escola, e-mail, meia-vida, azul-escuro. 

b) meio-campista, meio-dia, meio-campo, meio-irmão. 

c) meia-casaca, primeira-dama, queima-roupa, super-reservada. 

d) meia-noite, bem-criada, mal-dormida, guarda-chuva. 

 

6. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto:  

De braços abertos sobre a Guanabara, ______ mais de 700 metros de altura e ______mais de 82 

anos, com o mesmo vigor _____ que o tornou conhecido em todo o mundo. Será que daqui 

_____80 anos o monumento não terá perdido sua ___________? Exaltado em prosa e verso, o 

Cristo Redentor é o mais altaneiro, o mais ______________ e o mais democrático símbolo do 

Rio de Janeiro: é visto por todos e de quase todas as partes da cidade – pelo menos _________ a 

especulação imobiliária não __________ muralhas de __________ para impedir sua visão. 

 

a) à / a/ simbólico /há/ majestância/ religioso / aonde / ergueu / arranhas-céus. 

b) há / a/ arquitetônico /há/ maestria/ piedoso / onde / levantou / arranhas-céu. 

c) a /há/ iconográfico /a/ magestade/ fervoroso / aonde / construiu / arranha-céus. 

d) a/ há/ simbólico / a/ majestade/ conspícuo / onde / ergueu / arranha-céus. 

 

Texto 2 

Tá avisado 

(disponível em http://taavisado.tumblr.com/) 
Muito boa a iniciativa de um cinema avisar aos espectadores do filme Praia do Futuro que o 

seu conteúdo pode desagradar alguns. Tão boa que deveria virar política das redes de cinema 

pra todo filme. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://taavisado.tumblr.com/
http://taavisado.tumblr.com/
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7. Sobre os textos 1 e 2, NÃO  é correto afirmar: 

 

a) O texto 2, através da ironia e humor parodísticos peculiares, constitui-se em uma 

reinterpretação semiótica intertextual do(s) enunciado(s) recôndito(s) no contexto primário, 

tanto ao que concerne seu caráter intrínseco e extrínseco 

b) O texto 1, muito embora seja um discurso engendrado por uma premente elite coprodutora 

do capital cultural, previsto nos moldes da Teoria Crítica e pelo arcabouço da Escola de 

Frankfurt, escamoteia certo juízo criterioso vigente na sociedade contemporânea em relação às 

minorias 

c)  O texto 2, por meio de uma fulcral pseudo-intersemioticidade dialógica, replica toda e 

qualquer possibilidade interpelativa e interpretativa do signo original, corroborando para 

acentuar a disparidade ambígua e sem fundamento da imagética contida no discurso 

ulterior. 

d) Não obstante a equidistância dos dois discursos, a percepção de leitura apropriada do 

primeiro enunciado é condição sine qua non para a correta depreensão do significado marginal 

na segunda ocorrência.  

 

8. Sobre as formas ―seje‖ e ―esteje‖ presentes no conjunto de imagens que integram o texto 2, é 

CORRETO afirmar: 
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I- Equivalem, respectivamente, às formas: 1
a
. e 3

a
. Pessoas (singular) do Indicativo Presente 

dos verbos SER e ESTAR, em suas formas arrizotônicas, de acordo com a NGB (Norma 

Gramatical Brasileira). 

II- Correspondem à variante popular da conjugação dos verbos SER e ESTAR na Presente do 

Subjuntivo (1
a
/3

a
 pessoa do singular) e absolutamente intercambiáveis com a conjugação padrão 

do verbo, já que as duas formas são atualmente aceitas. 

III- Constituem-se como uma anomalia grave do falante ―culto‖ de língua portuguesa, apesar 

do uso cada vez mais difundido de sua flexão tanto na linguagem falada quanto escrita. 

 

a) As alternativas I e II estão parcialmente corretas. 

b) Todas as alternativas estão incorretas, exceto a III. 

c) Todas as alternativas estão corretas, exceto a II. 

d) Somente a II está incorreta. 

 

9. Na frase ―Ela é encanto de moça, no entanto nenhum pretendente ainda se interessou por 

ela‖, a oração a partir da expressão em destaque é uma: 

a) Conjunção subordinativa consecutiva, pois introduz uma oração que exprime consequência. 

b)  Conjunção coordenativa aditiva sindética, pois introduz um pensamento que se adiciona ao 

anterior. 

c) Conjunção coordenativa adversativa, pois introduz um pensamento que contrasta com 

o anterior. 

d) Conjunção coordenativa conclusiva, pois introduz um pensamento de conclusão. 

 

10. Considerando o processo de formação e estrutura das palavras, a alternativa que apresenta 

inconsistência na exemplificação é:   

a) Sufixo temporal: estudáramos, existisse, amardes. 

b) Vogal temática: mudemos, levantamo-nos, tirante. 

c) Desinência de número: navios, aviões, girassóis. 

d) Radical: marujo, pedraria, terracota. 

 
11. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto: 

Embora seja alvo da especulação imobiliária ____ mais de 50 anos, desde que os 

empreendedores ___________ que o bairro Jardim das Flores ficaria ______ poucos ________ 

(ou melhor, _________) perto de uma importante estação de __________da cidade, a praça 

central _______ resiste. Dotado de uma _________ vista para o lago do Icaraí, os moradores 

__________ até quando _____________ conservar o importante patrimônio publico da 

comunidade. 

 

a) a – percebem – há – metrôs – metro – excessivamente -não obstante- magestosa – perguntam 

– conseguiram 

b) há – perceberão – a – metros – metro –escessivamente – portanto  - majestosa – perguntam – 

conseguiram 

c) a – perceberam - há – metros – metrô – ecessivamente – contudo – magestosa – 

perguntando-se - consiguirão  

d) há – perceberam – a – metros - metrô – excessivamente – ainda - majestosa – 

perguntam-se – conseguirão 

 

12. Leia as frases a seguir e escolha a alternativa CORRETA: 

I- Estou encantada com a vista. 

II- Alô? Alô!? Tem alguém na linha? 

III- ―Dicionário: sm.1. Obra que reúne, em ordem alfabética, as palavras de uma língua ou 

termos referentes a uma matéria específica, e descreve seu significado, uso, etimologia etc., na 

mesma língua ou em outra (dicionário de cinema / de inglês)2. O conjunto das palavras ou 

termos reunidos nessa obra.‖ 

IV-Beba Coca-Cola! 
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De acordo com o conjunto de finalidades comunicativas realizadas por meio do enunciado da 

língua proposto por Jakobson, na sequência supramencionada temos as seguintes funções da 

linguagem, em ordem crescente (I a IV): 

a) Emotiva, fática, metalinguística, conativa.         
b) b)Poética, fática, metalinguística, referencial. 

c)Poética, referencial, fática, metalinguística.     

d)Emotiva, poética, metalinguística, conativa. 

 

13. NULA 

 

14. Está plenamente CORRETO o emprego do elemento sublinhado na frase:   

a) O relatório para cujo o professor nos pede pressa, está em seu armário desde a semana 

passada.  

b) Fizemos um excelente relatório, para o qual colaboraram nosso estudo e dedicação.   

c) A parte do relatório aonde citei minhas experiências profissionais ocupou 15% do texto.  

d) Às vezes o estilo de um simples relatório, ao qual nos deparamos, torna-o absolutamente 

encantador para nós.   

15. Assinale a alternativa em que a concordância está feita de forma CORRETA: 

a) Deixamos caídas a calça e o jaleco. 

b) As enigmáticas Bruna e Cláudia vieram me afrontar. 

c) Água é boa para saúde. 

d) Admiro os futebóis alemão e os argentinos. 

16. Considere as frases: 

I- A expressão - (x-y) tem como resultado um número não positivo. 

II- Ela é uma dançarina excepcional. 

a) I é uma sentença aberta.   b) II é uma sentença fechada. 

c) I é uma sentença fechada.   d) I e II são sentenças abertas. 

17. João possui três amigos: um Brasileiro, um Argentino e outro Alemão. Um dos amigos é 

Enfermeiro, o outro é Engenheiro e o outro é Professor. Sabe-se que: 

I- Ou o Brasileiro é enfermeiro ou é professor. 

II- Ou o Brasileiro é engenheiro ou o Argentino é professor. 

III- Ou o Alemão é professor ou o Argentino é Professor. 

IV- Ou o Argentino é Engenheiro ou o Alemão é Engenheiro 

Portanto, é VERDADE que: 

a)O Brasileiro é Enfermeiro, o Argentino é engenheiro e o Alemão é Professor.  

b) O Brasileiro é enfermeiro, o Argentino é professor e o Alemão é 

engenheiro. 

c) O Brasileiro é professor, o Argentino é enfermeiro e o Alemão é engenheiro. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

18. Observe a sequência abaixo: 

JESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUS... 

A letra que ocupará a 61ª posição será: 

a) J  b) E  c)S  d)U 
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19. NULA 

 

20. É CORRETO afirmar a respeito da administração indireta: 

a) As autarquias são pessoas jurídicas de direito privado.  

b) A responsabilidade civil das autarquias por danos causados a terceiros depende da 

comprovação do dolo ou culpa.  

c) As sociedades de economia mista não podem explorar atividade econômica. 

d) Todas são falsas. 

 

21. NÃO são modalidades de licitação:  

a) concorrência  b)tomada de preços  c)convite d)Disputa  

 

22. É dispensável a licitação: 

a) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 

b) nos casos de emergência ou de calamidade pública, somente para os bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial ou calamitosa.  

c) para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade 

certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 

d) Todas as alternativas estão corretas 

23. O ___________, previsto pelo art. 137 da Constituição Federal, poderá ser decretado em 

função de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a 

ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, ou ainda quando da declaração de 

estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira. 

a) Estado de Emergência  b) Estado de Calamidade 

c) Estado de Sítio   d) Estado de Defesa 

 

24. Faça a correspondência: 

I- Eficiência  II- Razoabilidade e Proporcionalidade III- Motivação  

(   ) Por princípio,  a parte dispositiva deverá vir precedida por uma explicação ou fundamentos 

de fato e de direito . Nos processos e nos atos administrativos, é entendida como a indicação dos 

pressupostos de ―fato e de direito‖. 

(   ) Exige que a Administração atue com presteza, perfeição e sempre tenha por objetivo o 

atingimento de resultados práticos (busca pelo interesse público). Também chamado de 

princípio da boa-administração.  

(    )É o princípio da proibição de excesso, que tem por objetivo aferir a compatibilidade entre os 

meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da 

Administração Pública.   

 

A sequência CORRETA é: 

a) III, I, II  b) III, II, I  c) I,II, III  d) II, I, III 

 

25. São ícones padrão do Windows XP: 

a) Meu Computador e Meus Documentos.    

b) Meus Documentos e Meus Locais de Rede. 

c) Meus Locais de Rede e Internet Explorer. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

26. Na Barra de Formatação no Windows XP, podemos: 

a)Alterar Fonte, Negrito, Alinhamento de Texto. 

b) Alinhamento de Texto, Itálico, Visualizar. 

c) Inserir Data/hora, Visualizar, Itálico. 

d) Desfazer, Alterar Fonte, alinhamento de Texto. 
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27. Para alterar a configuração da área de trabalho no Windows XP basta seguir os passos: 

a) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações),Clicar em OK para salvar as modificações 

ou cancelar para sair sem modificar nada.  

b) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações), Clicar em OK para salvar as 

modificações ou cancelar para sair sem  modificar nada. 

c) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), clicar em OK para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

d) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), Clicar em Ok para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

 

28. O Brasil sediou, entre os dias 14 e 16 de julho em Fortaleza, a reunião cúpula do BRICS, 

grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 

Em pauta, estava(m): 

a) Criação de um banco de desenvolvimento e de um fundo de reservas. 

b) A inclusão da Argentina à cúpula do BRICS. 

c) Por não ter ainda um caráter formal, não ter um documento constitutivo, não funcionar com 

um secretariado fixo nem ter fundos destinados a financiar qualquer de suas atividades, o 

BRICS discutirá a formalização do grupo e elegerá sua diretoria. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

29. A Copa do Mundo da FIFA é a maior competição internacional de esporte único e é 

disputada pelas seleções masculinas principais das 208 federações afiliadas à FIFA. A 

competição é jogada a cada quatro anos desde a edição inaugural em 1930, à exceção de 1942 e 

1946, quando não ocorreu em função da Segunda Guerra Mundial. Ela cumpre com os objetivos 

da FIFA de sensibilizar o mundo, desenvolver o esporte e construir um futuro melhor de 

diversas maneiras. 

As duas próximas Copas aconteceão, respectivamente: 

a) Rússia e África   b)Rússia e Catar  

c) Catar e Rússia   d) Rússia e Japão 

 

30. NULA 

 

 

 

  

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

31. De acordo com a Lei nº 8.080/90 analise as assertivas abaixo.   

I- Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à 

Saúde Indígena.   

II- O SUS promoverá a articulação do Subsistema instituído pela Lei nº 8.080/90 com 

os órgãos responsáveis pela Política Indígena do País.  
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É CORRETO o que se afirma em:   

a) I é falso b)  II é falso   c) I e II são verdadeiras   d) I e II são falsos  

  
 

32. De acordo com a Lei nº 8.142/90, assinale a alternativa CORRETA.   

 

a) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado 

composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde 

e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de 

saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, 

cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada 

esfera do governo.  

b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional 

de Saúde.  

c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária 

em relação ao conjunto dos demais segmentos.  

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

33. Acerca das competências da direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS), 

assinale V para verdadeira e F para falsa: 

(    ) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.  

(   )participar na formulação e na implementação apenas das políticas de controle das 

agressões ao meio ambiente e de saneamento básico.  

(   )participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão afins, de 

agravo sobre o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde 

humana.   

 

A sequência CORRETA é:   

a) V,F, V  b) V, V, V  c) F,V,V  d) F, V, F  

 

34.  NULA 

 

35. Para constituir consórcios para desenvolver os serviços de saúde, os municípios 

deverão aplicar o princípio da direção:  

 

a) Paralela.     b) Única.   c) Hospitalar.       d) Autárquica.   

 

36. NULA 

 

37. Assinale a alternativa CORRETA.  

a) No âmbito do SUS, as ações em saúde do trabalhador estão focadas nos 

procedimentos de vacinação.  

b) A vigilância epidemiológica compreende o conjunto de ações capaz de eliminar, 

diminuir ou prevenir riscos à saúde. 

c) A universalidade de acesso aos serviços de saúde ocorre essencialmente na atenção 

básica, preservando os outros níveis de atenção do uso abusivo e desnecessário. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

 

38. NÃO são sistema e base de dados do Ministério da Saúde que devem incorporar 
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informações de interesse da Saúde do Trabalhador:  

a) Sistema de Informações de Mortalidade (SIM). 

b) Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB).  

c) Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).  

d) Sistema de Informações Geográficas (SIG). 

 

39. A Atenção Básica tem como fundamentos: 

I - possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e 

resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, 

com território adscrito de forma a permitir o planejamento e a programação 

descentralizada, e em consonância com o princípio da equidade. 

II - efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações 

programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, 

prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação, trabalho de forma 

interdisciplinar e em equipe, e coordenação do cuidado na rede de serviços. 

III - desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população 

adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. 

IV - valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento 

constante de sua formação e capacitação. 

  

a) I e II estão corretas   b) II, III e IV estão corretas 

c) I, II e III estão corretas  d) Todas estão corretas 

 

40. NÃO são características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica: 

a) garantia dos fluxos de referência e contra-referência aos serviços especializados, 

de apoio diagnóstico e terapêutico, ambulatorial e hospitalar. 

b) programação e implementação das atividades, com a priorização de solução dos 

problemas de saúde mais frequentes, considerando a responsabilidade da assistência 

resolutiva à demanda espontânea. 

c) desenvolvimento de ações educativas que possam interferir no processo de saúde-

doença da população e ampliar o controle social na defesa da qualidade de vida. 

d) desenvolvimento de ações focalizadas sobre os grupos de risco e fatores de risco 

comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de prevenir o 

aparecimento ou a manutenção de doenças e danos evitáveis. 

 

41. Indivíduos com episódios de ingestão compulsiva em curtos períodos de tempo de 

uma quantidade anormal de alimentos com a sensação de perda de controle e posteriores 

comportamentos compensatórios (vômitos, uso de laxantes, diuréticos, jejum) podem se 

enquadrar nos casos de:  

 

a) Anorexia Nervosa     b)Anorexia compulsiva 

c) Distúrbio de ingestão compulsiva   d)Bulimia nervosa 

 

42. De acordo com o índice de metabolismo basal (IMB), marque a alternativa correta:  

 

a) Um indivíduo jovem tem metabolismo basal mais lento que um idoso. 

b) Por causa da alta porcentagem de massa magra no corpo masculino, homens têm 

geralmente um IMB 10-15% mais lento que as mulheres. 
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c) Pessoas que vivem em ambientes temperados têm IMB de 5-20% mais alto do que 

aqueles que vivem num clima tropicais ou muito frios. 

d) A calorimetria indireta é uma técnica utilizada para medir a taxa metabólica 

basal (TMB) onde afere a captação de oxigênio e a taxa de produção de gás 

carbônico mediante as trocas respiratórias do indivíduo. 

 

43. No estômago o HCl apresenta as seguintes funções, EXCETO:  

a) Promove o aumento da fermentação microbiana. 

b) Facilita a absorção do ferro. 

c) Ativa o pepsinogênio  à pepsina. 

d) Tem ação germicida. 

 

44. NULA 

 

45.  Relacionado ao sistema cardiovascular marque a alternativa INCORRETA:  

 

a) O suprimento cardíaco do miocárdio é fornecido pelas artérias coronárias que correm 

pela superfície do coração e dividem-se em ramos colaterais para o endocárdio. 

b) O débito cardíaco (DC) é o produto entre a frequência cardíaca (FC) e o volume 

sistólico (VS). 

c) O volume sistólico é o volume total de sangue ejetado pelo ventrículo durante uma 

sístole e é determinado por três fatores principais: pré-carga, pós-carga e contratilidade. 

d) As artérias elásticas contém espessa camada de músculo liso, suprido por fibras 

vasoconstritoras do simpático. 

 

46. São características de pacientes com Síndrome de kwashiorkor, EXCETO:  

a) Ascite  b)Esteatose  c)Hiperalbuminemia  d)Anorexia 

 

47. A nutrição parenteral deverá ser contra-indicada em pacientes hospitalizados que 

apresentam a seguinte característica:  

 

a) Disfagia esofágica.   b)Expectativa de vida de menos de 3 meses. 

c) Idade acima de 70 anos.  d)Inanição. 

 

48. É necessária a realização de uma dietoterapia em mulheres que apresentam 

Síndrome dos ovários policísticos (SOP), pois a sua fisiopatologia está intimamente 

ligada à(o):  

 

a) Resistência insulínica    b)Níveis de urato sérico 

c) Aumento da pressão arterial  d)Níveis de triglicerídeos 

 

49. NULA 

 

50. De acordo com o Ministério da Saúde o aleitamento materno oferecido de forma 

adequada trás uma série de benefícios à saúde do bebê, EXCETO:  

a) Evita infecção respiratória. 

b) Diminui a risco de desenvolvimento de hidrocefalia. 

c) Diminui o risco de colesterol alto e diabetes. 

d) Diminui o risco de hipertensão. 
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51.  Marque a alternativa INCORRETA:  

 

a) Os sucos artificiais não devem ser oferecidos ao lactente, pelo fato de não 

oferecerem nada além de açúcar, essências e corantes artificiais que são extremamente 

prejudiciais à saúde e podem causar alergias. 

b) O consumo de mel deve ser evitado no primeiro ano de vida do bebê. 

c) Crianças com hemossiderose ou anemia falciforme devem ser suplementadas 

com ferro. 

d) Crianças com pigmentação escura da pele podem requerer três a seis vezes o tempo 

de exposição de bebês de pigmentação clara para produzir a mesma quantidade de 

vitamina D.   

 

52.  Relacionado com a utilização de iodo na alimentação, marque a alternativa 

CORRETA:  

 

I – No Brasil, a adição de 20 a 60mg de iodo a cada quilo de sal comum ajuda a 

prevenir o cretinismo endêmico, doença neurológica e endócrina. 

II – Podemos encontrar iodo presente naturalmente nos mariscos, moluscos e algas. 

III – O consumo excessivo de iodo pode causar diarreia, dor abdominal, náusea, vômito, 

taquicardia, lábios e pontas dos dedos azuladas.  

IV - Alguns alimentos como broto de bambu, cenoura, couve-flor, milho e mandioca 

diminuem a absorção do iodo pelo organismo. 

 

a) Apenas as alternativas I e III são verdadeiras. 

b) Apenas as alternativas II e III são verdadeiras. 

c) Apenas as alternativas I, II e III são verdadeiras. 

d) Todas as alternativas são verdadeiras. 

 

53. Marque a alternativa INCORRETA:  

 

a) O azeite e óleo de girassol ou milho misturados numa proporção de 1:1 (50% de 

cada) são os mais recomendados para a fritura de alimentos, pois são as únicas 

gorduras que não se alteram nem formam produtos carcinogéneos a temperaturas 

elevadas, da ordem dos 180º C. (valores atingidos numa fritadeira) 

b) A única gordura que deve ser usada para barrar o pão é a manteiga. A margarina é 

um produto extremamente perigoso devido ao teor de substâncias carcinogéneas que 

surgem durante o processo de fabricação. 

c) Qualquer bebida alcoólica possui calorias associadas ao álcool. 

d) Nunca se deve ingerir fruta, leite ou iogurtes isoladamente. Os açúcares naturais 

destes alimentos são de absorção rápida, passando de uma  forma quase imediata para o 

sangue e daí para as células. Assim deve-se fazer a ingestão daqueles alimentos sempre 

acompanhada por uma ou duas bolachas; 

 

54. NULA 

 

55. NULA 

 

56. Correspondem aos desafios dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde 

(SUS), EXCETO:  
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a) Construção da equidade. 

b) Financiamento e Orçamentação. 

c) Reestruturação dos Programas e Projetos Federais Especiais. 

d) Cobrança de tributos ao governo . 

 

57. A construção de Fluxograma de Preparo de Alimentos corresponde à:   

 

a) Apresentação gráfica das diversas etapas do processo produtivo, demonstrando 

também os pontos de controle relacionados aos aspectos nutricionais e sensoriais 

da preparação. 

b) Demonstração gráfica apresentando a composição de nutrientes de cada ingrediente 

utilizado no preparo de um prato. 

c) Apresentação gráfica do grupo de alimentos que serão utilizados durante o preparo 

de alguns pratos, bem como a sua higienização e conservação. 

d) Demonstração da forma de preparação passo a passo dos alimentos oriundos de 

animais ou vegetais enfatizando o cálculo de suas energias e calorias ao final da sua 

elaboração. 

 

58. Os tratamentos térmicos como a pausteurização e a esterilização ou a cocção de um 

alimento protéico de origem animal, provoca a conversão do colágeno em gelatina e a 

desnaturação das proteínas, processo conhecido por:  

a)Reação de Guttievy.   b)Reação de Mailard. 

c)Reação de Richard Morus.   d)Reação de Frederic-Hally. 

 

59. O cálcio é necessário durante a gravidez para a formação dos ossos e dentes do 

bebê.  Pode ser obtido em vegetais de folhas verdes, suco de laranja, leite, iogurte e 

queijo.  A alternativa que melhor representa a cota diária de cálcio recomendada durante 

a gravidez é:   

a)50mg  b)1.200mg   c)6.000mg  d)10.000mg 

 

60.  São considerados alimentos ricos em Ferro, EXCETO:  

a) Grãos integrais     b)Folhas verdes 

c) Ovos     d)Frutas cítricas (laranja e limão) 
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PSICÓLOGO 
  

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Texto 1 

Alerta em ingresso de 'Praia do Futuro' diz respeito à meia-entrada e não a sexo gay, diz 

cinema. 
(adaptado de http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-

sexo-gay-diz-cinema-12553105) 

Espectador diz ter sido avisado sobre cenas íntimas no filme com Wagner Moura em 

sala em João Pessoa. 

RIO — Ao lançar "Praia do futuro" no Festival de Berlim, em fevereiro, Wagner Moura 

tentou se esquivar das perguntas sobre as cenas de sexo entre seu personagem e o do 

ator alemão Clemens Schick. "Temos que ter responsabilidade de não fazer isso virar 

um assunto. É preciso ver essa relação entre eles com naturalidade", disse ele, à época. 

Não adiantou. As cenas estão se tornando o principal assunto do filme, que tem 

classificação etária de 14 anos. 

Em Niterói, no Cinemark do Plaza Shopping, cerca de 40 pessoas saíram no meio de 

uma sessão (domingo, às 21h) do novo filme de Karim Aïnouz, conforme adiantou o 

colunista do GLOBO Ancelmo Gois. Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes 

pedirem o reembolso do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram, uma 

unidade também da rede Cinemark passou a fazer o alerta nas bilheterias. Há relatos 

parecidos em São Luís, em que clientes saíram de uma sessão reclamando não terem ido 

ao cinema "para ver aquilo". 

Procurado pelo GLOBO, Aïnouz comentou a polêmica. 

— Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de semana 

em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no 

público que frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a 

intolerância e o preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em 

geral são frutos da ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo 

que o nosso filme venha pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais 

tolerância e respeito às diferenças. 

Já em João Pessoa, o professor de turismo e administrador de empresas Iarlley Araujo, 

de 34 anos, que foi assistir ao filme numa sala da rede Cinépolis, foi alertado pelo 

atendente sobre as "cenas de sexo homossexual". "Senhor, tem certeza de que deseja ver 

esse filme?", teria perguntado o funcionário, de acordo com o post publicado por Iarlley 

Araújo no Instagram, em que compartilha uma imagem com o carimbo de "avisado" no 

ingresso do filme. Mas, segundo a empresa, tudo não passa de um mal entendido.  

 

http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
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1. Em relação ao texto 1, é CORRETO afirmar: 

I- É um editorial, com características injuntivas. 

II- É um texto jornalístico com traços argumentativos e expositivos. 

III- É uma propaganda institucional em formato de artigo de opinião. 

 

a) Apenas I e II são corretas. 

b) Apenas II e III são incorretas. 

c) Todas são incorretas, com exceção da afirmativa II. 

d) Apenas III é correta. 

 

2. Sobre o trecho ―Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de 

semana em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no público que 

frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a intolerância e o 

preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em geral são frutos da 

ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo que o nosso filme venha 

pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais tolerância e respeito às diferenças‖, 

podemos AFIRMAR que: 

 

a) A repetição continuada da palavra rejeição foi extremamente necessária, já que não existe 

em Língua Portuguesa outro vocábulo anafórico semelhante. 

b) Para ficar gramaticalmente correto, o jornalista que escreveu o artigo deveria ter modificado 

a transcrição da opinião do cineasta Karim Aïnouz, evitando assim a repetição da mesma 

palavra. 

c) O ―erro‖ linguístico do cineasta se deve ao fato do mesmo ser estrangeiro e não conhecer 

bem a gramática da Língua Portuguesa. 

d) Os termos “reação”, “intolerância” e “preconceito” não só recuperam adequadamente 

o vocábulo reiterado pelas frases anteriores (rejeição) mas também ampliam seu 

significado. 

 

3. Sobre o uso do acento grave nas expressões ―à meia-entrada‖ (ocorrência 1) e ―à época‖ 

(ocorrência 2), podemos AFIRMAR que: 

 

I- É pautado pela mesma regra nas ocorrências 1 e 2 

II- É pautado pela regra de preceder uma palavra feminina na ocorrência 1 

III- É pautado pela regra da preposição a que, ao reger um substantivo feminino singular, 

forma uma locução adverbial que deve necessariamente ser assinalada com um acento 

diferencial na ocorrência 2  

 

a) Todas são falsas, com exceção da III.        b)Todas são verdadeiras, com exceção da I. 

c) São verdadeiras I e II.    d)Somente I é verdadeira. 
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4. O pronome "se" na frase ―Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes pedirem o reembolso 

do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram (...)‖ tem o mesmo valor semântico-

sintático na seguinte frase: 

a) Em Maceió paga-se pouco, mas vive-se bem. 

b) Precisa-se de empregados responsáveis. 

c) Os passageiros indignaram-se com a greve do metrô. 

d) Após a confusão inicial, durante a briga, os motoristas insatisfeitos ofenderam-se com a 

maior naturalidade. 

 

5. De acordo com o Acordo Ortográfico vigente, assinale a alternativa na qual a regra implícita 

quanto ao uso do hífen na expressão ―meia-entrada‖ seja a mesma em todos os exemplos: 

a) auto-escola, e-mail, meia-vida, azul-escuro. 

b) meio-campista, meio-dia, meio-campo, meio-irmão. 

c) meia-casaca, primeira-dama, queima-roupa, super-reservada. 

d) meia-noite, bem-criada, mal-dormida, guarda-chuva. 

 

6. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto:  

De braços abertos sobre a Guanabara, ______ mais de 700 metros de altura e ______mais de 82 

anos, com o mesmo vigor _____ que o tornou conhecido em todo o mundo. Será que daqui 

_____80 anos o monumento não terá perdido sua ___________? Exaltado em prosa e verso, o 

Cristo Redentor é o mais altaneiro, o mais ______________ e o mais democrático símbolo do 

Rio de Janeiro: é visto por todos e de quase todas as partes da cidade – pelo menos _________ a 

especulação imobiliária não __________ muralhas de __________ para impedir sua visão. 

 

a) à / a/ simbólico /há/ majestância/ religioso / aonde / ergueu / arranhas-céus. 

b) há / a/ arquitetônico /há/ maestria/ piedoso / onde / levantou / arranhas-céu. 

c) a /há/ iconográfico /a/ magestade/ fervoroso / aonde / construiu / arranha-céus. 

d) a/ há/ simbólico / a/ majestade/ conspícuo / onde / ergueu / arranha-céus. 

 

Texto 2 

Tá avisado 

(disponível em http://taavisado.tumblr.com/) 
Muito boa a iniciativa de um cinema avisar aos espectadores do filme Praia do Futuro que o 

seu conteúdo pode desagradar alguns. Tão boa que deveria virar política das redes de cinema 

pra todo filme. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://taavisado.tumblr.com/
http://taavisado.tumblr.com/
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7. Sobre os textos 1 e 2, NÃO  é correto afirmar: 

 

a) O texto 2, através da ironia e humor parodísticos peculiares, constitui-se em uma 

reinterpretação semiótica intertextual do(s) enunciado(s) recôndito(s) no contexto primário, 

tanto ao que concerne seu caráter intrínseco e extrínseco 

b) O texto 1, muito embora seja um discurso engendrado por uma premente elite coprodutora 

do capital cultural, previsto nos moldes da Teoria Crítica e pelo arcabouço da Escola de 

Frankfurt, escamoteia certo juízo criterioso vigente na sociedade contemporânea em relação às 

minorias 

c)  O texto 2, por meio de uma fulcral pseudo-intersemioticidade dialógica, replica toda e 

qualquer possibilidade interpelativa e interpretativa do signo original, corroborando para 

acentuar a disparidade ambígua e sem fundamento da imagética contida no discurso 

ulterior. 

d) Não obstante a equidistância dos dois discursos, a percepção de leitura apropriada do 

primeiro enunciado é condição sine qua non para a correta depreensão do significado marginal 

na segunda ocorrência.  

 

8. Sobre as formas ―seje‖ e ―esteje‖ presentes no conjunto de imagens que integram o texto 2, é 

CORRETO afirmar: 
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I- Equivalem, respectivamente, às formas: 1
a
. e 3

a
. Pessoas (singular) do Indicativo Presente 

dos verbos SER e ESTAR, em suas formas arrizotônicas, de acordo com a NGB (Norma 

Gramatical Brasileira). 

II- Correspondem à variante popular da conjugação dos verbos SER e ESTAR na Presente do 

Subjuntivo (1
a
/3

a
 pessoa do singular) e absolutamente intercambiáveis com a conjugação padrão 

do verbo, já que as duas formas são atualmente aceitas. 

III- Constituem-se como uma anomalia grave do falante ―culto‖ de língua portuguesa, apesar 

do uso cada vez mais difundido de sua flexão tanto na linguagem falada quanto escrita. 

 

a) As alternativas I e II estão parcialmente corretas. 

b) Todas as alternativas estão incorretas, exceto a III. 

c) Todas as alternativas estão corretas, exceto a II. 

d) Somente a II está incorreta. 

 

9. Na frase ―Ela é encanto de moça, no entanto nenhum pretendente ainda se interessou por 

ela‖, a oração a partir da expressão em destaque é uma: 

a) Conjunção subordinativa consecutiva, pois introduz uma oração que exprime consequência. 

b)  Conjunção coordenativa aditiva sindética, pois introduz um pensamento que se adiciona ao 

anterior. 

c) Conjunção coordenativa adversativa, pois introduz um pensamento que contrasta com 

o anterior. 

d) Conjunção coordenativa conclusiva, pois introduz um pensamento de conclusão. 

 

10. Considerando o processo de formação e estrutura das palavras, a alternativa que apresenta 

inconsistência na exemplificação é:   

a) Sufixo temporal: estudáramos, existisse, amardes. 

b) Vogal temática: mudemos, levantamo-nos, tirante. 

c) Desinência de número: navios, aviões, girassóis. 

d) Radical: marujo, pedraria, terracota. 

 
11. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto: 

Embora seja alvo da especulação imobiliária ____ mais de 50 anos, desde que os 

empreendedores ___________ que o bairro Jardim das Flores ficaria ______ poucos ________ 

(ou melhor, _________) perto de uma importante estação de __________da cidade, a praça 

central _______ resiste. Dotado de uma _________ vista para o lago do Icaraí, os moradores 

__________ até quando _____________ conservar o importante patrimônio publico da 

comunidade. 

 

a) a – percebem – há – metrôs – metro – excessivamente -não obstante- magestosa – perguntam 

– conseguiram 

b) há – perceberão – a – metros – metro –escessivamente – portanto  - majestosa – perguntam – 

conseguiram 

c) a – perceberam - há – metros – metrô – ecessivamente – contudo – magestosa – 

perguntando-se - consiguirão  

d) há – perceberam – a – metros - metrô – excessivamente – ainda - majestosa – 

perguntam-se – conseguirão 

 

12. Leia as frases a seguir e escolha a alternativa CORRETA: 

I- Estou encantada com a vista. 

II- Alô? Alô!? Tem alguém na linha? 

III- ―Dicionário: sm.1. Obra que reúne, em ordem alfabética, as palavras de uma língua ou 

termos referentes a uma matéria específica, e descreve seu significado, uso, etimologia etc., na 

mesma língua ou em outra (dicionário de cinema / de inglês)2. O conjunto das palavras ou 

termos reunidos nessa obra.‖ 

IV-Beba Coca-Cola! 
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De acordo com o conjunto de finalidades comunicativas realizadas por meio do enunciado da 

língua proposto por Jakobson, na sequência supramencionada temos as seguintes funções da 

linguagem, em ordem crescente (I a IV): 

a) Emotiva, fática, metalinguística, conativa.         
b) b)Poética, fática, metalinguística, referencial. 

c)Poética, referencial, fática, metalinguística.     

d)Emotiva, poética, metalinguística, conativa. 

 

13. NULA 

 

14. Está plenamente CORRETO o emprego do elemento sublinhado na frase:   

a) O relatório para cujo o professor nos pede pressa, está em seu armário desde a semana 

passada.  

b) Fizemos um excelente relatório, para o qual colaboraram nosso estudo e dedicação.   

c) A parte do relatório aonde citei minhas experiências profissionais ocupou 15% do texto.  

d) Às vezes o estilo de um simples relatório, ao qual nos deparamos, torna-o absolutamente 

encantador para nós.   

15. Assinale a alternativa em que a concordância está feita de forma CORRETA: 

a) Deixamos caídas a calça e o jaleco. 

b) As enigmáticas Bruna e Cláudia vieram me afrontar. 

c) Água é boa para saúde. 

d) Admiro os futebóis alemão e os argentinos. 

16. Considere as frases: 

I- A expressão - (x-y) tem como resultado um número não positivo. 

II- Ela é uma dançarina excepcional. 

a) I é uma sentença aberta.   b) II é uma sentença fechada. 

c) I é uma sentença fechada.   d) I e II são sentenças abertas. 

17. João possui três amigos: um Brasileiro, um Argentino e outro Alemão. Um dos amigos é 

Enfermeiro, o outro é Engenheiro e o outro é Professor. Sabe-se que: 

I- Ou o Brasileiro é enfermeiro ou é professor. 

II- Ou o Brasileiro é engenheiro ou o Argentino é professor. 

III- Ou o Alemão é professor ou o Argentino é Professor. 

IV- Ou o Argentino é Engenheiro ou o Alemão é Engenheiro 

Portanto, é VERDADE que: 

a)O Brasileiro é Enfermeiro, o Argentino é engenheiro e o Alemão é Professor.  

b) O Brasileiro é enfermeiro, o Argentino é professor e o Alemão é 

engenheiro. 

c) O Brasileiro é professor, o Argentino é enfermeiro e o Alemão é engenheiro. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

18. Observe a sequência abaixo: 

JESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUS... 

A letra que ocupará a 61ª posição será: 

a) J  b) E  c)S  d)U 
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19. NULA 

 

20. É CORRETO afirmar a respeito da administração indireta: 

a) As autarquias são pessoas jurídicas de direito privado.  

b) A responsabilidade civil das autarquias por danos causados a terceiros depende da 

comprovação do dolo ou culpa.  

c) As sociedades de economia mista não podem explorar atividade econômica. 

d) Todas são falsas. 

 

21. NÃO são modalidades de licitação:  

a) concorrência  b)tomada de preços  c)convite d)Disputa  

 

22. É dispensável a licitação: 

a) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 

b) nos casos de emergência ou de calamidade pública, somente para os bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial ou calamitosa.  

c) para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade 

certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 

d) Todas as alternativas estão corretas 

23. O ___________, previsto pelo art. 137 da Constituição Federal, poderá ser decretado em 

função de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a 

ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, ou ainda quando da declaração de 

estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira. 

a) Estado de Emergência  b) Estado de Calamidade 

c) Estado de Sítio   d) Estado de Defesa 

 

24. Faça a correspondência: 

I- Eficiência  II- Razoabilidade e Proporcionalidade III- Motivação  

(   ) Por princípio,  a parte dispositiva deverá vir precedida por uma explicação ou fundamentos 

de fato e de direito . Nos processos e nos atos administrativos, é entendida como a indicação dos 

pressupostos de ―fato e de direito‖. 

(   ) Exige que a Administração atue com presteza, perfeição e sempre tenha por objetivo o 

atingimento de resultados práticos (busca pelo interesse público). Também chamado de 

princípio da boa-administração.  

(    )É o princípio da proibição de excesso, que tem por objetivo aferir a compatibilidade entre os 

meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da 

Administração Pública.   

 

A sequência CORRETA é: 

a) III, I, II  b) III, II, I  c) I,II, III  d) II, I, III 

 

25. São ícones padrão do Windows XP: 

a) Meu Computador e Meus Documentos.    

b) Meus Documentos e Meus Locais de Rede. 

c) Meus Locais de Rede e Internet Explorer. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

26. Na Barra de Formatação no Windows XP, podemos: 

a)Alterar Fonte, Negrito, Alinhamento de Texto. 

b) Alinhamento de Texto, Itálico, Visualizar. 

c) Inserir Data/hora, Visualizar, Itálico. 

d) Desfazer, Alterar Fonte, alinhamento de Texto. 
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27. Para alterar a configuração da área de trabalho no Windows XP basta seguir os passos: 

a) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações),Clicar em OK para salvar as modificações 

ou cancelar para sair sem modificar nada.  

b) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações), Clicar em OK para salvar as 

modificações ou cancelar para sair sem  modificar nada. 

c) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), clicar em OK para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

d) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), Clicar em Ok para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

 

28. O Brasil sediou, entre os dias 14 e 16 de julho em Fortaleza, a reunião cúpula do BRICS, 

grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 

Em pauta, estava(m): 

a) Criação de um banco de desenvolvimento e de um fundo de reservas. 

b) A inclusão da Argentina à cúpula do BRICS. 

c) Por não ter ainda um caráter formal, não ter um documento constitutivo, não funcionar com 

um secretariado fixo nem ter fundos destinados a financiar qualquer de suas atividades, o 

BRICS discutirá a formalização do grupo e elegerá sua diretoria. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

29. A Copa do Mundo da FIFA é a maior competição internacional de esporte único e é 

disputada pelas seleções masculinas principais das 208 federações afiliadas à FIFA. A 

competição é jogada a cada quatro anos desde a edição inaugural em 1930, à exceção de 1942 e 

1946, quando não ocorreu em função da Segunda Guerra Mundial. Ela cumpre com os objetivos 

da FIFA de sensibilizar o mundo, desenvolver o esporte e construir um futuro melhor de 

diversas maneiras. 

As duas próximas Copas aconteceão, respectivamente: 

a) Rússia e África   b)Rússia e Catar  

c) Catar e Rússia   d) Rússia e Japão 

 

30. NULA 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

31. De acordo com a Lei nº 8.080/90 analise as assertivas abaixo.   

 

I- Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à 

Saúde Indígena.   

II- O SUS promoverá a articulação do Subsistema instituído pela Lei nº 8.080/90 com 

os órgãos responsáveis pela Política Indígena do País.  
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É CORRETO o que se afirma em:   

a) I é falso  

b)  II é falso    

c) I e II são verdadeiras     

d) I e II são falsos    

 

32.  Acerca das competências da direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS), 

assinale V para verdadeira e F para falsa: 

(    ) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.  

(   )participar na formulação e na implementação apenas das políticas de controle das 

agressões ao meio ambiente e de saneamento básico.  

(   )participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão afins, de 

agravo sobre o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde 

humana.   

 

A sequência CORRETA é:   

 

a) V,F, V   

b) V, V, V   

c) F,V,V   

d) F, V, F  

 

33.  Para constituir consórcios para desenvolver os serviços de saúde, os municípios 

deverão aplicar o princípio da direção:  

 

a) Paralela.      

b) Única.    

c) Hospitalar.        

d) Autárquica.   

 

34.  Assinale a alternativa CORRETA.  

 

a) No âmbito do SUS, as ações em saúde do trabalhador estão focadas nos 

procedimentos de vacinação.  

b) A vigilância epidemiológica compreende o conjunto de ações capaz de eliminar, 

diminuir ou prevenir riscos à saúde. 

c) A universalidade de acesso aos serviços de saúde ocorre essencialmente na atenção 

básica, preservando os outros níveis de atenção do uso abusivo e desnecessário. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

 

35. NÃO são sistema e base de dados do Ministério da Saúde que devem incorporar 

informações de interesse da Saúde do Trabalhador:  

 

a) Sistema de Informações de Mortalidade (SIM). 
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b) Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB). 

c) Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).  

d) Sistema de Informações Geográficas (SIG). 

 

36. O Serviço de proteção social, conhecida como Liberdade Assistida deve ser 

cumprida em meio aberto, isto é, sem que o infrator  tenha privação de sua liberdade. É 

CORRETO, portanto, afirmar: 

 

a) Pode ser administrada a qualquer pessoa, independente de idade ou a gravidade da 

infração. 

b) Está previsto na Constituição Brasileira de 1988.  

c) Trata-se de medida judicialmente imposta, de cumprimento obrigatório. 

d) Tem como único objetivo evitar que o adolescente venha novamente a praticar ato 

infracional. 

 

37. NULA 

 

38. Sobre a Prestação de Serviços à Comunidade, é INCORRETO afirmar: 

 

a) É uma pena restritiva de direito imposta pela Justiça que substitui a pena 

privativa de liberdade inferior a quatro anos. 

b) Deve ser aplicada no caso da prática de crime sem violência ou, em qualquer 

hipótese, se o crime for culposo (não intencional). 

c) A prestação de serviços à comunidade consiste na atribuição de tarefas gratuitas, isto 

é, sem remuneração, a ser cumprida em entidades assistenciais, hospitais, escolas, 

orfanatos etc. 

d)Tal medida pode ser aplicada a qualquer tipo de infrator, mesmo reincidente. 

 

39. O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) é um trabalho de 

caráter continuado que visa a fortalecer a função de proteção das famílias, prevenindo a 

ruptura de laços, promovendo o acesso e usufruto de direitos e contribuindo para a 

melhoria da qualidade de vida.  Não é objetivo deste Serviço:  

 

a) Destituição das famílias cuja dinâmica seja desorganizada e prejudicial aos 

membros menores de idade, a saber, crianças e adolescentes. 

b) Fortalecimento da função protetiva da família. 

c) Prevenção da ruptura dos vínculos familiares e comunitários. 

d) Promoção de ganhos sociais e materiais às famílias, como, por exemplo, a promoção 

do acesso a benefícios, programas de transferência de renda e serviços 

socioassistenciais. 

 

40. O Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos 

(PAEFI) oferta apoio, orientação e acompanhamento especializado a famílias e 
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indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos. Dentre essa dita violação de 

direitos, NÃO inclui-se: 

 

a) Violência física, psicológica e negligência, abuso e/ou exploração sexual. 

b) Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa ou 

medida de proteção. 

c) Perda de empregos sem justa causa. 

d) Tráfico de pessoas. 

 

41. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) configura-se 

como uma unidade pública e estatal, que oferta serviços especializados e continuados a 

famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos. Sobre o mesmo 

NÃO é correto afirmar: 

 

a) Os CREAS tem apenas abrangência local (municipal ou do Distrito Federal), 

não sendo possível abarcar conjuntos de municípios.  

b) A oferta de atenção especializada e continuada deve ter como foco a família e a 

situação vivenciada.  

c) Essa atenção especializada tem como foco o acesso da família a direitos 

socioassistenciais, por meio da potencialização de recursos e capacidade de proteção.  

d) O Creas deve buscar a construção de um espaço de acolhida e escuta qualificada, 

fortalecendo vínculos familiares e comunitários, priorizando a reconstrução de suas 

relações familiares. 

 

42. Sobre a compreensão de saúde mental é CORRETO afirmar: 

 

a) Saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais. 

b) Saúde mental está relacionada a ir sempre além dos seus limites não importando as 

consequências físicas ou mentais. 

c) Saúde mental relaciona-se à estabilidade e equilíbrio de uma pessoa, tomando-se por 

referência o fato desta nunca sofrer em excesso com os conflitos diários. 

d) Resiliência e ansiedade são características próprias de uma pessoa saudável 

mentalmente. 

 

43. Sobre alguns transtornos psiquiátricos, é CORRETO afirmar: 

 

a) A co-ocorrência ou comorbidade entre ansiedade e depressão é excessão, ocorrendo 

em menos de 10% dos casos. 

b) Entre os transtornos mais graves e incapacitantes estão a ansiedade e a esquizofrênia. 

c) Em termos estatísticos é correto afirmar que uma em cada três pessoas 

desenvolverá um transtorno mental em sua vida. 

d) Transtornos psiquiátricos sofrem influência apenas junto ao aspecto hereditário, sem 

relação alguma com o ambiente ou história de vida do paciente. 
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44. São consideradas formas de ansiedade, EXCETO: 

 

a) Fobias sociais. 

b) Transtorno de Personalidade Anancástica. 

c) Transtorno de Pânico. 

d) Agorafobia. 

 

45. Os transtornos de conduta são caracterizados por um padrão repetitivo e persistente 

de conduta antissocial, agressiva e desafiadora. Sobre este é CORRETO afirmar: 

 

a) Acessos de birra, em crianças a partir de três anos podem ser sintoma de um 

transtorno de conduta. 

b) Podem estar associados a tal transtorno  esquizofrenia e depressão. 

c) Exemplos de comportamento que servem como critério diagnóstico são 

crueldade com animais e níveis excessivos de briga ou intimidação. 

d) Transtorno de conduta associados a transtorno emocionais podem ser usados para 

diagnóstico. 

 

46. NULA 

 

47. São conceitos pertinentes à Psicoterapia de Grupo, EXCETO: 

 

a) Resistência   

b)Transferência  

c)Complexo de Édipo      

d)Matriz Grupal 

 

48. NULA 

 

49. Quanto às abordagens teóricas da Psicologia e o Desenvolvimento do Processo 

Psicoterápico, podemos relacionar, EXCETO: 

 

a) Aquisição de novas competências – Terapia Cognitivo Comportamental. 

b) Análise e experiência de padrões de relacionamento – Psicanálise. 

c) Reestruturação da autoimagem  -Terapia Centrada na Pessoa . 

d) Testes Psicológicos – Gestalt-terapia. 

 

50. O Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua, ofertado nos Centros de 

Referência Especializado para População em Situação de Rua, dedicam atenção especial 

a pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência. Sobre o 

mesmo são feitas as seguintes afirmativas: 

 

I) Tem como finalidade assegurar o atendimento e atividades direcionadas para o 

desenvolvimento de relações sociais e habilidades pessoais. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Autoimagem
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II) Tem-se como intuito  fortalecer vínculos interpessoais ou familiares que oportunizem 

a construção de novos projetos de vida.  

III) Dissocia-se da rede socioassistencial, criando uma nova rede de apoio aos seus 

usuários. 

IV) Busca-se uma reinserção familiar e comunitária daqueles que participam deste 

Serviço. 

 

       Estão INCORRETAS as afirmativas: 

a) I, II   b)II, III  c)III   d)III e IV 

 

51. São Princípios Fundamentais do Código de Ética do psicólogo, EXCETO: 

 

a) O trabalho baseado no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da 

igualdade e da integridade do ser humano. 

b) Atuação com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade 

política, econômica, social e cultural. 

c) Busca do aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da 

Psicologia como campo científico de conhecimento e de prática. 

d) Contribuição para promover a individualização do acesso da população às 

informações, ao conhecimento da ciência psicológica, aos serviços e aos padrões 

éticos da profissão. 

 

52. Nos documentos que embasam as atividades em equipe multiprofissional, o 

psicólogo: 

 

a) Registrará todas as informações recebidas para o cumprimento dos objetivos do 

trabalho. 

b) Está desvinculado do sigilo em benefício da equipe.  

c) Os registros e observação da prática psicológica deverão obedecer às normas da 

legislação vigente, devendo o usuário ou beneficiário, desde o início, ser informado 

dos mesmos. 

d) Em caso de depor em juízo, o psicólogo está liberado, tanto ele, como toda a equipe 

multidisciplinar para expor todas as informações pedidas. 

 

53. São áreas que utilizam o psicodiagnóstico como instrumento de avaliação, 

EXCETO: 

 

a) Psicologia Forense     

b)Psicologia Clínica 

c) Psicofarmacologia     

d)Psicologia Transpessoal 

 

54. Desde a década de 40 as políticas de saúde no Brasil são centradas no hospital. A 

Psicologia Hospitalar é outro campo de trabalho do psicólogo. Sobre a mesma são feitas 

as seguintes afirmativas: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hospital
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I) A Psicologia Hospitalar é o campo de entendimento e tratamento dos aspectos 

psicológicos em torno do adoecimento. 

II) Tem por objetivo ajudar o sujeito a faze a travessia da experiência do adoecimento. 

III) Sua estratégia de trabalho é tratar o adoecimento no sentido do simbólico. 

IV) Escuta analítica e manejo situacional fazem parte de sua técnica de trabalho. 

 

Sobre tais afirmativas são CORRETAS: 

 

a)I, II.    b)II, III  c)IV   d)I, II, III, IV 

 

55. Um dos papéis do psicólogo hospitalar encontra-se o estudo da maneira como o 

paciente enfrenta sua doença. Kubler-Ross analisou o enfrentamento da doença através 

de etapas. As mesmas se apresentam na seguinte ordem: 

 

a) Raiva, Negação, Negociação, Depressão, Aceitação. 

b) Aceitação, Negociação, Depressão, Negação, Raiva. 

c) Raiva, Negociação, Depressão, Negação, Aceitação. 

d) Negociação, Raiva, Depressão, Negação, Aceitação. 

 

56. O psicólogo hospitalar trabalha com um diagnóstico diferente do médico, o mesmo 

pode ser subdividido em Diagnóstico Reacional, Diagnóstico Médico, Diagnóstico 

Situacional e Diagnóstico Transferencial. Sobre este se AFIRMA:   

a) O diagnóstico reacional baseia-se na maneira como a doença age no organismo do 

paciente. 

b) O diagnóstico médico na psicologia hospitalar é um resumo da situação clínica 

do paciente. 

c) O diagnóstico situacional constrói a evolução da doença num determinado paciente. 

d) O diagnóstico Transferencial avalia a relação do paciente com o psicólogo. 

 

57. NULA 

 

58. O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é baseado no modelo proposto na Itália, 

em Trieste, e que está sendo construído e adaptado no Brasil desde 1986. Consiste em 

um local que oferece cuidados intensivos, semi-intensivos ou não intensivos a pacientes 

em sofrimento psíquico, diagnosticados como neuróticos graves ou psicóticos que 

podem já ter ou não histórico de internação e/ou tratamento. 

a) Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são instituições brasileiras que visam o 

cuidado voltado à saúde mental em associação aos hospitais psiquiátricos. 

b) Para ser atendido no CAPS, pode-se procurar diretamente esse serviço não sendo 

aceito nenhum tipo de encaminhamento de outros profisionais, uma vez que cabem 

apenas aos profissionais desta unidade o acolhimento e diagnóstico do paciente.  

c) Além da equipe formada por psiquiatras,  farmacêuticos,  psicólogos e 

assistentes sociais, os CAPS também podem ser constituídos por musicoterapeutas, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trieste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paciente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tratamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Psiquiatria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Psiquiatra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Farmac%C3%AAutico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Assistente_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Musicoterapeuta
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terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, profissionais de Educação Física, e 

arteterapeutas.  

d) Os Centros de Atenção Psicossocias acolhem, baseados no princípio da 

universalidade do SUS, toda e qualquer pessoa necessitada, mesmo pacientes que se 

negam ao tratamento, pois compreende-se o aspecto da negação no processo  de 

adoecimento.  

 

59. NULA 

 

60. Sobre a psicoterapia infantil é INCORRETO afirmar: 

a) Trata-se de um ramo da psicologia que tem por objetivo facilitar o bom 

desenvolvimento psíquico da criança.  

b) Ao longo do processo psicoterápico o psicólogo pode entrar em contato com outras 

pessoas ou instituições como os pais/ responsáveis da criança, a escola, etc. 

c) Além da fala, a brincadeira, as artes e outros recursos são utilizados na psicoterapia 

infantil. 

d) O psicólogo infantil, na busca do zelo em guardar sigilo, não pode revelar 

qualquer tipo de informação a outrem, mesmo sendo estes os pais ou responsáveis 

da criança. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Terapia_ocupacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fisioterapeuta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_F%C3%ADsica
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TERAPEUTA OCUPACIONAL 
  

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Texto 1 

Alerta em ingresso de 'Praia do Futuro' diz respeito à meia-entrada e não a sexo gay, diz 

cinema. 
(adaptado de http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-

sexo-gay-diz-cinema-12553105) 

Espectador diz ter sido avisado sobre cenas íntimas no filme com Wagner Moura em 

sala em João Pessoa. 

RIO — Ao lançar "Praia do futuro" no Festival de Berlim, em fevereiro, Wagner Moura 

tentou se esquivar das perguntas sobre as cenas de sexo entre seu personagem e o do 

ator alemão Clemens Schick. "Temos que ter responsabilidade de não fazer isso virar 

um assunto. É preciso ver essa relação entre eles com naturalidade", disse ele, à época. 

Não adiantou. As cenas estão se tornando o principal assunto do filme, que tem 

classificação etária de 14 anos. 

Em Niterói, no Cinemark do Plaza Shopping, cerca de 40 pessoas saíram no meio de 

uma sessão (domingo, às 21h) do novo filme de Karim Aïnouz, conforme adiantou o 

colunista do GLOBO Ancelmo Gois. Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes 

pedirem o reembolso do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram, uma 

unidade também da rede Cinemark passou a fazer o alerta nas bilheterias. Há relatos 

parecidos em São Luís, em que clientes saíram de uma sessão reclamando não terem ido 

ao cinema "para ver aquilo". 

Procurado pelo GLOBO, Aïnouz comentou a polêmica. 

— Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de semana 

em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no 

público que frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a 

intolerância e o preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em 

geral são frutos da ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo 

que o nosso filme venha pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais 

tolerância e respeito às diferenças. 

Já em João Pessoa, o professor de turismo e administrador de empresas Iarlley Araujo, 

de 34 anos, que foi assistir ao filme numa sala da rede Cinépolis, foi alertado pelo 

atendente sobre as "cenas de sexo homossexual". "Senhor, tem certeza de que deseja ver 

esse filme?", teria perguntado o funcionário, de acordo com o post publicado por Iarlley 

Araújo no Instagram, em que compartilha uma imagem com o carimbo de "avisado" no 

ingresso do filme. Mas, segundo a empresa, tudo não passa de um mal entendido.  

 

http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
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1. Em relação ao texto 1, é CORRETO afirmar: 

I- É um editorial, com características injuntivas. 

II- É um texto jornalístico com traços argumentativos e expositivos. 

III- É uma propaganda institucional em formato de artigo de opinião. 

 

a) Apenas I e II são corretas. 

b) Apenas II e III são incorretas. 

c) Todas são incorretas, com exceção da afirmativa II. 

d) Apenas III é correta. 

 

2. Sobre o trecho ―Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de 

semana em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no público que 

frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a intolerância e o 

preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em geral são frutos da 

ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo que o nosso filme venha 

pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais tolerância e respeito às diferenças‖, 

podemos AFIRMAR que: 

 

a) A repetição continuada da palavra rejeição foi extremamente necessária, já que não existe 

em Língua Portuguesa outro vocábulo anafórico semelhante. 

b) Para ficar gramaticalmente correto, o jornalista que escreveu o artigo deveria ter modificado 

a transcrição da opinião do cineasta Karim Aïnouz, evitando assim a repetição da mesma 

palavra. 

c) O ―erro‖ linguístico do cineasta se deve ao fato do mesmo ser estrangeiro e não conhecer 

bem a gramática da Língua Portuguesa. 

d) Os termos “reação”, “intolerância” e “preconceito” não só recuperam adequadamente 

o vocábulo reiterado pelas frases anteriores (rejeição) mas também ampliam seu 

significado. 

 

3. Sobre o uso do acento grave nas expressões ―à meia-entrada‖ (ocorrência 1) e ―à época‖ 

(ocorrência 2), podemos AFIRMAR que: 

 

I- É pautado pela mesma regra nas ocorrências 1 e 2 

II- É pautado pela regra de preceder uma palavra feminina na ocorrência 1 

III- É pautado pela regra da preposição a que, ao reger um substantivo feminino singular, 

forma uma locução adverbial que deve necessariamente ser assinalada com um acento 

diferencial na ocorrência 2  

 

a) Todas são falsas, com exceção da III.        b)Todas são verdadeiras, com exceção da I. 

c) São verdadeiras I e II.    d)Somente I é verdadeira. 
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4. O pronome "se" na frase ―Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes pedirem o reembolso 

do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram (...)‖ tem o mesmo valor semântico-

sintático na seguinte frase: 

a) Em Maceió paga-se pouco, mas vive-se bem. 

b) Precisa-se de empregados responsáveis. 

c) Os passageiros indignaram-se com a greve do metrô. 

d) Após a confusão inicial, durante a briga, os motoristas insatisfeitos ofenderam-se com a 

maior naturalidade. 

 

5. De acordo com o Acordo Ortográfico vigente, assinale a alternativa na qual a regra implícita 

quanto ao uso do hífen na expressão ―meia-entrada‖ seja a mesma em todos os exemplos: 

a) auto-escola, e-mail, meia-vida, azul-escuro. 

b) meio-campista, meio-dia, meio-campo, meio-irmão. 

c) meia-casaca, primeira-dama, queima-roupa, super-reservada. 

d) meia-noite, bem-criada, mal-dormida, guarda-chuva. 

 

6. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto:  

De braços abertos sobre a Guanabara, ______ mais de 700 metros de altura e ______mais de 82 

anos, com o mesmo vigor _____ que o tornou conhecido em todo o mundo. Será que daqui 

_____80 anos o monumento não terá perdido sua ___________? Exaltado em prosa e verso, o 

Cristo Redentor é o mais altaneiro, o mais ______________ e o mais democrático símbolo do 

Rio de Janeiro: é visto por todos e de quase todas as partes da cidade – pelo menos _________ a 

especulação imobiliária não __________ muralhas de __________ para impedir sua visão. 

 

a) à / a/ simbólico /há/ majestância/ religioso / aonde / ergueu / arranhas-céus. 

b) há / a/ arquitetônico /há/ maestria/ piedoso / onde / levantou / arranhas-céu. 

c) a /há/ iconográfico /a/ magestade/ fervoroso / aonde / construiu / arranha-céus. 

d) a/ há/ simbólico / a/ majestade/ conspícuo / onde / ergueu / arranha-céus. 

 

Texto 2 

Tá avisado 

(disponível em http://taavisado.tumblr.com/) 
Muito boa a iniciativa de um cinema avisar aos espectadores do filme Praia do Futuro que o 

seu conteúdo pode desagradar alguns. Tão boa que deveria virar política das redes de cinema 

pra todo filme. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://taavisado.tumblr.com/
http://taavisado.tumblr.com/
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7. Sobre os textos 1 e 2, NÃO  é correto afirmar: 

 

a) O texto 2, através da ironia e humor parodísticos peculiares, constitui-se em uma 

reinterpretação semiótica intertextual do(s) enunciado(s) recôndito(s) no contexto primário, 

tanto ao que concerne seu caráter intrínseco e extrínseco 

b) O texto 1, muito embora seja um discurso engendrado por uma premente elite coprodutora 

do capital cultural, previsto nos moldes da Teoria Crítica e pelo arcabouço da Escola de 

Frankfurt, escamoteia certo juízo criterioso vigente na sociedade contemporânea em relação às 

minorias 

c)  O texto 2, por meio de uma fulcral pseudo-intersemioticidade dialógica, replica toda e 

qualquer possibilidade interpelativa e interpretativa do signo original, corroborando para 

acentuar a disparidade ambígua e sem fundamento da imagética contida no discurso 

ulterior. 

d) Não obstante a equidistância dos dois discursos, a percepção de leitura apropriada do 

primeiro enunciado é condição sine qua non para a correta depreensão do significado marginal 

na segunda ocorrência.  

 

8. Sobre as formas ―seje‖ e ―esteje‖ presentes no conjunto de imagens que integram o texto 2, é 

CORRETO afirmar: 
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I- Equivalem, respectivamente, às formas: 1
a
. e 3

a
. Pessoas (singular) do Indicativo Presente 

dos verbos SER e ESTAR, em suas formas arrizotônicas, de acordo com a NGB (Norma 

Gramatical Brasileira). 

II- Correspondem à variante popular da conjugação dos verbos SER e ESTAR na Presente do 

Subjuntivo (1
a
/3

a
 pessoa do singular) e absolutamente intercambiáveis com a conjugação padrão 

do verbo, já que as duas formas são atualmente aceitas. 

III- Constituem-se como uma anomalia grave do falante ―culto‖ de língua portuguesa, apesar 

do uso cada vez mais difundido de sua flexão tanto na linguagem falada quanto escrita. 

 

a) As alternativas I e II estão parcialmente corretas. 

b) Todas as alternativas estão incorretas, exceto a III. 

c) Todas as alternativas estão corretas, exceto a II. 

d) Somente a II está incorreta. 

 

9. Na frase ―Ela é encanto de moça, no entanto nenhum pretendente ainda se interessou por 

ela‖, a oração a partir da expressão em destaque é uma: 

a) Conjunção subordinativa consecutiva, pois introduz uma oração que exprime consequência. 

b)  Conjunção coordenativa aditiva sindética, pois introduz um pensamento que se adiciona ao 

anterior. 

c) Conjunção coordenativa adversativa, pois introduz um pensamento que contrasta com 

o anterior. 

d) Conjunção coordenativa conclusiva, pois introduz um pensamento de conclusão. 

 

10. Considerando o processo de formação e estrutura das palavras, a alternativa que apresenta 

inconsistência na exemplificação é:   

a) Sufixo temporal: estudáramos, existisse, amardes. 

b) Vogal temática: mudemos, levantamo-nos, tirante. 

c) Desinência de número: navios, aviões, girassóis. 

d) Radical: marujo, pedraria, terracota. 

 
11. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto: 

Embora seja alvo da especulação imobiliária ____ mais de 50 anos, desde que os 

empreendedores ___________ que o bairro Jardim das Flores ficaria ______ poucos ________ 

(ou melhor, _________) perto de uma importante estação de __________da cidade, a praça 

central _______ resiste. Dotado de uma _________ vista para o lago do Icaraí, os moradores 

__________ até quando _____________ conservar o importante patrimônio publico da 

comunidade. 

 

a) a – percebem – há – metrôs – metro – excessivamente -não obstante- magestosa – perguntam 

– conseguiram 

b) há – perceberão – a – metros – metro –escessivamente – portanto  - majestosa – perguntam – 

conseguiram 

c) a – perceberam - há – metros – metrô – ecessivamente – contudo – magestosa – 

perguntando-se - consiguirão  

d) há – perceberam – a – metros - metrô – excessivamente – ainda - majestosa – 

perguntam-se – conseguirão 

 

12. Leia as frases a seguir e escolha a alternativa CORRETA: 

I- Estou encantada com a vista. 

II- Alô? Alô!? Tem alguém na linha? 

III- ―Dicionário: sm.1. Obra que reúne, em ordem alfabética, as palavras de uma língua ou 

termos referentes a uma matéria específica, e descreve seu significado, uso, etimologia etc., na 

mesma língua ou em outra (dicionário de cinema / de inglês)2. O conjunto das palavras ou 

termos reunidos nessa obra.‖ 

IV-Beba Coca-Cola! 
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De acordo com o conjunto de finalidades comunicativas realizadas por meio do enunciado da 

língua proposto por Jakobson, na sequência supramencionada temos as seguintes funções da 

linguagem, em ordem crescente (I a IV): 

a) Emotiva, fática, metalinguística, conativa.         
b) b)Poética, fática, metalinguística, referencial. 

c)Poética, referencial, fática, metalinguística.     

d)Emotiva, poética, metalinguística, conativa. 

 

13. NULA 

 

14. Está plenamente CORRETO o emprego do elemento sublinhado na frase:   

a) O relatório para cujo o professor nos pede pressa, está em seu armário desde a semana 

passada.  

b) Fizemos um excelente relatório, para o qual colaboraram nosso estudo e dedicação.   

c) A parte do relatório aonde citei minhas experiências profissionais ocupou 15% do texto.  

d) Às vezes o estilo de um simples relatório, ao qual nos deparamos, torna-o absolutamente 

encantador para nós.   

15. Assinale a alternativa em que a concordância está feita de forma CORRETA: 

a) Deixamos caídas a calça e o jaleco. 

b) As enigmáticas Bruna e Cláudia vieram me afrontar. 

c) Água é boa para saúde. 

d) Admiro os futebóis alemão e os argentinos. 

16. Considere as frases: 

I- A expressão - (x-y) tem como resultado um número não positivo. 

II- Ela é uma dançarina excepcional. 

a) I é uma sentença aberta.   b) II é uma sentença fechada. 

c) I é uma sentença fechada.   d) I e II são sentenças abertas. 

17. João possui três amigos: um Brasileiro, um Argentino e outro Alemão. Um dos amigos é 

Enfermeiro, o outro é Engenheiro e o outro é Professor. Sabe-se que: 

I- Ou o Brasileiro é enfermeiro ou é professor. 

II- Ou o Brasileiro é engenheiro ou o Argentino é professor. 

III- Ou o Alemão é professor ou o Argentino é Professor. 

IV- Ou o Argentino é Engenheiro ou o Alemão é Engenheiro 

Portanto, é VERDADE que: 

a)O Brasileiro é Enfermeiro, o Argentino é engenheiro e o Alemão é Professor.  

b) O Brasileiro é enfermeiro, o Argentino é professor e o Alemão é 

engenheiro. 

c) O Brasileiro é professor, o Argentino é enfermeiro e o Alemão é engenheiro. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

18. Observe a sequência abaixo: 

JESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUS... 

A letra que ocupará a 61ª posição será: 

a) J  b) E  c)S  d)U 
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19. NULA 

 

20. É CORRETO afirmar a respeito da administração indireta: 

a) As autarquias são pessoas jurídicas de direito privado.  

b) A responsabilidade civil das autarquias por danos causados a terceiros depende da 

comprovação do dolo ou culpa.  

c) As sociedades de economia mista não podem explorar atividade econômica. 

d) Todas são falsas. 

 

21. NÃO são modalidades de licitação:  

a) concorrência  b)tomada de preços  c)convite d)Disputa  

 

22. É dispensável a licitação: 

a) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 

b) nos casos de emergência ou de calamidade pública, somente para os bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial ou calamitosa.  

c) para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade 

certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 

d) Todas as alternativas estão corretas 

23. O ___________, previsto pelo art. 137 da Constituição Federal, poderá ser decretado em 

função de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a 

ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, ou ainda quando da declaração de 

estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira. 

a) Estado de Emergência  b) Estado de Calamidade 

c) Estado de Sítio   d) Estado de Defesa 

 

24. Faça a correspondência: 

I- Eficiência  II- Razoabilidade e Proporcionalidade  III- Motivação  

(   ) Por princípio,  a parte dispositiva deverá vir precedida por uma explicação ou fundamentos 

de fato e de direito . Nos processos e nos atos administrativos, é entendida como a indicação dos 

pressupostos de ―fato e de direito‖. 

(   ) Exige que a Administração atue com presteza, perfeição e sempre tenha por objetivo o 

atingimento de resultados práticos (busca pelo interesse público). Também chamado de 

princípio da boa-administração.  

(    )É o princípio da proibição de excesso, que tem por objetivo aferir a compatibilidade entre os 

meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da 

Administração Pública.   

 

A sequência CORRETA é: 

a) III, I, II  b) III, II, I  c) I,II, III  d) II, I, III 

 

25. São ícones padrão do Windows XP: 

a) Meu Computador e Meus Documentos.    

b) Meus Documentos e Meus Locais de Rede. 

c) Meus Locais de Rede e Internet Explorer. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

26. Na Barra de Formatação no Windows XP, podemos: 

a)Alterar Fonte, Negrito, Alinhamento de Texto. 

b) Alinhamento de Texto, Itálico, Visualizar. 

c) Inserir Data/hora, Visualizar, Itálico. 

d) Desfazer, Alterar Fonte, alinhamento de Texto. 
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27. Para alterar a configuração da área de trabalho no Windows XP basta seguir os passos: 

a) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações),Clicar em OK para salvar as modificações 

ou cancelar para sair sem modificar nada.  

b) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações), Clicar em OK para salvar as 

modificações ou cancelar para sair sem  modificar nada. 

c) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), clicar em OK para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

d) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), Clicar em Ok para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

 

28. O Brasil sediou, entre os dias 14 e 16 de julho em Fortaleza, a reunião cúpula do BRICS, 

grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 

Em pauta, estava(m): 

a) Criação de um banco de desenvolvimento e de um fundo de reservas. 

b) A inclusão da Argentina à cúpula do BRICS. 

c) Por não ter ainda um caráter formal, não ter um documento constitutivo, não funcionar com 

um secretariado fixo nem ter fundos destinados a financiar qualquer de suas atividades, o 

BRICS discutirá a formalização do grupo e elegerá sua diretoria. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

29. A Copa do Mundo da FIFA é a maior competição internacional de esporte único e é 

disputada pelas seleções masculinas principais das 208 federações afiliadas à FIFA. A 

competição é jogada a cada quatro anos desde a edição inaugural em 1930, à exceção de 1942 e 

1946, quando não ocorreu em função da Segunda Guerra Mundial. Ela cumpre com os objetivos 

da FIFA de sensibilizar o mundo, desenvolver o esporte e construir um futuro melhor de 

diversas maneiras. 

As duas próximas Copas aconteceão, respectivamente: 

a) Rússia e África   b)Rússia e Catar  

c) Catar e Rússia   d) Rússia e Japão 

 

30. NULA 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

31. De acordo com a Lei nº 8.080/90 analise as assertivas abaixo.   

I- Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à 

Saúde Indígena.   

II- O SUS promoverá a articulação do Subsistema instituído pela Lei nº 8.080/90 com 

os órgãos responsáveis pela Política Indígena do País.  

 

É CORRETO o que se afirma em:   

a) I é falso b)  II é falso   c) I e II são verdadeiras    d) I e II são falsos  
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32. De acordo com a Lei nº 8.142/90, assinale a alternativa CORRETA.   

 

a) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado 

composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde 

e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de 

saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, 

cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada 

esfera do governo.  

b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional 

de Saúde.  

c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária 

em relação ao conjunto dos demais segmentos.  

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

33. Acerca das competências da direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS), 

assinale V para verdadeira e F para falsa: 

(    ) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.  

(   )participar na formulação e na implementação apenas das políticas de controle das 

agressões ao meio ambiente e de saneamento básico.  

(   )participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão afins, de 

agravo sobre o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde 

humana.   

 

A sequência CORRETA é:   

a) V,F, V  b) V, V, V  c) F,V,V  d) F, V, F  

 

34.  NULA 

 

35. Para constituir consórcios para desenvolver os serviços de saúde, os municípios 

deverão aplicar o princípio da direção:  

a) Paralela.     b) Única.   c) Hospitalar.       d) Autárquica.   

 

 

36. NULA 

 

37. Assinale a alternativa CORRETA.  

a) No âmbito do SUS, as ações em saúde do trabalhador estão focadas nos 

procedimentos de vacinação.  

b) A vigilância epidemiológica compreende o conjunto de ações capaz de eliminar, 

diminuir ou prevenir riscos à saúde. 

c) A universalidade de acesso aos serviços de saúde ocorre essencialmente na atenção 

básica, preservando os outros níveis de atenção do uso abusivo e desnecessário. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

 

38. NÃO são sistema e base de dados do Ministério da Saúde que devem incorporar 

informações de interesse da Saúde do Trabalhador:  

a) Sistema de Informações de Mortalidade (SIM);  

b) Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB);  

c) Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS);  
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d) Sistema de Informações Geográficas (SIG);  

 

39. A Atenção Básica tem como fundamentos: 

I - possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e 

resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, 

com território adscrito de forma a permitir o planejamento e a programação 

descentralizada, e em consonância com o princípio da equidade. 

II - efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações 

programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, 

prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação, trabalho de forma 

interdisciplinar e em equipe, e coordenação do cuidado na rede de serviços. 

III - desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população 

adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. 

IV - valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento 

constante de sua formação e capacitação. 

 

a) I e II estão corretas   b) II, III e IV estão corretas 

c) I, II e III estão corretas  d) Todas estão corretas 

 

40. NÃO são características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica: 

a) garantia dos fluxos de referência e contrareferência aos serviços especializados, 

de apoio diagnóstico e terapêutico, ambulatorial e hospitalar. 

b) programação e implementação das atividades, com a priorização de solução dos 

problemas de saúde mais frequentes, considerando a responsabilidade da assistência 

resolutiva à demanda espontânea. 

c) desenvolvimento de ações educativas que possam interferir no processo de saúde-

doença da população e ampliar o controle social na defesa da qualidade de vida. 

d) desenvolvimento de ações focalizadas sobre os grupos de risco e fatores de risco 

comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de prevenir o 

aparecimento ou a manutenção de doenças e danos evitáveis. 

 

41. No Código de Ética Profissional, constituem-se deveres fundamentais do terapeuta 

ocupacional, segundo sua área e atribuição específica, EXCETO a alternativa: 

a) Assumir responsabilidade técnica por serviço de Terapia Ocupacional, em caráter de 

urgência, quando designado ou quando for o único profissional do setor, atendendo à 

Resolução específica. 

b) Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua 

atividade profissional e exigir o mesmo comportamento do pessoal sob sua direção, 

salvo em situações previstas em lei. 

c) Cumprir e fazer cumprir os preceitos contidos no Código, independente da função ou 

cargo que ocupar, e levar ao conhecimento do Conselho Regional de Fisioterapia e de 

Terapia Ocupacional o ato atentatório a qualquer de seus dispositivos, salvo as situações 

previstas em legislação específica. 

d) Colocar seus serviços profissionais à disposição da comunidade em caso de 

guerra, catástrofe, epidemia ou crise social, e pleitear vantagem remuneratória 

compatível com o princípio de bioética de justiça. 
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42. O indivíduo que sofre uma lesão no Sistema Nervoso Central ou Periférico pode 

apresentar distúrbios em diversos sistemas que compõe o corpo humano, impactando 

muitas vezes no seu desempenho ocupacional. A terapia ocupacional neurológica tem a 

função de: 

a) Reabilitar esses pacientes, visando auxiliar o resgate do seu papel dentro da 

sociedade, bem como estimular o máximo de independência e autonomia de vida 

diária. 

b) Para isso, o tratamento se baseia em uma abordagem motora apenas, de acordo com a 

demanda específica e interesse de cada paciente. 

c) A terapia ocupacional neurológica é indicada em casos de acidente vascular 

encefálico, traumatismo crânio encefálico e lesão medular. Já nos casos de mal de 

Parkinson e paralisia cerebral, não está indicada. 

d) Promover adaptações de meios e materiais disponíveis, pessoais ou ambientais, mas 

em relação a adaptação de órteses e próteses necessárias ao desempenho funcional do 

paciente, cabe ao fabricante do material. 

43. Marque a alternativa CORRETA, quanto à atuação dos terapeutas ocupacionais que 

trabalham na Estratégia de Saúde da Família (ESF):  

a) Trabalham em ambientes limitados ao serviço, nas Unidades Básicas de Saúde.  

b) A realização dos atendimentos deve ser feita em grupo, visando o maior convívio e 

trocas entre os pacientes. 

c) O terapeuta ocupacional na ESF realiza atendimentos com atividades que visam 

prevenção de deformidades e de agravos à saúde. 

d) O terapeuta ocupacional realiza atividades na comunidade, e considera as 

múltiplas potencialidades, como as residências dos pacientes e também os  espaços 

comunitários e sociais.  

 

44. A propagnosia pode ser socialmente incapacitante por ser um distúrbio em que o 

paciente não é capaz de conseguir reconhecer: 

 

a)Lugares  b)Objetos  c)Sabores  d)Rostos 

 

45. De acordo com o conteúdo da informação ou a função da memória prospectiva, 

podemos considerar como alternativa verdadeira o item: 

a) Dá a capacidade de lembrar o que deve ser feito no futuro e exige 

planejamento. Com essa memória é possível saber que há uma reunião 

marcada para as sete horas. 

b) Lembrança de eventos que envolvem palavras como, por exemplo, uma história 

contada por alguém ou a letra de uma música. 

c) Memória utilizada para lembrar de figuras ou imagens. 

d) Memória de procedimento que envolve a lembrança associada a uma habilidade 

motora ou hábito, como andar de bicicleta, nadar ou dirigir. 
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46. A Terapia Ocupacional tem como atribuições a intervenção no tratamento com 

o paciente idoso internado, e destina-se também aos acompanhantes, familiares ou 

outros cuidadores. Assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas: 

 

(   ) Verificar a acessibilidade do ambiente e a disposição dos móveis é uma das 

atribuições da terapia ocupacional, para cujo fim seja a gerontecnologia. 

(    )Reduzir os impactos da hospitalização e favorecer uma melhora é um dos objetivos 

da terapia ocupacional. 

(    ) Acolher, atender e orientar os familiares e acompanhantes que estão no ambiente 

hospitalar é também objetivo do terapeuta ocupacional. 

(     ) Após a indicação para a terapia ocupacional, são iniciados os atendimentos, para 

então compreender se o paciente está fora de seu cotidiano e necessita de intervenções 

nesse contexto.  

 

Assinale a sequência CORRETA respectivamente, a seguir: 

a) V, V, F, F                b)V, V, V, F            c)F, F, V, V           d)F, V, F, V. 

 

47. Podemos AFIRMAR corretamente a respeito do trabalho multidisciplinar que: 

a) O trabalho da equipe visa avaliar o paciente de maneira independente e 

executando seus planos de tratamento como uma “camada adicional” de 

serviços. 

b) A integração da equipe de saúde é imprescindível para que o atendimento e o 

cuidado alcance a amplitude do ser humano, transcendendo a noção de conceito de 

saúde. 

c) Preocupa-se com uma interação entre as disciplinas, promove um diálogo entre 

diferentes áreas do conhecimento e seus dispositivos, visa cooperação entre as 

diferentes áreas, contato entre essas disciplinas. 

d) Visa inserir no contexto hospitalar a defesa de suas ideias e busca interação com 

os demais profissionais, como por exemplo, a visão integrada da relação 

mente/corpo. 

 

48. O terapeuta ocupacional trabalha com atividades de vida diária, trabalho e 

lazer, pois são afetadas com problemas de disfunção cardiopulmonar. Dentro das 

categorias sensório-motora, psicossocial e psicológica, quais são os componentes 

particularmente afetados? 

 

a) Persistência, tônus muscular, destreza, atenção, formação de conceito e 

autocontrole. 

b) Resistência, tolerância à atividade, coordenação motora grosseira, funções, 

valores e habilidades de adequação. 

c) Incoerência, clônus muscular, coordenação motora fina, dispersão, formação de 

conceito e descontrole. 

d) Resiliência, tolerância à atividade, destreza, desatenção, formação de conceito e 

valores. 
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49. Dentre os vários objetivos da reabilitação na terapia ocupacional, qual dos 

objetivos a seguir não podemos considerar como principal? 

a) É habilitar ou reabilitar o indivíduo para desempenhar, de forma satisfatória, 

suas atividades de vida diária: autocuidado corporal, atividades rotineiras da vida 

pessoal, trabalho, estudo, lazer/brincar e participação social. 

b) O terapeuta utiliza atividades terapêuticas e recursos de tecnologia assistiva 

(adaptações, cadeira de rodas, órteses, recursos de informática, entre outros). 

c) O terapeuta ocupacional para alcançar seus objetivos, adapta o ambiente, 

mas os acessórios utilizados no dia a dia do paciente para o desempenho das 

tarefas cotidianas são imutáveis. 

d) Ao adaptar o ambiente, o terapeuta ocupacional consegue o aumento da 

autonomia, da segurança e da integração do indivíduo com as atividades 

desempenhadas em domicílio, escola e local de trabalho. 

 

50. Analise as alternativas a seguir colocando V para os itens verdadeiros e F para 

os falsos: 

 

(   ) A terapia da mão consiste na avaliação e tratamento nos casos em que a 

biomecânica dos membros superiores está comprometida em função de 

sequelas/distúrbios neurológicos, ortopédicos ou queimaduras que impeçam o 

funcionamento dos mesmos. 

(   )  A adequação postural consiste na avaliação, indicação e treinamento do 

paciente para uso de cadeiras de rodas e outros equipamentos que permitam a 

postura adequada para a execução das atividade cotidianas. 

(    ) As órteses são dispositivos destinados a fixar ou imobilizar uma parte do 

corpo que esteja em processo de reabilitação com o objetivo de preservar 

deformidades e auxiliar na recuperação físico-funcionaldos membros superiores e 

inferiores. 

(    ) As órteses também são indicadas mesmo quando não cumpre a função para a 

qual é destinada, pois a sua utilização traz benefícios psicológicos nesses pacientes. 

Assinale a sequência correta respectivamente: 

a) V, F, V, F  b)F, V, F, V.  c)V, V, F, F  d)F, F, V, V. 

 

51. A terapia ocupacional como campo profissional pode ser definida a partir de 

um conjunto de critérios. Assinale a seguir os critérios que definem a profissão: 

a) Objetivo, objeto do trabalho, recursos e metodologia. 

b) Instrumentos metodológicos, aparelhos tecnológicos e áreas especializadas. 

c) Denominação, atos privativos, domínio da tecnologia e doenças alvo. 

d) Diversidade de atividades, modelos de atuação e habilidades e práticas 

terapêuticas. 

 

52. NULA 
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53. A população do Brasil tem envelhecido, aumentando a expectativa de vida 

devido uma melhoria das condições de vida. Esse processo de envelhecimento 

carrega por mais tempo o declínio cognitivo e em vários aspectos na saúde do 

idoso, sendo maior em relação à: 

a) Memória e à capacidade de atenção.   

b)Vaidade e a beleza. 

c) Inteligência e à capacidade de dirigir.   

d)Euforia e a agilidade. 

 

54. Complete corretamente as lacunas da frase a seguir: 

A Terapia Ocupacional utiliza a ________ como recurso terapêutico a fim de 

proporcionar ao indivíduo idoso um melhor desempenho _______, ___________ e 

__________. No que diz respeito à perda de ___________, ela trabalha prevenção 

e estimulação, proporcionando independência e participação social. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas respectivamente: 

a) Atividade, funcional, mental, social e memória. 

b) Psicoterapia, intelectual, racional, mental, afazeres. 

c) Exercícios, físico, psíquico, moral, tirocínio. 

d) Treino funcional, técnico, profissional, laboral, prazer. 

 

55. O terapeuta ocupacional pode utilizar e estimular recursos na busca de resgatar 

e estimular o idoso com atividades cognitivas, tentando atuar na organização de seu 

cotidiano várias atividades, EXCETO: 

a) Estimular leitura e exercícios de memória. 

b) Realizar palavras cruzadas e jogos de xadrez. 

c) Praticar atividade física e dieta saudável. 

d) Afastar horários e datas, a fim de não deixá-los ansiosos. 

 

56. Sabemos que os avanços tecnológicos e a qualificação profissional garantem 

uma qualidade de vida para o paciente. As intervenções do terapeuta ocupacional 

na Doença de Parkinson são inúmeras. Assinale a alternativa que não corresponde a 

uma intervenção segura: 

a) Baixar a altura do assento do vaso sanitário e fixar barras de apoio para 

auxiliá-lo a sentar e levantar. 

b) Escolher roupas fáceis de vestir e trocar os fechos e botões pó velcro. 

c) Utilizar copos e xícaras com canudos ou adaptadores para facilitar o uso. 

d) Repousar entre as atividades para evitar fadiga. 
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57. As diretrizes do projeto/processo terapêutico da terapia ocupacional centrada no 

cliente seguem uma orientação comum definida por práticas desenvolvidas em 

estágios. Assinale a alternativa que não está CORRETA: 

a) Encontro entre terapeuta e cliente, processo conjunto de definição de 

necessidades e objetivos. 

b) Escolha de abordagem e instrumentos. 

c) Planejamento unilateral do terapeuta ocupacional. 

d) Colocar o plano em ação. 

 

58. A terapia Ocupacional é uma importante técnica que visa intervir no cotidiano 

das pessoas, estimulando capacidades motoras, cognitivas e perceptivas. O 

desenvolvimento de um programa que esteja de acordo com as limitações impostas 

por um quadro de autismo, requer abordagens, citadas a seguir, EXCETO: 

a) Motora – atividades que estimulem corpo e mente. 

b) Perceptica – estimular percepções sensoriais. 

c) Cognitiva – processo de aprendizagem permanente. 

d) Autocrítico – refletir sobre atitudes permanentemente. 

59. O desenvolvimento motor e perceptivo na primeira semana de vida do bebê 

podem ser estimulados pelo terapeuta ocupacional a fim de atingir o potencial e as 

capacidades esperadas para sua idade. Sendo assim, é comum esperarmos na 

primeira semana de vida várias características do bebê, EXCETO: 

a) Presença de reflexo de apoio e de marcha, ambos sem sustentar o próprio corpo. 

b) Presença do reflexo de Babinski. 

c) Presença do reflexo de preensão. 

d) Reação à voz da mãe. 

60. O terapeuta ocupacional pode utilizar a bandagem em pacientes ortopédicos, e 

em vários outros casos. Os benefícios são inúmeros. Marque a alternativa correta 

com relação aos benefícios: 

a) Diminuição da pressão entre os ossos em processos de artrose. 

b) Contração muscular. 

c) Imobilização do movimento muscular, a fim de obter proteção. 

d) Resultado positivo apenas nas articulações com paralisia e paresias. 
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TURISMÓLOGO 
  

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Texto 1 

Alerta em ingresso de 'Praia do Futuro' diz respeito à meia-entrada e não a sexo gay, diz 

cinema. 
(adaptado de http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-

sexo-gay-diz-cinema-12553105) 

Espectador diz ter sido avisado sobre cenas íntimas no filme com Wagner Moura em 

sala em João Pessoa. 

RIO — Ao lançar "Praia do futuro" no Festival de Berlim, em fevereiro, Wagner Moura 

tentou se esquivar das perguntas sobre as cenas de sexo entre seu personagem e o do 

ator alemão Clemens Schick. "Temos que ter responsabilidade de não fazer isso virar 

um assunto. É preciso ver essa relação entre eles com naturalidade", disse ele, à época. 

Não adiantou. As cenas estão se tornando o principal assunto do filme, que tem 

classificação etária de 14 anos. 

Em Niterói, no Cinemark do Plaza Shopping, cerca de 40 pessoas saíram no meio de 

uma sessão (domingo, às 21h) do novo filme de Karim Aïnouz, conforme adiantou o 

colunista do GLOBO Ancelmo Gois. Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes 

pedirem o reembolso do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram, uma 

unidade também da rede Cinemark passou a fazer o alerta nas bilheterias. Há relatos 

parecidos em São Luís, em que clientes saíram de uma sessão reclamando não terem ido 

ao cinema "para ver aquilo". 

Procurado pelo GLOBO, Aïnouz comentou a polêmica. 

— Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de semana 

em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no 

público que frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a 

intolerância e o preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em 

geral são frutos da ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo 

que o nosso filme venha pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais 

tolerância e respeito às diferenças. 

Já em João Pessoa, o professor de turismo e administrador de empresas Iarlley Araujo, 

de 34 anos, que foi assistir ao filme numa sala da rede Cinépolis, foi alertado pelo 

atendente sobre as "cenas de sexo homossexual". "Senhor, tem certeza de que deseja ver 

esse filme?", teria perguntado o funcionário, de acordo com o post publicado por Iarlley 

Araújo no Instagram, em que compartilha uma imagem com o carimbo de "avisado" no 

ingresso do filme. Mas, segundo a empresa, tudo não passa de um mal entendido.  

 

http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
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1. Em relação ao texto 1, é CORRETO afirmar: 

I- É um editorial, com características injuntivas. 

II- É um texto jornalístico com traços argumentativos e expositivos. 

III- É uma propaganda institucional em formato de artigo de opinião. 

 

a) Apenas I e II são corretas. 

b) Apenas II e III são incorretas. 

c) Todas são incorretas, com exceção da afirmativa II. 

d) Apenas III é correta. 

 

2. Sobre o trecho ―Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de 

semana em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no público que 

frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a intolerância e o 

preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em geral são frutos da 

ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo que o nosso filme venha 

pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais tolerância e respeito às diferenças‖, 

podemos AFIRMAR que: 

 

a) A repetição continuada da palavra rejeição foi extremamente necessária, já que não existe 

em Língua Portuguesa outro vocábulo anafórico semelhante. 

b) Para ficar gramaticalmente correto, o jornalista que escreveu o artigo deveria ter modificado 

a transcrição da opinião do cineasta Karim Aïnouz, evitando assim a repetição da mesma 

palavra. 

c) O ―erro‖ linguístico do cineasta se deve ao fato do mesmo ser estrangeiro e não conhecer 

bem a gramática da Língua Portuguesa. 

d) Os termos “reação”, “intolerância” e “preconceito” não só recuperam adequadamente 

o vocábulo reiterado pelas frases anteriores (rejeição) mas também ampliam seu 

significado. 

 

3. Sobre o uso do acento grave nas expressões ―à meia-entrada‖ (ocorrência 1) e ―à época‖ 

(ocorrência 2), podemos AFIRMAR que: 

 

I- É pautado pela mesma regra nas ocorrências 1 e 2 

II- É pautado pela regra de preceder uma palavra feminina na ocorrência 1 

III- É pautado pela regra da preposição a que, ao reger um substantivo feminino singular, 

forma uma locução adverbial que deve necessariamente ser assinalada com um acento 

diferencial na ocorrência 2  

 

a) Todas são falsas, com exceção da III.        b)Todas são verdadeiras, com exceção da I. 

c) São verdadeiras I e II.    d)Somente I é verdadeira. 
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4. O pronome "se" na frase ―Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes pedirem o reembolso 

do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram (...)‖ tem o mesmo valor semântico-

sintático na seguinte frase: 

a) Em Maceió paga-se pouco, mas vive-se bem. 

b) Precisa-se de empregados responsáveis. 

c) Os passageiros indignaram-se com a greve do metrô. 

d) Após a confusão inicial, durante a briga, os motoristas insatisfeitos ofenderam-se com a 

maior naturalidade. 

 

5. De acordo com o Acordo Ortográfico vigente, assinale a alternativa na qual a regra implícita 

quanto ao uso do hífen na expressão ―meia-entrada‖ seja a mesma em todos os exemplos: 

a) auto-escola, e-mail, meia-vida, azul-escuro. 

b) meio-campista, meio-dia, meio-campo, meio-irmão. 

c) meia-casaca, primeira-dama, queima-roupa, super-reservada. 

d) meia-noite, bem-criada, mal-dormida, guarda-chuva. 

 

6. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto:  

De braços abertos sobre a Guanabara, ______ mais de 700 metros de altura e ______mais de 82 

anos, com o mesmo vigor _____ que o tornou conhecido em todo o mundo. Será que daqui 

_____80 anos o monumento não terá perdido sua ___________? Exaltado em prosa e verso, o 

Cristo Redentor é o mais altaneiro, o mais ______________ e o mais democrático símbolo do 

Rio de Janeiro: é visto por todos e de quase todas as partes da cidade – pelo menos _________ a 

especulação imobiliária não __________ muralhas de __________ para impedir sua visão. 

 

a) à / a/ simbólico /há/ majestância/ religioso / aonde / ergueu / arranhas-céus. 

b) há / a/ arquitetônico /há/ maestria/ piedoso / onde / levantou / arranhas-céu. 

c) a /há/ iconográfico /a/ magestade/ fervoroso / aonde / construiu / arranha-céus. 

d) a/ há/ simbólico / a/ majestade/ conspícuo / onde / ergueu / arranha-céus. 

 

Texto 2 

Tá avisado 

(disponível em http://taavisado.tumblr.com/) 
Muito boa a iniciativa de um cinema avisar aos espectadores do filme Praia do Futuro que o 

seu conteúdo pode desagradar alguns. Tão boa que deveria virar política das redes de cinema 

pra todo filme. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://taavisado.tumblr.com/
http://taavisado.tumblr.com/
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7. Sobre os textos 1 e 2, NÃO  é correto afirmar: 

 

a) O texto 2, através da ironia e humor parodísticos peculiares, constitui-se em uma 

reinterpretação semiótica intertextual do(s) enunciado(s) recôndito(s) no contexto primário, 

tanto ao que concerne seu caráter intrínseco e extrínseco 

b) O texto 1, muito embora seja um discurso engendrado por uma premente elite coprodutora 

do capital cultural, previsto nos moldes da Teoria Crítica e pelo arcabouço da Escola de 

Frankfurt, escamoteia certo juízo criterioso vigente na sociedade contemporânea em relação às 

minorias 

c)  O texto 2, por meio de uma fulcral pseudo-intersemioticidade dialógica, replica toda e 

qualquer possibilidade interpelativa e interpretativa do signo original, corroborando para 

acentuar a disparidade ambígua e sem fundamento da imagética contida no discurso 

ulterior. 

d) Não obstante a equidistância dos dois discursos, a percepção de leitura apropriada do 

primeiro enunciado é condição sine qua non para a correta depreensão do significado marginal 

na segunda ocorrência.  

 

8. Sobre as formas ―seje‖ e ―esteje‖ presentes no conjunto de imagens que integram o texto 2, é 

CORRETO afirmar: 
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I- Equivalem, respectivamente, às formas: 1
a
. e 3

a
. Pessoas (singular) do Indicativo Presente 

dos verbos SER e ESTAR, em suas formas arrizotônicas, de acordo com a NGB (Norma 

Gramatical Brasileira). 

II- Correspondem à variante popular da conjugação dos verbos SER e ESTAR na Presente do 

Subjuntivo (1
a
/3

a
 pessoa do singular) e absolutamente intercambiáveis com a conjugação padrão 

do verbo, já que as duas formas são atualmente aceitas. 

III- Constituem-se como uma anomalia grave do falante ―culto‖ de língua portuguesa, apesar 

do uso cada vez mais difundido de sua flexão tanto na linguagem falada quanto escrita. 

 

a) As alternativas I e II estão parcialmente corretas. 

b) Todas as alternativas estão incorretas, exceto a III. 

c) Todas as alternativas estão corretas, exceto a II. 

d) Somente a II está incorreta. 

 

9. Na frase ―Ela é encanto de moça, no entanto nenhum pretendente ainda se interessou por 

ela‖, a oração a partir da expressão em destaque é uma: 

a) Conjunção subordinativa consecutiva, pois introduz uma oração que exprime consequência. 

b)  Conjunção coordenativa aditiva sindética, pois introduz um pensamento que se adiciona ao 

anterior. 

c) Conjunção coordenativa adversativa, pois introduz um pensamento que contrasta com 

o anterior. 

d) Conjunção coordenativa conclusiva, pois introduz um pensamento de conclusão. 

 

10. Considerando o processo de formação e estrutura das palavras, a alternativa que apresenta 

inconsistência na exemplificação é:   

a) Sufixo temporal: estudáramos, existisse, amardes. 

b) Vogal temática: mudemos, levantamo-nos, tirante. 

c) Desinência de número: navios, aviões, girassóis. 

d) Radical: marujo, pedraria, terracota. 

 
11. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto: 

Embora seja alvo da especulação imobiliária ____ mais de 50 anos, desde que os 

empreendedores ___________ que o bairro Jardim das Flores ficaria ______ poucos ________ 

(ou melhor, _________) perto de uma importante estação de __________da cidade, a praça 

central _______ resiste. Dotado de uma _________ vista para o lago do Icaraí, os moradores 

__________ até quando _____________ conservar o importante patrimônio publico da 

comunidade. 

 

a) a – percebem – há – metrôs – metro – excessivamente -não obstante- magestosa – perguntam 

– conseguiram 

b) há – perceberão – a – metros – metro –escessivamente – portanto  - majestosa – perguntam – 

conseguiram 

c) a – perceberam - há – metros – metrô – ecessivamente – contudo – magestosa – 

perguntando-se - consiguirão  

d) há – perceberam – a – metros - metrô – excessivamente – ainda - majestosa – 

perguntam-se – conseguirão 

 

12. Leia as frases a seguir e escolha a alternativa CORRETA: 

I- Estou encantada com a vista. 

II- Alô? Alô!? Tem alguém na linha? 

III- ―Dicionário: sm.1. Obra que reúne, em ordem alfabética, as palavras de uma língua ou 

termos referentes a uma matéria específica, e descreve seu significado, uso, etimologia etc., na 

mesma língua ou em outra (dicionário de cinema / de inglês)2. O conjunto das palavras ou 

termos reunidos nessa obra.‖ 

IV-Beba Coca-Cola! 
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De acordo com o conjunto de finalidades comunicativas realizadas por meio do enunciado da 

língua proposto por Jakobson, na sequência supramencionada temos as seguintes funções da 

linguagem, em ordem crescente (I a IV): 

a) Emotiva, fática, metalinguística, conativa.         
b)Poética, fática, metalinguística, referencial. 

c)Poética, referencial, fática, metalinguística.     

d)Emotiva, poética, metalinguística, conativa. 

 

13. NULA 

 

14. Está plenamente CORRETO o emprego do elemento sublinhado na frase:   

a) O relatório para cujo o professor nos pede pressa, está em seu armário desde a semana 

passada.  

b) Fizemos um excelente relatório, para o qual colaboraram nosso estudo e dedicação.   

c) A parte do relatório aonde citei minhas experiências profissionais ocupou 15% do texto.  

d) Às vezes o estilo de um simples relatório, ao qual nos deparamos, torna-o absolutamente 

encantador para nós.   

15. Assinale a alternativa em que a concordância está feita de forma CORRETA: 

a) Deixamos caídas a calça e o jaleco. 

b) As enigmáticas Bruna e Cláudia vieram me afrontar. 

c) Água é boa para saúde. 

d) Admiro os futebóis alemão e os argentinos. 

16. Considere as frases: 

I- A expressão - (x-y) tem como resultado um número não positivo. 

II- Ela é uma dançarina excepcional. 

a) I é uma sentença aberta.   b) II é uma sentença fechada. 

c) I é uma sentença fechada.   d) I e II são sentenças abertas. 

17. João possui três amigos: um Brasileiro, um Argentino e outro Alemão. Um dos amigos é 

Enfermeiro, o outro é Engenheiro e o outro é Professor. Sabe-se que: 

I- Ou o Brasileiro é enfermeiro ou é professor. 

II- Ou o Brasileiro é engenheiro ou o Argentino é professor. 

III- Ou o Alemão é professor ou o Argentino é Professor. 

IV- Ou o Argentino é Engenheiro ou o Alemão é Engenheiro 

Portanto, é VERDADE que: 

a)O Brasileiro é Enfermeiro, o Argentino é engenheiro e o Alemão é Professor.  

b) O Brasileiro é enfermeiro, o Argentino é professor e o Alemão é 

engenheiro. 

c) O Brasileiro é professor, o Argentino é enfermeiro e o Alemão é engenheiro. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

18. Observe a sequência abaixo: 

JESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUS... 

A letra que ocupará a 61ª posição será: 

a) J  b) E  c)S  d)U 
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19. NULA 

 

20. É CORRETO afirmar a respeito da administração indireta: 

a) As autarquias são pessoas jurídicas de direito privado.  

b) A responsabilidade civil das autarquias por danos causados a terceiros depende da 

comprovação do dolo ou culpa.  

c) As sociedades de economia mista não podem explorar atividade econômica. 

d) Todas são falsas. 

 

21. NÃO são modalidades de licitação:  

a) concorrência  b)tomada de preços  c)convite d)Disputa  

 

22. É dispensável a licitação: 

a) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 

b) nos casos de emergência ou de calamidade pública, somente para os bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial ou calamitosa.  

c) para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade 

certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 

d) Todas as alternativas estão corretas 

23. O ___________, previsto pelo art. 137 da Constituição Federal, poderá ser decretado em 

função de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a 

ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, ou ainda quando da declaração de 

estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira. 

a) Estado de Emergência  b) Estado de Calamidade 

c) Estado de Sítio   d) Estado de Defesa 

 

24. Faça a correspondência: 

I- Eficiência  II- Razoabilidade e Proporcionalidade III- Motivação  

(   ) Por princípio,  a parte dispositiva deverá vir precedida por uma explicação ou fundamentos 

de fato e de direito . Nos processos e nos atos administrativos, é entendida como a indicação dos 

pressupostos de ―fato e de direito‖. 

(   ) Exige que a Administração atue com presteza, perfeição e sempre tenha por objetivo o 

atingimento de resultados práticos (busca pelo interesse público). Também chamado de 

princípio da boa-administração.  

(    )É o princípio da proibição de excesso, que tem por objetivo aferir a compatibilidade entre os 

meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da 

Administração Pública.   

 

A sequência CORRETA é: 

a) III, I, II  b) III, II, I  c) I,II, III  d) II, I, III 

 

25. São ícones padrão do Windows XP: 

a) Meu Computador e Meus Documentos.    

b) Meus Documentos e Meus Locais de Rede. 

c) Meus Locais de Rede e Internet Explorer. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

26. Na Barra de Formatação no Windows XP, podemos: 

a)Alterar Fonte, Negrito, Alinhamento de Texto. 

b) Alinhamento de Texto, Itálico, Visualizar. 

c) Inserir Data/hora, Visualizar, Itálico. 

d) Desfazer, Alterar Fonte, alinhamento de Texto. 
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27. Para alterar a configuração da área de trabalho no Windows XP basta seguir os passos: 

a) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações),Clicar em OK para salvar as modificações 

ou cancelar para sair sem modificar nada.  

b) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações), Clicar em OK para salvar as 

modificações ou cancelar para sair sem  modificar nada. 

c) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), clicar em OK para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

d) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), Clicar em Ok para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

 

28. O Brasil sediou, entre os dias 14 e 16 de julho em Fortaleza, a reunião cúpula do BRICS, 

grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 

Em pauta, estava(m): 

a) Criação de um banco de desenvolvimento e de um fundo de reservas. 

b) A inclusão da Argentina à cúpula do BRICS. 

c) Por não ter ainda um caráter formal, não ter um documento constitutivo, não funcionar com 

um secretariado fixo nem ter fundos destinados a financiar qualquer de suas atividades, o 

BRICS discutirá a formalização do grupo e elegerá sua diretoria. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

29. A Copa do Mundo da FIFA é a maior competição internacional de esporte único e é 

disputada pelas seleções masculinas principais das 208 federações afiliadas à FIFA. A 

competição é jogada a cada quatro anos desde a edição inaugural em 1930, à exceção de 1942 e 

1946, quando não ocorreu em função da Segunda Guerra Mundial. Ela cumpre com os objetivos 

da FIFA de sensibilizar o mundo, desenvolver o esporte e construir um futuro melhor de 

diversas maneiras. 

As duas próximas Copas aconteceão, respectivamente: 

a) Rússia e África   b)Rússia e Catar  

c) Catar e Rússia   d) Rússia e Japão 

 

30. NULA 

 

  

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

 

31. São alguns dos elementos básicos que conceituam o turismo, EXCETO: 

a) Operadores de mercado.   b)Demanda. 

c)Espaço Geográfico.    d)Núcleo Receptor. 

32. O primeiro elemento de uma metodologia de pesquisa em turismo é: 

a) A definição do âmbito e do objetivo da pesquisa. 
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b) A verificação do custo. 

c) A verificação do clima. 

d) Justificar o trabalho (plagio ou original). 

33. Para auxiliar as organizações na elaboração de estudos de viabilidade econômico-

financeira, o consultor de turismo deverá utilizar a seguinte ferramenta: 

a) Margem de Contribuição.   b)Ponto de equilíbrio operacional. 

c)Analise de mercado.   d)Estudo de Campo. 

34.São considerados serviços urbanos de apoio ao turismo. EXCETO: 

a) Segurança pública 

b) Saúde 

c) Bancários 

d) Clima. 

35.De acordo com (BENI, 2000), o produto turístico apresenta características que o 

distingue de outros bens e serviços. São características do turismo, EXCETO: 

a) Não pode ser transportado, nem transferido; sua matéria- prima não se agrupa. 

b) É opcional na escala de necessidades do consumidor, razão que faz sua demanda ser 

extremamente elástica.  

c) Pode ser acumulado. 

d) Está baseado no fator tempo; é irrecuperável se não for usado. 

36. NULA 

37. Chamamos de segmentação do mercado: 

a) O processo de divisão do mercado total em subgrupos manejáveis, com a 

finalidade de obter maior eficiência na oferta de produtos ou serviços turísticos, 

seguindo critérios demográficos, geográficos, psicológicos ou econômicos. 

b) O processo de multiplicação do mercado total em grupos manejáveis, com a 

finalidade de obter maior eficiência na oferta de produtos ou serviços turísticos, 

seguindo critérios demográficos, geográficos, psicológicos ou econômicos. 

c) O processo de soma do mercado total em grupos manejáveis, com a finalidade de 

obter maior eficiência na oferta de produtos ou serviços turísticos, seguindo critérios 

demográficos, geográficos, psicológicos ou econômicos. 

d) O processo de igualdade do mercado total em grupos manejáveis, com a finalidade 

de obter eficiência do mesmo nível na oferta de produtos ou serviços turísticos, 

seguindo critérios demográficos, geográficos, psicológicos ou econômicos. 

 

38. São palavras e expressões utilizadas na terminologia turística, EXCETO:  

a) Upgrade Melhoria de nível de serviço contratado. 

b) BREC – mensagem bem recebida. 

c) PAX. Viagem com saída e chegada à mesma cidade. 

d) First – Primeira classe. 

39.O visitante temporário que permanece menos de 24 horas fora da sua residência, é 

chamado de:  



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE - 20/07/2014 

10 
 

a)Visitante oportuno.    b)Excursionista. 

c) Visitante por temporada.   d)Pesquisador. 

40. Documento elaborado pela Empresa de Turismo que tem como objetivo identificar 

os atrativos, serviços, equipamentos, infra-estrutura, meios de acesso, variáveis entre 

outros, é conhecido como: 

a) Esboço turístico.    b)Expansão turística. 

c) Inventário turístico.   d)Programa turístico. 

41. Leia o texto abaixo: 

―Não se produz uma cultura para turista. Cultura é um insumo turístico importante, mas 

é aquela cultura viva, praticada pela comunidade em seu cotidiano. Não é um espetáculo 

que inicia quando o ônibus dos visitantes chega, mas uma atividade que a comunidade 

exerce rotineiramente‖. (GASTAL, 2000, p. 129)  

A partir desta citação, podemos dizer que cultura é, EXCETO: 

a) O conhecimento acumulado por um determinado grupo que gera frutos.  

b)  Qualquer tipo de criação, de artefato, ou de meio de continuar vivendo em sociedade 

é um ato cultural estrito senso.  

c) Um veículo de socialização entre visitantes e visitados, quando ela for um processo 

vivo de um fazer de uma determinada comunidade.  

d) Aquela que não gera produtos mas manifestações concretas populares.  

42. Entre outras possibilidades, as estatísticas no turismo podem ser utilizadas para 

medir, EXCETO: 

a) O resultado das instalações feitas pelo homem. 

b) O fluxo turístico internacional. 

c) O tráfego e as receitas turísticas entre países. 

d) Segmentação do mercado turístico. 

43. Os meios de hospedagem vêm sofrendo transformações desde as primeiras 

manifestações da atividade turística. Em relação ao histórico do turismo e da 

hospitalidade, é CORRETO afirmar: 

a) A crença de que estrangeiros e visitantes eram protegidos pelo Deus Zeus, fez 

dos gregos bons anfitriões, propagando o espírito da hospitalidade na antiguidade. 

b) Durante a idade média, a segurança nas estradas aumentou o fluxo de viajantes. 

Nesse período a principal motivação eram as viagens arquitetônicas. 

c) César Ritz é considerado o ―Pai da Hotelaria Moderna‖, devido à falta de serviços de 

qualidade no século XIX. 

d) A década de 50 marca a entrada de cadeias internacionais de hotéis no país. 

44. São algumas das pré-condições de investimento para o desenvolvimento turístico 

que permitam as empresas turísticas operarem com maior eficiência. EXCETO: 

a) Água.     b)Energia. 

c) Vias de acesso.    d)Histórico. 

45. Sobre o Plano de Desenvolvimento Turístico é possível afirmar, EXCETO:  
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a) O diagnóstico e o prognóstico antecedem a construção do plano e também integram o 

mesmo. 

b) O plano fornece as estratégias para obtenção das situações desejadas. 

c) Programas de turismo devem integrar o plano de turismo de uma localidade. 

d) O plano não deve ser avaliado constantemente, apenas no momento da 

conclusão do mesmo, por um setor especializado.  

46. Qualquer abordagem ao planejamento turístico sustentável deve se basear em 

princípios que signifiquem não apenas uma avaliação do ambiente físico, mas uma 

compreensão mais profunda dos sistemas econômicos, sociais, políticos, físicos do qual 

o turismo faz parte. 

A citação acima se refere a princípios: 

a)Ambientais humanísticos.   b)Ecológicos sólidos. 

c) Éticos plurais.    d)Administrativos culturais. 

47. Os principais problemas que podem ser causados pela atividade turística não 

planejada estão localizados, principalmente, em quatro campos. Sobre o assunto 

identifique a opção CORRETA: 

a)O político, o cultural, o territorial e o ambiental. 

b)O econômico, o social, o cultural e o ambiental. 

c)O econômico, o financeiro, o patrimonial e cultural. 

d)O histórico, o político, o financeiro e o territorial. 

48. Os Planos Nacionais de Turismo 2003-2007 e 2007-2010 basearam-se na 

perspectiva de:  

a) Expansão e fortalecimento do mercado interno, com especial ênfase na função 

social do turismo, objetivando transformar a atividade em um mecanismo de 

melhoria do Brasil e um importante indutor da inclusão social. 

b) Retração e fortalecimento do mercado interno, com especial ênfase na função 

cultural, objetivando transformar a atividade em um mecanismo de melhoria do Brasil e 

um importante indutor da inclusão social. 

c) Expansão e fortalecimento do mercado externo, com ênfase na função social do 

turismo, objetivando transformar a atividade em um mecanismo de melhoria do Brasil. 

d) Retração e fortalecimento do mercado interno, com ênfase na função interna, 

objetivando transformar a atividade em um mecanismo de melhoria do Brasil. 

49. A formulação do Plano Nacional de Turismo 2013-2016 consolida a Política 

Nacional de Turismo e apresenta as orientações estratégicas para o desenvolvimento da 

atividade no Brasil para os próximos anos. Resulta do esforço integrado do governo 

federal, envolvendo a iniciativa privada e o terceiro setor, por meio do Conselho 

Nacional de Turismo, sob a coordenação do:   

a) Estado. 

b) Município. 

c) Ministério do Turismo. 

d) Ministério  da cultura. 

50. A organização do Plano Nacional de Turismo segue uma estrutura lógica, que 

interliga as diretrizes estratégicas, os objetivos e resultados esperados e a proposição e o 
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desenvolvimento de programas, projetos e ações. O plano agrega, ainda, um amplo 

conjunto de informações e dados que norteiam as ações compartilhadas pelo Ministério 

do Turismo e a cadeia produtiva do setor, em favor: 

a) Do Turismo Internacional. 

b) Do Turismo brasileiro. 

c) Exclusivamente do Turismo ecológico. 

d) Apenas do Turismo cultural. 

51. Sobre o Plano Nacional de Turismo, assinale a alternativa ERRADA: 

a) A formulação do Plano Nacional de Turismo 2013-2016 consolida a Política 

Nacional de Turismo e apresenta as orientações estratégicas para o desenvolvimento da 

atividade no Brasil para os próximos anos. Resulta do esforço integrado do governo 

federal, envolvendo a iniciativa privada e o terceiro setor, por meio do Conselho 

Nacional de Turismo, sob a coordenação do Ministério do Turismo. 

b) O plano foi construído de acordo com as orientações do governo federal e alinhado 

ao Plano Plurianual 2012/2015. Ele define as contribuições do setor para o 

desenvolvimento econômico, social e a erradicação da pobreza. 

c) O plano tem como insumo básico o Documento Referencial - Turismo no Brasil 

2010/2015 e destaca, no âmbito da gestão, as diretrizes que devem nortear o 

desenvolvimento do turismo brasileiro, como a participação e diálogo com a 

sociedade; a geração de oportunidades de emprego e empreendedorismo; o 

incentivo à inovação e ao conhecimento; e a regionalização como abordagem 

territorial e institucional para o planejamento. 

d) A partir dessas diretrizes estratégicas, considerando o comportamento da atividade no 

mercado nacional e internacional e os desafios impostos, são definidos objetivos a 

serem alcançados: incentivar o brasileiro a viajar pelo país; incrementar a geração de 

divisas e a chegada de turistas estrangeiros; melhorar a qualidade e aumentar a 

competitividade do turismo brasileiro; e preparar o turismo brasileiro para os 

megaeventos. 

 

52. A demanda turística divide-se em demanda: 

a) derivada e original.         b) efetiva e derivada. 

c) efetiva e potencial.     d) potencial e mercadológica.  

 

53. Podemos definir eventos como sendo:  

 

a) As formas variáveis de forma superficial.  

b) A abordagem de um elemento específico do turismo.  

c) Um acontecimento planejado com o objetivo qualitativo e quantitativo junto ao 

público alvo.  

d) Uma visão global e técnica de um espaço. 

 

 

54. Indique a opção que contém apenas a infraestrutura de apoio ao turismo de uma 

localidade.  

a) Hotéis, pousadas e agencias.  b) Pousadas, museus e teatros. 

c) Flats, agências e cachoeiras.   d) Farmácias, lojas e igrejas.  

 

55. São componentes do desenvolvimento do turismo sustentável EXCETO: 

a) Viabilidade econômica.   b) Minimização dos impactos adversos.  
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c) Exploração dos recursos naturais.  d) Auditoria ambiental.  

 

56. Para escolha e de limitação da zona em que se pretende implantar um núcleo 

turístico, deve-se recorrer a alguns instrumentos. São eles, EXCETO:  

a) A cartografia.   b) A maquete. 

c) os climogramas.   d) a topografia. 

 

57. Com relação  ao planejamento do turismo, é CORRETO afirmar:  

a) Sua eficiência se aplica a alguns seguimentos da atividade.  

b) Não permite a adaptação a novas descobertas. 

c) Apresenta um grau de importância e funcionamento restrito. 

d) Permite a criação do cenário desejado, evitando situações de descontrole e 

possibilita a adaptação às variáveis que eventualmente possam surgir.  

 

58. É uma forma de organização do turismo que envolve o agenciamento da atividade, 

bem como a interligação entre agenciamento, transporte e hospedagem, de modo a 

proporcionar o barateamento dos custos da viagem e permitir, conseqüentemente, que 

um maior número de pessoas viaje.  

O texto se refere ao: 

a) Turismo ecológico.   b)Turismo em massa. 

c) Turismo cultural.   d)Turismo seletivo.  

 

59. De acordo com o livro Planejamento e organização em turismo, o planejamento 

pode ser classificado em vários tipos, definidos pelos aspectos: 

I- Temporal  II- Geográfico. III- Econômico. IV- Administrativo. 

V- Intencional. VI- Agregativo. VII- Topografico. 

Os aspectos CORRETOS são: 

a)Somente os itens I, II e III.  b)Somente os itens I,II,III,IV,V e VI. 

c)Somente os itens IV, V, VI e VII.  d)Somente os itens I,III,V,VI. 

60. De acordo com o livro Turismo - fundamentos e dimensões, que, segundo a 

legislação brasileira em vigor, as transportadoras turísticas são entidades comerciais 

especializadas no transporte de passageiros, com exclusividade ou não, em operações de 

natureza turística, classificando-se em:  

I- Transportadora exclusiva.   II- Transportadora mista. 

III- Transportadora  eventual .  IV- Transportadora privada. 

V- Transportadora oficial. 

A opção CORRETA  é: 

a) Apenas os itens I,II , III e IV.  b)Apenas o item II, IV e V. 

c) Apenas o item I, II e III.   d)Apenas os itens IV e V. 
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VETERINÁRIO 
  

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Texto 1 

Alerta em ingresso de 'Praia do Futuro' diz respeito à meia-entrada e não a sexo gay, diz 

cinema. 
(adaptado de http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-

sexo-gay-diz-cinema-12553105) 

Espectador diz ter sido avisado sobre cenas íntimas no filme com Wagner Moura em 

sala em João Pessoa. 

RIO — Ao lançar "Praia do futuro" no Festival de Berlim, em fevereiro, Wagner Moura 

tentou se esquivar das perguntas sobre as cenas de sexo entre seu personagem e o do 

ator alemão Clemens Schick. "Temos que ter responsabilidade de não fazer isso virar 

um assunto. É preciso ver essa relação entre eles com naturalidade", disse ele, à época. 

Não adiantou. As cenas estão se tornando o principal assunto do filme, que tem 

classificação etária de 14 anos. 

Em Niterói, no Cinemark do Plaza Shopping, cerca de 40 pessoas saíram no meio de 

uma sessão (domingo, às 21h) do novo filme de Karim Aïnouz, conforme adiantou o 

colunista do GLOBO Ancelmo Gois. Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes 

pedirem o reembolso do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram, uma 

unidade também da rede Cinemark passou a fazer o alerta nas bilheterias. Há relatos 

parecidos em São Luís, em que clientes saíram de uma sessão reclamando não terem ido 

ao cinema "para ver aquilo". 

Procurado pelo GLOBO, Aïnouz comentou a polêmica. 

— Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de semana 

em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no 

público que frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a 

intolerância e o preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em 

geral são frutos da ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo 

que o nosso filme venha pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais 

tolerância e respeito às diferenças. 

Já em João Pessoa, o professor de turismo e administrador de empresas Iarlley Araujo, 

de 34 anos, que foi assistir ao filme numa sala da rede Cinépolis, foi alertado pelo 

atendente sobre as "cenas de sexo homossexual". "Senhor, tem certeza de que deseja ver 

esse filme?", teria perguntado o funcionário, de acordo com o post publicado por Iarlley 

Araújo no Instagram, em que compartilha uma imagem com o carimbo de "avisado" no 

ingresso do filme. Mas, segundo a empresa, tudo não passa de um mal entendido.  

 

http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
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1. Em relação ao texto 1, é CORRETO afirmar: 

I- É um editorial, com características injuntivas. 

II- É um texto jornalístico com traços argumentativos e expositivos. 

III- É uma propaganda institucional em formato de artigo de opinião. 

 

a) Apenas I e II são corretas. 

b) Apenas II e III são incorretas. 

c) Todas são incorretas, com exceção da afirmativa II. 

d) Apenas III é correta. 

 

2. Sobre o trecho ―Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de 

semana em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no público que 

frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a intolerância e o 

preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em geral são frutos da 

ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo que o nosso filme venha 

pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais tolerância e respeito às diferenças‖, 

podemos AFIRMAR que: 

 

a) A repetição continuada da palavra rejeição foi extremamente necessária, já que não existe 

em Língua Portuguesa outro vocábulo anafórico semelhante. 

b) Para ficar gramaticalmente correto, o jornalista que escreveu o artigo deveria ter modificado 

a transcrição da opinião do cineasta Karim Aïnouz, evitando assim a repetição da mesma 

palavra. 

c) O ―erro‖ linguístico do cineasta se deve ao fato do mesmo ser estrangeiro e não conhecer 

bem a gramática da Língua Portuguesa. 

d) Os termos “reação”, “intolerância” e “preconceito” não só recuperam adequadamente 

o vocábulo reiterado pelas frases anteriores (rejeição) mas também ampliam seu 

significado. 

 

3. Sobre o uso do acento grave nas expressões ―à meia-entrada‖ (ocorrência 1) e ―à época‖ 

(ocorrência 2), podemos AFIRMAR que: 

 

I- É pautado pela mesma regra nas ocorrências 1 e 2 

II- É pautado pela regra de preceder uma palavra feminina na ocorrência 1 

III- É pautado pela regra da preposição a que, ao reger um substantivo feminino singular, 

forma uma locução adverbial que deve necessariamente ser assinalada com um acento 

diferencial na ocorrência 2  

 

a) Todas são falsas, com exceção da III.        b)Todas são verdadeiras, com exceção da I. 

c) São verdadeiras I e II.    d)Somente I é verdadeira. 
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4. O pronome "se" na frase ―Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes pedirem o reembolso 

do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram (...)‖ tem o mesmo valor semântico-

sintático na seguinte frase: 

a) Em Maceió paga-se pouco, mas vive-se bem. 

b) Precisa-se de empregados responsáveis. 

c) Os passageiros indignaram-se com a greve do metrô. 

d) Após a confusão inicial, durante a briga, os motoristas insatisfeitos ofenderam-se com a 

maior naturalidade. 

 

5. De acordo com o Acordo Ortográfico vigente, assinale a alternativa na qual a regra implícita 

quanto ao uso do hífen na expressão ―meia-entrada‖ seja a mesma em todos os exemplos: 

a) auto-escola, e-mail, meia-vida, azul-escuro. 

b) meio-campista, meio-dia, meio-campo, meio-irmão. 

c) meia-casaca, primeira-dama, queima-roupa, super-reservada. 

d) meia-noite, bem-criada, mal-dormida, guarda-chuva. 

 

6. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto:  

De braços abertos sobre a Guanabara, ______ mais de 700 metros de altura e ______mais de 82 

anos, com o mesmo vigor _____ que o tornou conhecido em todo o mundo. Será que daqui 

_____80 anos o monumento não terá perdido sua ___________? Exaltado em prosa e verso, o 

Cristo Redentor é o mais altaneiro, o mais ______________ e o mais democrático símbolo do 

Rio de Janeiro: é visto por todos e de quase todas as partes da cidade – pelo menos _________ a 

especulação imobiliária não __________ muralhas de __________ para impedir sua visão. 

 

a) à / a/ simbólico /há/ majestância/ religioso / aonde / ergueu / arranhas-céus. 

b) há / a/ arquitetônico /há/ maestria/ piedoso / onde / levantou / arranhas-céu. 

c) a /há/ iconográfico /a/ magestade/ fervoroso / aonde / construiu / arranha-céus. 

d) a/ há/ simbólico / a/ majestade/ conspícuo / onde / ergueu / arranha-céus. 

 

Texto 2 

Tá avisado 

(disponível em http://taavisado.tumblr.com/) 
Muito boa a iniciativa de um cinema avisar aos espectadores do filme Praia do Futuro que o 

seu conteúdo pode desagradar alguns. Tão boa que deveria virar política das redes de cinema 

pra todo filme. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://taavisado.tumblr.com/
http://taavisado.tumblr.com/
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7. Sobre os textos 1 e 2, NÃO  é correto afirmar: 

 

a) O texto 2, através da ironia e humor parodísticos peculiares, constitui-se em uma 

reinterpretação semiótica intertextual do(s) enunciado(s) recôndito(s) no contexto primário, 

tanto ao que concerne seu caráter intrínseco e extrínseco 

b) O texto 1, muito embora seja um discurso engendrado por uma premente elite coprodutora 

do capital cultural, previsto nos moldes da Teoria Crítica e pelo arcabouço da Escola de 

Frankfurt, escamoteia certo juízo criterioso vigente na sociedade contemporânea em relação às 

minorias 

c)  O texto 2, por meio de uma fulcral pseudo-intersemioticidade dialógica, replica toda e 

qualquer possibilidade interpelativa e interpretativa do signo original, corroborando para 

acentuar a disparidade ambígua e sem fundamento da imagética contida no discurso 

ulterior. 

d) Não obstante a equidistância dos dois discursos, a percepção de leitura apropriada do 

primeiro enunciado é condição sine qua non para a correta depreensão do significado marginal 

na segunda ocorrência.  

 

8. Sobre as formas ―seje‖ e ―esteje‖ presentes no conjunto de imagens que integram o texto 2, é 

CORRETO afirmar: 
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I- Equivalem, respectivamente, às formas: 1
a
. e 3

a
. Pessoas (singular) do Indicativo Presente 

dos verbos SER e ESTAR, em suas formas arrizotônicas, de acordo com a NGB (Norma 

Gramatical Brasileira). 

II- Correspondem à variante popular da conjugação dos verbos SER e ESTAR na Presente do 

Subjuntivo (1
a
/3

a
 pessoa do singular) e absolutamente intercambiáveis com a conjugação padrão 

do verbo, já que as duas formas são atualmente aceitas. 

III- Constituem-se como uma anomalia grave do falante ―culto‖ de língua portuguesa, apesar 

do uso cada vez mais difundido de sua flexão tanto na linguagem falada quanto escrita. 

 

a) As alternativas I e II estão parcialmente corretas. 

b) Todas as alternativas estão incorretas, exceto a III. 

c) Todas as alternativas estão corretas, exceto a II. 

d) Somente a II está incorreta. 

 

9. Na frase ―Ela é encanto de moça, no entanto nenhum pretendente ainda se interessou por 

ela‖, a oração a partir da expressão em destaque é uma: 

a) Conjunção subordinativa consecutiva, pois introduz uma oração que exprime consequência. 

b)  Conjunção coordenativa aditiva sindética, pois introduz um pensamento que se adiciona ao 

anterior. 

c) Conjunção coordenativa adversativa, pois introduz um pensamento que contrasta com 

o anterior. 

d) Conjunção coordenativa conclusiva, pois introduz um pensamento de conclusão. 

 

10. Considerando o processo de formação e estrutura das palavras, a alternativa que apresenta 

inconsistência na exemplificação é:   

a) Sufixo temporal: estudáramos, existisse, amardes. 

b) Vogal temática: mudemos, levantamo-nos, tirante. 

c) Desinência de número: navios, aviões, girassóis. 

d) Radical: marujo, pedraria, terracota. 

 
11. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto: 

Embora seja alvo da especulação imobiliária ____ mais de 50 anos, desde que os 

empreendedores ___________ que o bairro Jardim das Flores ficaria ______ poucos ________ 

(ou melhor, _________) perto de uma importante estação de __________da cidade, a praça 

central _______ resiste. Dotado de uma _________ vista para o lago do Icaraí, os moradores 

__________ até quando _____________ conservar o importante patrimônio publico da 

comunidade. 

 

a) a – percebem – há – metrôs – metro – excessivamente -não obstante- magestosa – perguntam 

– conseguiram 

b) há – perceberão – a – metros – metro –escessivamente – portanto  - majestosa – perguntam – 

conseguiram 

c) a – perceberam - há – metros – metrô – ecessivamente – contudo – magestosa – 

perguntando-se - consiguirão  

d) há – perceberam – a – metros - metrô – excessivamente – ainda - majestosa – 

perguntam-se – conseguirão 

 

12. Leia as frases a seguir e escolha a alternativa CORRETA: 

I- Estou encantada com a vista. 

II- Alô? Alô!? Tem alguém na linha? 

III- ―Dicionário: sm.1. Obra que reúne, em ordem alfabética, as palavras de uma língua ou 

termos referentes a uma matéria específica, e descreve seu significado, uso, etimologia etc., na 

mesma língua ou em outra (dicionário de cinema / de inglês)2. O conjunto das palavras ou 

termos reunidos nessa obra.‖ 

IV-Beba Coca-Cola! 
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De acordo com o conjunto de finalidades comunicativas realizadas por meio do enunciado da 

língua proposto por Jakobson, na sequência supramencionada temos as seguintes funções da 

linguagem, em ordem crescente (I a IV): 

a) Emotiva, fática, metalinguística, conativa.         
b)Poética, fática, metalinguística, referencial. 

c)Poética, referencial, fática, metalinguística.     

d)Emotiva, poética, metalinguística, conativa. 

 

13. NULA 

 

14. Está plenamente CORRETO o emprego do elemento sublinhado na frase:   

a) O relatório para cujo o professor nos pede pressa, está em seu armário desde a semana 

passada.  

b) Fizemos um excelente relatório, para o qual colaboraram nosso estudo e dedicação.   

c) A parte do relatório aonde citei minhas experiências profissionais ocupou 15% do texto.  

d) Às vezes o estilo de um simples relatório, ao qual nos deparamos, torna-o absolutamente 

encantador para nós.   

15. Assinale a alternativa em que a concordância está feita de forma CORRETA: 

a) Deixamos caídas a calça e o jaleco. 

b) As enigmáticas Bruna e Cláudia vieram me afrontar. 

c) Água é boa para saúde. 

d) Admiro os futebóis alemão e os argentinos. 

16. Considere as frases: 

I- A expressão - (x-y) tem como resultado um número não positivo. 

II- Ela é uma dançarina excepcional. 

a) I é uma sentença aberta.   b) II é uma sentença fechada. 

c) I é uma sentença fechada.   d) I e II são sentenças abertas. 

17. João possui três amigos: um Brasileiro, um Argentino e outro Alemão. Um dos amigos é 

Enfermeiro, o outro é Engenheiro e o outro é Professor. Sabe-se que: 

I- Ou o Brasileiro é enfermeiro ou é professor. 

II- Ou o Brasileiro é engenheiro ou o Argentino é professor. 

III- Ou o Alemão é professor ou o Argentino é Professor. 

IV- Ou o Argentino é Engenheiro ou o Alemão é Engenheiro 

Portanto, é VERDADE que: 

a)O Brasileiro é Enfermeiro, o Argentino é engenheiro e o Alemão é Professor. 

b) O Brasileiro é enfermeiro, o Argentino é professor e o Alemão é 

engenheiro. 

c) O Brasileiro é professor, o Argentino é enfermeiro e o Alemão é engenheiro. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

18. Observe a sequência abaixo: 

JESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUS... 

A letra que ocupará a 61ª posição será: 

a) J  b) E  c)S  d)U 
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19. NULA 

 

20. É CORRETO afirmar a respeito da administração indireta: 

a) As autarquias são pessoas jurídicas de direito privado.  

b) A responsabilidade civil das autarquias por danos causados a terceiros depende da 

comprovação do dolo ou culpa.  

c) As sociedades de economia mista não podem explorar atividade econômica. 

d) Todas são falsas. 

 

21. NÃO são modalidades de licitação:  

a) concorrência  b)tomada de preços  c)convite d)Disputa  

 

22. É dispensável a licitação: 

a) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 

b) nos casos de emergência ou de calamidade pública, somente para os bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial ou calamitosa.  

c) para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade 

certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 

d) Todas as alternativas estão corretas 

23. O ___________, previsto pelo art. 137 da Constituição Federal, poderá ser decretado em 

função de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a 

ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, ou ainda quando da declaração de 

estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira. 

a) Estado de Emergência  b) Estado de Calamidade 

c) Estado de Sítio   d) Estado de Defesa 

 

24. Faça a correspondência: 

I- Eficiência  II- Razoabilidade e Proporcionalidade III- Motivação  

(   ) Por princípio,  a parte dispositiva deverá vir precedida por uma explicação ou fundamentos 

de fato e de direito . Nos processos e nos atos administrativos, é entendida como a indicação dos 

pressupostos de ―fato e de direito‖. 

(   ) Exige que a Administração atue com presteza, perfeição e sempre tenha por objetivo o 

atingimento de resultados práticos (busca pelo interesse público). Também chamado de 

princípio da boa-administração.  

(    )É o princípio da proibição de excesso, que tem por objetivo aferir a compatibilidade entre os 

meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da 

Administração Pública.   

 

A sequência CORRETA é: 

a) III, I, II  b) III, II, I  c) I,II, III  d) II, I, III 

 

25. São ícones padrão do Windows XP: 

a) Meu Computador e Meus Documentos.    

b) Meus Documentos e Meus Locais de Rede. 

c) Meus Locais de Rede e Internet Explorer. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

26. Na Barra de Formatação no Windows XP, podemos: 

a)Alterar Fonte, Negrito, Alinhamento de Texto. 

b) Alinhamento de Texto, Itálico, Visualizar. 

c) Inserir Data/hora, Visualizar, Itálico. 

d) Desfazer, Alterar Fonte, alinhamento de Texto. 
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27. Para alterar a configuração da área de trabalho no Windows XP basta seguir os passos: 

a) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações),Clicar em OK para salvar as modificações 

ou cancelar para sair sem modificar nada.  

b) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações), Clicar em OK para salvar as 

modificações ou cancelar para sair sem  modificar nada. 

c) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), clicar em OK para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

d) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), Clicar em Ok para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

 

28. O Brasil sediou, entre os dias 14 e 16 de julho em Fortaleza, a reunião cúpula do BRICS, 

grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 

Em pauta, estava(m): 

a) Criação de um banco de desenvolvimento e de um fundo de reservas. 

b) A inclusão da Argentina à cúpula do BRICS. 

c) Por não ter ainda um caráter formal, não ter um documento constitutivo, não funcionar com 

um secretariado fixo nem ter fundos destinados a financiar qualquer de suas atividades, o 

BRICS discutirá a formalização do grupo e elegerá sua diretoria. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

29. A Copa do Mundo da FIFA é a maior competição internacional de esporte único e é 

disputada pelas seleções masculinas principais das 208 federações afiliadas à FIFA. A 

competição é jogada a cada quatro anos desde a edição inaugural em 1930, à exceção de 1942 e 

1946, quando não ocorreu em função da Segunda Guerra Mundial. Ela cumpre com os objetivos 

da FIFA de sensibilizar o mundo, desenvolver o esporte e construir um futuro melhor de 

diversas maneiras. 

As duas próximas Copas aconteceão, respectivamente: 

a) Rússia e África   b)Rússia e Catar  

c) Catar e Rússia   d) Rússia e Japão 

 

30. NULA 

 

  

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

 

31. O diagnóstico da mamite bovina pode ser feito através de métodos diretos e 

indiretos. Dentre os métodos diretos, assinale qual é considerado técnica padrão para se 

estabelecer o estado sanitário da glândula mamária em relação à ocorrência de infecções 

intramamárias de bovinos (IIM).   

 

a) Cultura bacteriológica. 

b) Teste da caneca de fundo escuro. 
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c) Contagem de células somáticas (CCS). 

d) Contagens de células somáticas individuais (CCSI). 

 

32.  Assinale a alternativa que não corresponde à solução de desinfecção adequada para 

limpeza e anti-sepsia de tetas no período prévio à ordenha no controle da mamite 

bovina:  

 

a) Iodo  b)Aldeídos  c)Compostos de cloro  d)Éter  

 

 

 

33. Assinale a alternativa INCORRETA:  

 

a) O Teste de ELISA é atualmente o método padrão para detecção do vírus da febre 

aftosa. 

b) O vírus aftosa pode persistir por longos períodos em coágulos sanguíneos, medula 

óssea, gânglios linfáticos, fragmentos ósseos e vísceras, pois estes tecidos não sofrem a 

queda de pH que acompanha o rigor mortis. 

c) A melhor forma de controle e prevenção da Raiva, Brucelose e Tuberculose é a 

vacinação. 

d) Os cavalos são resistentes á infecção de febre aftosa. 

 

34. Qual o procedimento mais adequado para ser feito com um animal que se encontra 

positivo para Tuberculose?  

 

a) Isolamento e tratamento com antibióticos de escolha pelo médico veterinário 

responsável. 

b) Isolamento, tratamento e vacinação. 

c) Isolamento e castração do animal para evitar possíveis cruzamentos. 

d) Sacrifício e enterro das carcaças por um extrato de terra de aproximadamente 2 

metros. 

 

35. Marque a alternativa CORRETA relacionada com a Tuberculose bovina:  

 

I. As crias recém-paridas de fêmeas positivas podem ser aproveitadas desde que o 

animal recém-nascido seja separado imediatamente da mãe positiva e alimentado com 

colostro e leite de fêmea negativa 

II. O leite das fêmeas positivas pode ser aproveitado, pois a doença não afeta a produção 

do leite materno 

III. A carne de animais positivos pode ter aproveitamento condicional, segundo critérios 

estabelecidos pelo Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal. 

 

a) Apenas os itens I e II estão corretos. 

b) Apenas os itens I e III estão corretos. 

c) Apenas os itens II e III estão corretos. 

d) Todos os itens estão corretos. 

 

36. O diagnóstico laboratorial da Raiva pode ser realizado utilizando principalmente 

dois tipos de procedimentos de rotina:  
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a) Necropsia cerebral e RIFI.  

b) Cultura e isolamento viral. 

c) ELISA e RIFI. 

d) Imunofluorescência direta (IFD) e isolamento viral em camundongos. 

 

37. Dentre os materiais de eleição destinados ao laboratório para diagnóstico da 

Brucelose temos, EXCETO:  

 

a) Feto e anexos fetais   b)Exsudato vaginal  

c)Leite      d)Secreção nasal 

 

38. Está relacionado com o Teste do Antígeno Acidificado Tamponado (AAT):  

 

a) Teste utilizado para diagnóstico da Tuberculose, onde a presença de grumos na 

amostra demonstra positividade para a doença. 

b) Teste utilizado para diagnóstico da Mastite Bovina, onde a ausência de grumos na 

amostra demonstra positividade para a doença. 

c) Teste utilizado para diagnóstico da Brucelose, onde a presença de grumos na 

amostra demonstra positividade para a doença. 

d) Teste utilizado para diagnóstico da Tuberculose, onde a ausência de grumos na 

amostra demonstra positividade para a doença. 

 

39. A respeito da Raiva, doença zoonótica que acomete os mamíferos, inclusive o 

homem, assinale a alternativa INCORRETA: 

  

a) O vírus da Raiva chega até o SNC (Sistema Nervoso Central) através do sistema 

nervoso periférico. 

b) Uma vez iniciados os sinais clínicos da raiva, nada mais resta a fazer, a não ser isolar 

o animal e esperar sua morte, ou sacrificá-lo na fase agônica. 

c) Somente para o ser humano, as vacinas anti-rábicas são indicadas para tratamento 

pós-exposição. 

d) Os cães são os principais responsáveis pela manutenção de vírus no ambiente 

silvestre. 

 

40. Na babesiose canina o dano oxidativo das hemácias parasitadas acarreta 

principalmente em:  

a) Hemorragia.    b)Icterícia 

c) Anemia     d)Metahemoglobinúria secundária 

 

41. Corresponde ao principal diagnóstico laboratorial da eimeriose:  

a) Exame parasitológico de fezes.  b)Reação de imunofluorescência. 

c) PCR.     d)Hemograma. 

 

42. Na leishmaniose visceral canina a forma infectante da Leishmania chagasi está 

apresentada no item:  

a) Amastigota    b)Tripomastigota 

c) Promastigota metacíclica   d)Cisto esporulado 

 

43. A respeito do transporte internacional de cães e gatos, marque a alternativa 

CORRETA:  
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a) No Brasil, os documentos utilizados para essa finalidade são o CVI (Certificado 

Veterinário Internacional) e o Passaporte para Trânsito de Cães e Gatos. 

b) A exceção de documentação é apenas para cães guias de deficientes visuais. 

c) O passaporte para trânsito de cães e gatos não poderá ser utilizado em substituição ao 

atestado de saúde. 

d) Animais que possuem microchip não precisam de documentação. 

 

44. São considerados desvantagens do uso de produtos transgênicos, EXCETO:  

a) Aumento das alergias. 

b) Aumento de resistência aos antibióticos. 

c) Maior quantidade de resíduos de agrotóxicos. 

d) Redução da vida útil do alimento. 

 

45. A respeito do Teste da Catalase feito em bactérias marque a alternativa CORRETA: 

 

a) A catalase é uma enzima com capacidade para coagular o plasma sanguíneo através 

de um mecanismo similar ao da coagulação normal. 

b) A catalase é utilizada para distinguir espécies patogênicas de Staphylococcus de 

espécies não patogênicas, sendo um bom indicador da patogenicidade do S.aureus. 

c) O teste da catalase é usado na microbiologia essencialmente para a distinção entre 

estafilococos e vírus. 

d) A catalase é uma enzima intracelular, purificada e cristalizada, que decompõe o 

peróxido de hidrogênio (H2O2) em água e oxigênio livre. 

 

46. O teste utilizado para diferenciar bactérias da família enterobacteriaceae de outros 

bacilos Gram negativos onde apresenta resultados com coloração azul púrpura para 

reação positiva e coloração rosa para reação negativa é chamado de: 

 

a) Teste de Oxidação.   b)Teste de Catalase. 

c)Teste de Citrato de Simmons .  d)Teste de Indol. 

 

47. Apresenta forma de esterilização através de calor úmido por uma temperatura de 

aproximadamente 121°C: 

 

a) Estufa.  b)Fervura de água   c)Autoclave       d)Pasteurização 

 

48.  Está relacionado com a ação do Formaldeído na esterilização hospitalar:  

 

a) Em altas concentrações, age como veneno protoplasmático, penetrando e rompendo a 

parede celular por precipitação de proteínas.  

b) É considerado um bom agente de limpeza, porém é inativado por material orgânico 

como gaze e algodão. 

c) É usado como desinfetante em concentração de 3%, para superfícies não orgânicas. 

d) É usado como desinfetante ou esterilizante nas formas gasosa ou líquida. 

 

49. Na realização de uma biópsia o envio da amostra tecidual deve ser enviado ao 

laboratório da seguinte forma: 

 

a)Imersa em álcool a 70%.  b)Fixada em formol a 10%. 
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c)Fixada em parafina.   d)Refrigerada.  

 

50. No diagnóstico da leishmaniose visceral canina a técnica de detecção de leishmania 

sp. em um fragmento do baço com o uso de anticorpos específicos e moléculas 

marcadas em cortes histológicos conservados está utilizando o método de: 

 

a) Imunohistoquímica   b)Necropsia 

c) Cultura celular    d)Análise bioquímica 

 

 

51. De acordo com o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 

Origem Animal – RIISPOA, os postos de leite e derivados compreendem, EXCETO: 

 

a) Revogado.    b)Posto de refrigeração. 

c) Posto de coagulação.  d)Entrepostos de laticínios. 

 

52. O RIISPOA estabelece as seguintes regras no que se refere à inspeção de carne 

suína, EXCETO: 

a) Quando a infestação por parasitas não transmissíveis ao homem é discreta e é 

possível a retirada das partes atingidas, os órgãos ou carcaças poderão ser aproveitados 

para o consumo. 

b) Animais com Cisticercose não é permitido o aproveitamento de tecidos adiposos 

procedentes de carcaças com infestações intensas por "Cysticercus Cellulosae", 

para a fabricação de banha. 

c) Devem ser condenadas todas as carcaças com a presença de icterícia. 

d) Todos os porcos que morrerem asfixiados seja qual for à causa, bem como os que 

caírem vivos no tanque de escaldagem são condenados. 

 

53. O animal vertebrado que alberga o agente etiológico e o elimina para o meio 

exterior é denominado: 

 

a) Vetor biológico b)Reservatório 

c) Fonte de infecção d)Portador  

 

54. O meio ambiente pode favorecer a evolução ou declínio de uma determinada doença 

na população animal. Dentre os fatores físicos, do meio ambiente, e que devem ser 

considerados podemos citar, EXCETO: 

 

a) Temperatura  b)Calor e umidade 

c) Composição do solo d)Reservatórios 

 

55. Está relacionado com o principal benefício do uso de antibióticos: 

 

a) Promove o controle da infecção. 

b) Pode ser adquirida em farmácia veterinária sem restrição. 

c) Pode ser utilizado por tempo indeterminado. 

d) O uso de alimentos como leite ou outros antibióticos associados não altera o efeito da 

ação de um antibiótico de amplo espectro. 

 

56. De acordo com a Lei nº 8.080/90 analise as assertivas abaixo.   
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I- Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à 

Saúde Indígena.   

II- O SUS promoverá a articulação do Subsistema instituído pela Lei nº 8.080/90 com 

os órgãos responsáveis pela Política Indígena do País.  

 

É CORRETO o que se afirma em:   

a) I é falso    b) II é falso   c) I e II são verdadeiras       d) I e II são falsos  

  

 

 

57.  Acerca das competências da direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS), 

assinale V para verdadeira e F para falsa: 

 

(    ) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.  

(   )participar na formulação e na implementação apenas das políticas de controle das 

agressões ao meio ambiente e de saneamento básico.  

(   )participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão afins, de 

agravo sobre o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde 

humana.   

 

A sequência CORRETA é:   

 

a) V,F, V  b) V, V, V  c) F,V,V  d) F, V, F  

 

58.  Para constituir consórcios para desenvolver os serviços de saúde, os municípios 

deverão aplicar o princípio da direção:  

 

a) Paralela.     b) Única.   c) Hospitalar.       d) Autárquica.   

 

59.  Assinale a alternativa CORRETA.  

 

a) No âmbito do SUS, as ações em saúde do trabalhador estão focadas nos 

procedimentos de vacinação.  

b) A vigilância epidemiológica compreende o conjunto de ações capaz de eliminar, 

diminuir ou prevenir riscos à saúde. 

c) A universalidade de acesso aos serviços de saúde ocorre essencialmente na atenção 

básica, preservando os outros níveis de atenção do uso abusivo e desnecessário. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

 

60. NÃO são sistema e base de dados do Ministério da Saúde que devem incorporar 

informações de interesse da Saúde do Trabalhador:  

a) Sistema de Informações de Mortalidade (SIM). 

b) Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB).  

c) Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).  

d) Sistema de Informações Geográficas (SIG). 
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GESTOR HOSPITALAR 
  

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Texto 1 

Alerta em ingresso de 'Praia do Futuro' diz respeito à meia-entrada e não a sexo gay, diz 

cinema. 
(adaptado de http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-

sexo-gay-diz-cinema-12553105) 

Espectador diz ter sido avisado sobre cenas íntimas no filme com Wagner Moura em 

sala em João Pessoa. 

RIO — Ao lançar "Praia do futuro" no Festival de Berlim, em fevereiro, Wagner Moura 

tentou se esquivar das perguntas sobre as cenas de sexo entre seu personagem e o do 

ator alemão Clemens Schick. "Temos que ter responsabilidade de não fazer isso virar 

um assunto. É preciso ver essa relação entre eles com naturalidade", disse ele, à época. 

Não adiantou. As cenas estão se tornando o principal assunto do filme, que tem 

classificação etária de 14 anos. 

Em Niterói, no Cinemark do Plaza Shopping, cerca de 40 pessoas saíram no meio de 

uma sessão (domingo, às 21h) do novo filme de Karim Aïnouz, conforme adiantou o 

colunista do GLOBO Ancelmo Gois. Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes 

pedirem o reembolso do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram, uma 

unidade também da rede Cinemark passou a fazer o alerta nas bilheterias. Há relatos 

parecidos em São Luís, em que clientes saíram de uma sessão reclamando não terem ido 

ao cinema "para ver aquilo". 

Procurado pelo GLOBO, Aïnouz comentou a polêmica. 

— Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de semana 

em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no 

público que frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a 

intolerância e o preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em 

geral são frutos da ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo 

que o nosso filme venha pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais 

tolerância e respeito às diferenças. 

Já em João Pessoa, o professor de turismo e administrador de empresas Iarlley Araujo, 

de 34 anos, que foi assistir ao filme numa sala da rede Cinépolis, foi alertado pelo 

atendente sobre as "cenas de sexo homossexual". "Senhor, tem certeza de que deseja ver 

esse filme?", teria perguntado o funcionário, de acordo com o post publicado por Iarlley 

Araújo no Instagram, em que compartilha uma imagem com o carimbo de "avisado" no 

ingresso do filme. Mas, segundo a empresa, tudo não passa de um mal entendido.  

 

http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
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1. Em relação ao texto 1, é CORRETO afirmar: 

I- É um editorial, com características injuntivas. 

II- É um texto jornalístico com traços argumentativos e expositivos. 

III- É uma propaganda institucional em formato de artigo de opinião. 

 

a) Apenas I e II são corretas. 

b) Apenas II e III são incorretas. 

c) Todas são incorretas, com exceção da afirmativa II. 

d) Apenas III é correta. 

 

2. Sobre o trecho ―Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de 

semana em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no público que 

frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a intolerância e o 

preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em geral são frutos da 

ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo que o nosso filme venha 

pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais tolerância e respeito às diferenças‖, 

podemos AFIRMAR que: 

 

a) A repetição continuada da palavra rejeição foi extremamente necessária, já que não existe 

em Língua Portuguesa outro vocábulo anafórico semelhante. 

b) Para ficar gramaticalmente correto, o jornalista que escreveu o artigo deveria ter modificado 

a transcrição da opinião do cineasta Karim Aïnouz, evitando assim a repetição da mesma 

palavra. 

c) O ―erro‖ linguístico do cineasta se deve ao fato do mesmo ser estrangeiro e não conhecer 

bem a gramática da Língua Portuguesa. 

d) Os termos “reação”, “intolerância” e “preconceito” não só recuperam adequadamente 

o vocábulo reiterado pelas frases anteriores (rejeição) mas também ampliam seu 

significado. 

 

3. Sobre o uso do acento grave nas expressões ―à meia-entrada‖ (ocorrência 1) e ―à época‖ 

(ocorrência 2), podemos AFIRMAR que: 

 

I- É pautado pela mesma regra nas ocorrências 1 e 2 

II- É pautado pela regra de preceder uma palavra feminina na ocorrência 1 

III- É pautado pela regra da preposição a que, ao reger um substantivo feminino singular, 

forma uma locução adverbial que deve necessariamente ser assinalada com um acento 

diferencial na ocorrência 2  

 

a) Todas são falsas, com exceção da III.        b)Todas são verdadeiras, com exceção da I. 

c) São verdadeiras I e II.    d)Somente I é verdadeira. 
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4. O pronome "se" na frase ―Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes pedirem o reembolso 

do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram (...)‖ tem o mesmo valor semântico-

sintático na seguinte frase: 

a) Em Maceió paga-se pouco, mas vive-se bem. 

b) Precisa-se de empregados responsáveis. 

c) Os passageiros indignaram-se com a greve do metrô. 

d) Após a confusão inicial, durante a briga, os motoristas insatisfeitos ofenderam-se com a 

maior naturalidade. 

 

5. De acordo com o Acordo Ortográfico vigente, assinale a alternativa na qual a regra implícita 

quanto ao uso do hífen na expressão ―meia-entrada‖ seja a mesma em todos os exemplos: 

a) auto-escola, e-mail, meia-vida, azul-escuro. 

b) meio-campista, meio-dia, meio-campo, meio-irmão. 

c) meia-casaca, primeira-dama, queima-roupa, super-reservada. 

d) meia-noite, bem-criada, mal-dormida, guarda-chuva. 

 

6. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto:  

De braços abertos sobre a Guanabara, ______ mais de 700 metros de altura e ______mais de 82 

anos, com o mesmo vigor _____ que o tornou conhecido em todo o mundo. Será que daqui 

_____80 anos o monumento não terá perdido sua ___________? Exaltado em prosa e verso, o 

Cristo Redentor é o mais altaneiro, o mais ______________ e o mais democrático símbolo do 

Rio de Janeiro: é visto por todos e de quase todas as partes da cidade – pelo menos _________ a 

especulação imobiliária não __________ muralhas de __________ para impedir sua visão. 

 

a) à / a/ simbólico /há/ majestância/ religioso / aonde / ergueu / arranhas-céus. 

b) há / a/ arquitetônico /há/ maestria/ piedoso / onde / levantou / arranhas-céu. 

c) a /há/ iconográfico /a/ magestade/ fervoroso / aonde / construiu / arranha-céus. 

d) a/ há/ simbólico / a/ majestade/ conspícuo / onde / ergueu / arranha-céus. 

 

Texto 2 

Tá avisado 

(disponível em http://taavisado.tumblr.com/) 
Muito boa a iniciativa de um cinema avisar aos espectadores do filme Praia do Futuro que o 

seu conteúdo pode desagradar alguns. Tão boa que deveria virar política das redes de cinema 

pra todo filme. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://taavisado.tumblr.com/
http://taavisado.tumblr.com/
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7. Sobre os textos 1 e 2, NÃO  é correto afirmar: 

 

a) O texto 2, através da ironia e humor parodísticos peculiares, constitui-se em uma 

reinterpretação semiótica intertextual do(s) enunciado(s) recôndito(s) no contexto primário, 

tanto ao que concerne seu caráter intrínseco e extrínseco 

b) O texto 1, muito embora seja um discurso engendrado por uma premente elite coprodutora 

do capital cultural, previsto nos moldes da Teoria Crítica e pelo arcabouço da Escola de 

Frankfurt, escamoteia certo juízo criterioso vigente na sociedade contemporânea em relação às 

minorias 

c)  O texto 2, por meio de uma fulcral pseudo-intersemioticidade dialógica, replica toda e 

qualquer possibilidade interpelativa e interpretativa do signo original, corroborando para 

acentuar a disparidade ambígua e sem fundamento da imagética contida no discurso 

ulterior. 

d) Não obstante a equidistância dos dois discursos, a percepção de leitura apropriada do 

primeiro enunciado é condição sine qua non para a correta depreensão do significado marginal 

na segunda ocorrência.  

 

8. Sobre as formas ―seje‖ e ―esteje‖ presentes no conjunto de imagens que integram o texto 2, é 

CORRETO afirmar: 
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I- Equivalem, respectivamente, às formas: 1
a
. e 3

a
. Pessoas (singular) do Indicativo Presente 

dos verbos SER e ESTAR, em suas formas arrizotônicas, de acordo com a NGB (Norma 

Gramatical Brasileira). 

II- Correspondem à variante popular da conjugação dos verbos SER e ESTAR na Presente do 

Subjuntivo (1
a
/3

a
 pessoa do singular) e absolutamente intercambiáveis com a conjugação padrão 

do verbo, já que as duas formas são atualmente aceitas. 

III- Constituem-se como uma anomalia grave do falante ―culto‖ de língua portuguesa, apesar 

do uso cada vez mais difundido de sua flexão tanto na linguagem falada quanto escrita. 

 

a) As alternativas I e II estão parcialmente corretas. 

b) Todas as alternativas estão incorretas, exceto a III. 

c) Todas as alternativas estão corretas, exceto a II. 

d) Somente a II está incorreta. 

 

9. Na frase ―Ela é encanto de moça, no entanto nenhum pretendente ainda se interessou por 

ela‖, a oração a partir da expressão em destaque é uma: 

a) Conjunção subordinativa consecutiva, pois introduz uma oração que exprime consequência. 

b)  Conjunção coordenativa aditiva sindética, pois introduz um pensamento que se adiciona ao 

anterior. 

c) Conjunção coordenativa adversativa, pois introduz um pensamento que contrasta com 

o anterior. 

d) Conjunção coordenativa conclusiva, pois introduz um pensamento de conclusão. 

 

10. Considerando o processo de formação e estrutura das palavras, a alternativa que apresenta 

inconsistência na exemplificação é:   

a) Sufixo temporal: estudáramos, existisse, amardes. 

b) Vogal temática: mudemos, levantamo-nos, tirante. 

c) Desinência de número: navios, aviões, girassóis. 

d) Radical: marujo, pedraria, terracota. 

 
11. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto: 

Embora seja alvo da especulação imobiliária ____ mais de 50 anos, desde que os 

empreendedores ___________ que o bairro Jardim das Flores ficaria ______ poucos ________ 

(ou melhor, _________) perto de uma importante estação de __________da cidade, a praça 

central _______ resiste. Dotado de uma _________ vista para o lago do Icaraí, os moradores 

__________ até quando _____________ conservar o importante patrimônio publico da 

comunidade. 

 

a) a – percebem – há – metrôs – metro – excessivamente -não obstante- magestosa – perguntam 

– conseguiram 

b) há – perceberão – a – metros – metro –escessivamente – portanto  - majestosa – perguntam – 

conseguiram 

c) a – perceberam - há – metros – metrô – ecessivamente – contudo – magestosa – 

perguntando-se - consiguirão  

d) há – perceberam – a – metros - metrô – excessivamente – ainda - majestosa – 

perguntam-se – conseguirão 

 

12. Leia as frases a seguir e escolha a alternativa CORRETA: 

I- Estou encantada com a vista. 

II- Alô? Alô!? Tem alguém na linha? 

III- ―Dicionário: sm.1. Obra que reúne, em ordem alfabética, as palavras de uma língua ou 

termos referentes a uma matéria específica, e descreve seu significado, uso, etimologia etc., na 

mesma língua ou em outra (dicionário de cinema / de inglês)2. O conjunto das palavras ou 

termos reunidos nessa obra.‖ 

IV-Beba Coca-Cola! 
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De acordo com o conjunto de finalidades comunicativas realizadas por meio do enunciado da 

língua proposto por Jakobson, na sequência supramencionada temos as seguintes funções da 

linguagem, em ordem crescente (I a IV): 

a) Emotiva, fática, metalinguística, conativa.         
b) b)Poética, fática, metalinguística, referencial. 

c)Poética, referencial, fática, metalinguística.     

d)Emotiva, poética, metalinguística, conativa. 

 

13. NULA 

 

14. Está plenamente CORRETO o emprego do elemento sublinhado na frase:   

a) O relatório para cujo o professor nos pede pressa, está em seu armário desde a semana 

passada.  

b) Fizemos um excelente relatório, para o qual colaboraram nosso estudo e dedicação.   

c) A parte do relatório aonde citei minhas experiências profissionais ocupou 15% do texto.  

d) Às vezes o estilo de um simples relatório, ao qual nos deparamos, torna-o absolutamente 

encantador para nós.   

15. Assinale a alternativa em que a concordância está feita de forma CORRETA: 

a) Deixamos caídas a calça e o jaleco. 

b) As enigmáticas Bruna e Cláudia vieram me afrontar. 

c) Água é boa para saúde. 

d) Admiro os futebóis alemão e os argentinos. 

16. Considere as frases: 

I- A expressão - (x-y) tem como resultado um número não positivo. 

II- Ela é uma dançarina excepcional. 

a) I é uma sentença aberta.   b) II é uma sentença fechada. 

c) I é uma sentença fechada.   d) I e II são sentenças abertas. 

17. João possui três amigos: um Brasileiro, um Argentino e outro Alemão. Um dos amigos é 

Enfermeiro, o outro é Engenheiro e o outro é Professor. Sabe-se que: 

I- Ou o Brasileiro é enfermeiro ou é professor. 

II- Ou o Brasileiro é engenheiro ou o Argentino é professor. 

III- Ou o Alemão é professor ou o Argentino é Professor. 

IV- Ou o Argentino é Engenheiro ou o Alemão é Engenheiro 

Portanto, é VERDADE que: 

a)O Brasileiro é Enfermeiro, o Argentino é engenheiro e o Alemão é Professor.  

b) O Brasileiro é enfermeiro, o Argentino é professor e o Alemão é 

engenheiro. 

c) O Brasileiro é professor, o Argentino é enfermeiro e o Alemão é engenheiro. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

18. Observe a sequência abaixo: 

JESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUS... 

A letra que ocupará a 61ª posição será: 

a) J  b) E  c)S  d)U 
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19. NULA 

 

20. É CORRETO afirmar a respeito da administração indireta: 

a) As autarquias são pessoas jurídicas de direito privado.  

b) A responsabilidade civil das autarquias por danos causados a terceiros depende da 

comprovação do dolo ou culpa.  

c) As sociedades de economia mista não podem explorar atividade econômica. 

d) Todas são falsas. 

 

21. NÃO são modalidades de licitação:  

a) concorrência  b)tomada de preços  c)convite d)Disputa  

 

22. É dispensável a licitação: 

a) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 

b) nos casos de emergência ou de calamidade pública, somente para os bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial ou calamitosa.  

c) para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade 

certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 

d) Todas as alternativas estão corretas 

23. O ___________, previsto pelo art. 137 da Constituição Federal, poderá ser decretado em 

função de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a 

ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, ou ainda quando da declaração de 

estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira. 

a) Estado de Emergência  b) Estado de Calamidade 

c) Estado de Sítio   d) Estado de Defesa 

 

24. Faça a correspondência: 

I- Eficiência  II- Razoabilidade e Proporcionalidade III- Motivação  

(   ) Por princípio,  a parte dispositiva deverá vir precedida por uma explicação ou fundamentos 

de fato e de direito . Nos processos e nos atos administrativos, é entendida como a indicação dos 

pressupostos de ―fato e de direito‖. 

(   ) Exige que a Administração atue com presteza, perfeição e sempre tenha por objetivo o 

atingimento de resultados práticos (busca pelo interesse público). Também chamado de 

princípio da boa-administração.  

(    )É o princípio da proibição de excesso, que tem por objetivo aferir a compatibilidade entre os 

meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da 

Administração Pública.   

 

A sequência CORRETA é: 

a) III, I, II  b) III, II, I  c) I,II, III  d) II, I, III 

 

25. São ícones padrão do Windows XP: 

a) Meu Computador e Meus Documentos.    

b) Meus Documentos e Meus Locais de Rede. 

c) Meus Locais de Rede e Internet Explorer. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

26. Na Barra de Formatação no Windows XP, podemos: 

a)Alterar Fonte, Negrito, Alinhamento de Texto. 

b) Alinhamento de Texto, Itálico, Visualizar. 

c) Inserir Data/hora, Visualizar, Itálico. 

d) Desfazer, Alterar Fonte, alinhamento de Texto. 
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27. Para alterar a configuração da área de trabalho no Windows XP basta seguir os passos: 

a) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações),Clicar em OK para salvar as modificações 

ou cancelar para sair sem modificar nada.  

b) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações), Clicar em OK para salvar as 

modificações ou cancelar para sair sem  modificar nada. 

c) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), clicar em OK para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

d) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), Clicar em Ok para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

 

28. O Brasil sediou, entre os dias 14 e 16 de julho em Fortaleza, a reunião cúpula do BRICS, 

grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 

Em pauta, estava(m): 

a) Criação de um banco de desenvolvimento e de um fundo de reservas. 

b) A inclusão da Argentina à cúpula do BRICS. 

c) Por não ter ainda um caráter formal, não ter um documento constitutivo, não funcionar com 

um secretariado fixo nem ter fundos destinados a financiar qualquer de suas atividades, o 

BRICS discutirá a formalização do grupo e elegerá sua diretoria. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

29. A Copa do Mundo da FIFA é a maior competição internacional de esporte único e é 

disputada pelas seleções masculinas principais das 208 federações afiliadas à FIFA. A 

competição é jogada a cada quatro anos desde a edição inaugural em 1930, à exceção de 1942 e 

1946, quando não ocorreu em função da Segunda Guerra Mundial. Ela cumpre com os objetivos 

da FIFA de sensibilizar o mundo, desenvolver o esporte e construir um futuro melhor de 

diversas maneiras. 

As duas próximas Copas aconteceão, respectivamente: 

a) Rússia e África   b)Rússia e Catar  

c) Catar e Rússia   d) Rússia e Japão 

 

30. NULA 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

31. De acordo com a Lei nº 8.080/90 analise as assertivas abaixo.   

I- Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à 

Saúde Indígena.   

II- O SUS promoverá a articulação do Subsistema instituído pela Lei nº 8.080/90 com 

os órgãos responsáveis pela Política Indígena do País.  

 

É CORRETO o que se afirma em:   
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a) I é falso b)  II é falso   c) I e II são verdadeiras   d) I e II são falsos  

  
 

32. De acordo com a Lei nº 8.142/90, assinale a alternativa CORRETA.   

 

a) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado 

composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde 

e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de 

saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, 

cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada 

esfera do governo.  

b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional 

de Saúde.  

c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária 

em relação ao conjunto dos demais segmentos.  

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

33. Acerca das competências da direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS), 

assinale V para verdadeira e F para falsa: 

 

(    ) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.  

(   )participar na formulação e na implementação apenas das políticas de controle das 

agressões ao meio ambiente e de saneamento básico.  

(   )participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão afins, de 

agravo sobre o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde 

humana.   

 

A sequência CORRETA é:   

 

a) V,F, V  b) V, V, V  c) F,V,V  d) F, V, F  

 

34.  NULA 

 

35. Para constituir consórcios para desenvolver os serviços de saúde, os municípios 

deverão aplicar o princípio da direção:  

 

a) Paralela.     b) Única.   c) Hospitalar.       d) Autárquica.   

 

36. NULA 

 

37. Assinale a alternativa CORRETA.  

 

a) No âmbito do SUS, as ações em saúde do trabalhador estão focadas nos 

procedimentos de vacinação.  

b) A vigilância epidemiológica compreende o conjunto de ações capaz de eliminar, 

diminuir ou prevenir riscos à saúde. 

c) A universalidade de acesso aos serviços de saúde ocorre essencialmente na atenção 

básica, preservando os outros níveis de atenção do uso abusivo e desnecessário. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 
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38. NÃO são sistema e base de dados do Ministério da Saúde que devem incorporar 

informações de interesse da Saúde do Trabalhador:  

 

a) Sistema de Informações de Mortalidade (SIM).  

b) Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB).  

c) Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).  

d) Sistema de Informações Geográficas (SIG).  

 

39. A Atenção Básica tem como fundamentos: 

 

I - possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e 

resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, 

com território adscrito de forma a permitir o planejamento e a programação 

descentralizada, e em consonância com o princípio da equidade. 

II - efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações 

programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, 

prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação, trabalho de forma 

interdisciplinar e em equipe, e coordenação do cuidado na rede de serviços. 

III - desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população 

adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. 

IV - valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento 

constante de sua formação e capacitação. 

 

a) I e II estão corretas    b) II, III e IV estão corretas 

c) I, II e III estão corretas   d) Todas estão corretas 

 

40. NÃO são características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica: 

a) garantia dos fluxos de referência e contrareferência aos serviços especializados, 

de apoio diagnóstico e terapêutico, ambulatorial e hospitalar. 

b) programação e implementação das atividades, com a priorização de solução dos 

problemas de saúde mais frequentes, considerando a responsabilidade da assistência 

resolutiva à demanda espontânea. 

c) desenvolvimento de ações educativas que possam interferir no processo de saúde-

doença da população e ampliar o controle social na defesa da qualidade de vida. 

d) desenvolvimento de ações focalizadas sobre os grupos de risco e fatores de risco 

comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de prevenir o 

aparecimento ou a manutenção de doenças e danos evitáveis. 

 

 

41. A padronização de materiais tem objetivos como os descritos abaixo, EXCETO: 

 

a)Diminuir os custos de estocagem. 

b)Aumentar quantidade de itens estocados. 

c) Adquirir materiais com maior rapidez. 

d)Evitar a diversificação de materiais. 

 

42. FAÇA a correspondência em relação à classificação da normatização de materiais: 
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I - NBR 1:   II - NBR 2:   III - NBR 3:   IV - NBR 4:  

(    ) Normas registradas, normas voluntárias que venham a merecer registro no Inmetro 

(    ) Normas compulsórias de uso obrigatório em todo território, nacional 

(    ) Normas probatórias, em fase experimental com vigência limitada e registradas no 

Inmetro. 

(    ) Normas referenciadas, de uso obrigatório para o Poder Público e serviços públicos 

concedidos. 

 

a) 3,2,1,4  b)2,3,4,1  c)3,1,4,2    d)4,3,2,1 

 

43. Aponte a opção INCORRETA em relação à hotelaria hospitalar 

a) Em relação aos hospitais, a oferta de um atendimento de qualidade está relacionada à 

nova postura apresentada pelo paciente que começou a questionar e sentir necessidade 

de que a empresa hospitalar lhe oferecesse não só a cura ou o tratamento, como também 

a segurança, o conforto e, principalmente, seu bem-estar, de sua família e seus 

visitantes. 

b) Hospitais estão implantando em seu processo de gestão bases da hotelaria hospitalar 

como forma de diferenciação em seus serviços, diferenciação essa que é percebida pelos 

clientes e concorrentes como um processo voltado à qualidade e melhoria contínua dos 

serviços. 

c) O fato do cliente procurar o hospital em momentos de instabilidade emocional, 

dores, insegurança, dúvidas, reflexões sobre a vida e a morte, agressividade, depressão e 

outros sentimentos antagônicos que demonstram fragilidade nessas circunstâncias, 

confirma a necessidade de um atendimento que lhes proporcione conforto, segurança e 

um ambiente hospitalar mais afável.  

d) Como o progresso tecnológico trouxe inovações e aperfeiçoamentos no seio da 

empresa hoteleira, observados pela implantação de equipamentos modernos, o 

elemento tecnologia continua sendo a peça fundamental de todo esse cenário. 

 

44. De acordo com as normas para a criação de estabelecimentos de assistência à saúde, 

a aprovação de projetos de obras que venham a ser financiadas com recursos do 

Governo Federal dependerá da análise de itens como os abaixo citados, EXCETO: 

 

a) O projeto será analisado e aprovado com o parecer favorável apenas da 

Secretaria Municipal de Saúde sobre o mesmo. 

b) O projeto de arquitetura será apresentado em nível de projeto básico e juntamente 

com este será exigido a apresentação de todos os pontos de instalações ordinárias e 

especiais em planta baixa, podendo, eventualmente, o órgão analisador exigir os 

projetos de instalações e estrutura quando julgar conveniente. 

c) Juntamente com o projeto arquitetônico, terão de ser apresentadas todas as atividades 

fins, detalhadas por unidades funcionais, que o estabelecimento irá realizar quando este 

estiver em funcionamento. Para as atividades de apoio cuja execução não se realize no 

estabelecimento, terão de ser descritas a maneira como serão realizadas e em que local. 

d) Quando da licitação, para execução da obra, os projetos (arquitetura, instalações e 

estrutura) terão que estar finalizados e aprovados pelos órgãos competentes, no mínimo 
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à nível de projeto básico e atender a resolução CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 

1991, publicada no Diário Oficial da União em 12 de dezembro de 1991. 

 

45. A área de gestão de pessoas desempenha uma função estratégica nas organizações: 

 

a) As empresas têm procurado selecionar pessoas baseando-se em critérios técnicos que 

retratam menor preocupação com habilidades na execução de tarefas com a iniciativa e 

o comprometimento.  

b) É preciso ter pessoas com atitude, fator mais importante na prestação de 

serviços de qualidade. 

c) A busca por profissionais com iniciativa e atitude deixa de ser uma obrigação das 

instituições de saúde, pois pessoas assim não permitem que as promessas de qualidade 

sejam cumpridas, havendo uma falta de sintonia entre a alta administração que pensa e 

que a linha de frente está autorizada a fazer.  

d) O maior patrimônio das instituições de saúde é o médico. 

 

46. Aponte a opção INCORRETA: 

 

a) As organizações, independentemente do seu tamanho, podem ser descritas como um 

sistema de relações e movimentos financeiros acionados por decisões administrativas. 

Essas relações e movimentos geram caixa, o qual, segundo Ross, et al2, é a base da 

criação de valor de uma organização. 

b)O sucesso de uma organização depende, unicamente, da habilidade dessa 

organização em gerar, ao longo do tempo, entradas de caixa superiores às saídas 

(ou seja, fluxo de caixa positivo).  

c)As organizações atuam em função de objetivos organizacionais.  

d)Organizações hospitalares são organizações particularmente complexas, 

caracterizadas, muitas vezes, por um sistema misto de financiamento público e privado, 

o qual não é observado em organizações de outros setores econômicos. 

 

47. Em relação à administração financeira hospitalar, aponte a opção ERRADA: 

 

a) A tomada de decisões implica a capacidade de leitura de situações, dados e 

informações.  

b) A crescente importância da administração financeira nas instituições hospitalares 

demanda ferramentas gerenciais que possam ser utilizadas na gestão financeira dessas 

organizações. 

c) Para os administradores a importância do domínio das técnicas de gestão financeira 

permite a obtenção de resultados financeiros apropriados para a concretização da 

excelência hospitalar. 

d) A gestão financeira é um dos fatores que menos conferem dinamismo à área da 

saúde. 

 

48. O Sistema Único de Saúde (SUS) foi instituído pela Constituição Federal de 1988, e 

regulamentado pela Lei n.º 8.080/90 e pela Lei n.º 8.142/90. Com o advento do SUS, 

surgiu também a necessidade de estabelecer um sistema único de informações 

assistenciais para subsidiar os gestores no planejamento, no controle e na avaliação das 

ações de saúde. Aponte a opção INCORRETA: 
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a) A implantação do SIH foi regularizada pelo Inamps com base no Sistema de 

Assistência Médico-Hospitalar da Previdência Social (SAMHPS) e o seu instrumento: a 

Autorização de Internação Hospitalar (AIH), utilizada pela rede hospitalar própria 

federal, estadual, municipal e privada com ou sem fins lucrativos. 

b) Com a descentralização dos serviços de saúde para os estados, Distrito Federal e 

municípios houve a adequação da regulamentação de instrumentos e conceitos do 

SIH/SUS, indispensáveis aos gestores locais. 

c) Mesmo que corretamente preenchido, o SIH não reflete a morbidade/mortalidade 

hospitalar do município ou do estado. 

d) O SIH é um instrumento de informação que serve também para orientar o gestor na 

tomada de decisões relacionadas ao planejamento das ações de saúde. 

 

49. Em relação ao laudo para solicitação de AIH, aponte a opção CORRETA: 

 

a) O laudo é o documento utilizado para solicitar a autorização de internação do 

paciente no SUS. A emissão deste laudo é responsabilidade restrita de médicos.  

b) O laudo de solicitação de internação eletiva deve ser autorizado antes da 

realização da mesma. O prazo entre a autorização e a internação deve ser de até 15 

dias. 

c) No caso de enfermeiro com especialização em obstetrícia, estão autorizados a emitir 

apenas laudos de AIH para parto normal com distocia. 

d) Os gestores estaduais e municipais não podem acrescentar aos laudos outras 

informações, mesmo que julguem necessárias à sua realidade. 

 

 

 

 

50. Em relação à autorização de internação hospitalar (AIH), aponte a opção ERRADA: 

 

a) A estrutura da numeração da AIH é formada por 13 dígitos e sua formatação 

possibilita a emissão de até 9.999.999. 

b) As secretarias estaduais de saúde devem adotar a sistemática de geração de suas 

séries numéricas de AIH e a distribuição aos municípios utilizando aplicativo 

eletrônico, como forma de evitar erros.  

c) As séries numéricas de AIH para os procedimentos regulados pela Central 

Nacional de Regulação de Alta Complexidade para os procedimentos de cirurgias 

eletivas de média complexidade, constantes do Anexo I da Portaria n.º 252/06, são 

definidas pela secretaria de saúde municipal.   

d) A faixa de série numérica de AIH – de uso geral (ou seja, as que não são da CNRAC) 

– deve ser definida pelos gestores estaduais e do Distrito Federal, obedecida a 

composição estabelecida acima, conforme Portaria SAS n.º 567/05. 

 

51. O hospital é parte integrante da rede de atenção à saúde, fazendo parte:  

 

a) do nível primário de atenção à saúde.  

b) dos níveis secundário e terciário de atenção à saúde.  

c) dos níveis primário e secundário de atenção à saúde.  

d) exclusivamente do nível terciário de atenção à saúde.   
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52. É proibida a localização de estabelecimentos assistenciais de saúde em áreas 

próximas a:  

 

a) Áreas de Preservação Ambiental.  

b) Indústrias ruidosas.  

c) Área militar. 

d) Aeroportos.  

 

53. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o novo papel dos hospitais exige deles 

um conjunto de características, EXCETO: 

 

a) Ser um lugar para manejo de eventos agudos. 

b) Deve ser utilizado exclusivamente em casos que haja possibilidades terapêuticas. 

c) Deve apresentar uma densidade tecnológica compatível com suas funções, o que 

significa ter unidades de tratamento intensivo e semi-intensivo; unidades de internação; 

centro cirúrgico; unidade de emergência; unidade de apoio diagnóstico e terapêutico; 

unidade de atenção ambulatorial; unidade de assistência farmacêutica; unidade de 

cirurgia ambulatorial; unidade de hospital dia; unidade de atenção domiciliar 

terapêutica, etc. 

d) Não precisa ter um projeto arquitetônico específico. 

 

54. Para as assertivas abaixo, marque a INCORRETA. 

 

a) Os indicadores de implementação de ações assumem relevância especial na Política 

Nacional de Humanização, porque não são apenas ―produtos intermediários‖, mas 

refletem a especificidade quanto ao ―modo de fazer‖ da Política, modo que opera 

essencialmente com constituição de espaços estratégicos e de coletivos para assumir e 

co-conduzir (de forma corresponsabilizada) os projetos de mudanças. 

b) O foco de interesse/intervenções da Política de Humanização engloba a organização 

do trabalho (os trabalhadores como protagonistas da prática). 

c) O foco de interesse/intervenções da Política de Humanização engloba a prestação de 

serviços (atenção e respostas aos usuários). 

d) Na medida em que foi se expandindo e se aprofundando na abertura de frentes 

de ação, a PNH esqueceu de se preocupar com o avaliativo sobre seus processos, 

daí resultando em falta de investimentos em metodologias e instrumentos de 

avaliação. 

 

55. Sobre a Diretriz de Valorização do Trabalho e Trabalhadores da Saúde, marque a 

alternativa CORRETA:  

 

a) Por precarização compreendem-se desde as situações de instabilidade na forma de 

contratação e vínculos trabalhistas até as inadequações das condições de trabalho e dos 

modelos de gestão autoritários ou pouco participativos. 

b) Na DVTTS enfatiza-se especialmente a disponibilidade de gestores e trabalhadores para 

construir viabilidade para mudança do modelo institucional de gestão, afirmando a 

cogestão como princípio ético, estético e político. 

c) Na DVTTS, como indicadores de resultados, esperam-se espaços coletivos instituídos 

e com funcionamento sistemático, efetivo (agenda regular, pautas, metas, etc.). 

d) Todas as alternativas estão corretas. 
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56. Para que se possa ter um resultado eficiente durante uma emergência, o trabalho de 

uma equipe de profissionais é essencial para assegurar a boa qualidade do atendimento. 

Define-se uma escala previamente elaborada com a divisão clara de tarefas. Para a 

organização do atendimento em PCR, a AHA propõe cinco membros para atendimento 

com funções determinadas. A função do enfermeiro consiste em: 

 

a) Dividir as tarefas e liderar a dinâmica da equipe, realizar RCP e monitorar o 

cliente. 

b)  Assumir o papel de líder da equipe. 

c) Colocar-se próximo à região abdominal do cliente, sendo responsável pelo acesso 

venoso, coleta de exames laboratoriais, aplicação de medicamentos segundo o protocolo 

de administração de drogas. 

d) Colocar-se ao lado do carro de emergência e é o responsável pelo preparo de 

medicação e controle de horário de todas as drogas administradas. 

 

57. O mesmo trabalho que tornou possível a humanização do homem tem produzido 

desafios para a área da saúde. A Saúde Ocupacional é, ou deveria ser, uma das 

principais preocupações dos empregados e seus empregadores. Algumas profissões 

apresentam riscos menores a outras, mas toda e qualquer profissão está sujeita a riscos 

ocupacionais, que decorrem das condições inerentes ao ambiente ou processo 

operacional que interfere no bem-estar da saúde e segurança do trabalhador. Diante do 

exposto, analise a correspondência dos itens abaixo e aponte a alternativa correta: 

I – riscos químicos II – riscos mecânicos  III – risco biológico 

IV – risco físico V – risco ergonômico 

 

(   ) Neste tipo de risco estão inseridos os acidentes perfuro-cortantes, cujos 

profissionais da enfermagem estão vulneráveis no exercício da profissão. 

(      )É todo e qualquer risco a que o colaborador está submetido. É o chamado ‗perigo 

de se acidentar naquilo que se faz. São os riscos existentes pela falta de organização e 

segurança do ambiente ou processos de trabalho. 

(  )Qualquer fator que possa interferir nas características psicofisiológicas do 

trabalhador, causando desconforto ou afetando sua saúde. 

(    ) Envolve substâncias, compostos ou produtos químicos em suas diversas formas, 

como sólida, líquida, plasma, vapor etc.  

(    ) Todos aqueles que envolvem ruído, vibração, iluminação, temperatura ambiental 

extrema (frio ou calor), pressão, radiações ionizantes e não ionizantes, temperaturas 

extremas, pressões anormais e umidade. 

a) II,IV,I,V,III b)III,II,V,I,IV  c)II,IV,I,III,V  d)III, II,I,V,IV 

 

58. De acordo com a classificação dos artigos hospitalares, assinale a opção 

CORRETA: 

 

a) Artigos críticos são materiais com elevado potencial de risco de proceder 

infecção porque são introduzidos diretamente em tecidos estéreis. 

b) Artigos críticos são aqueles que entram em contato com a mucosa íntegra e pele 

intacta. 
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c) Artigos críticos são aqueles que entram em contato somente com pele íntegra e 

geralmente oferecem baixo risco de infecção. 

d) Artigos semicríticos são aqueles que entram em contato somente com pele íntegra e 

geralmente oferecem baixo risco de infecção. 

 

59. Atualmente são gerados toneladas de lixo hospitalar. Em um hospital de 800 leitos é 

gerado o equivalente de lixo produzido por uma cidade pequena. De acordo com a RDC 

306/04, as classes de resíduos são divididas em A,B,C,D e E.  

 

a) A - Resíduos especiais, que têm em sua utilidade a perfuração ou o corte. Essa classe 

é conhecida como ―pérfuro-cortantes‖ 

b) B – resíduos que apresentem riscos à saúde pública e ao meio ambiente devido 

as suas características Químicas 

c) C – resíduos que apresentem riscos à saúde pública e ao meio ambiente devido a 

presença de agentes biológicos 

d) D - Resíduos que apresentem riscos à saúde pública e ao meio ambiente devido ser 

proveniente de materiais radioativos, ou se de alguma forma contaminados por ele. 

 

60. O Gestor tem função fundamental na formação de sujeitos sociais no ambiente de 

trabalho. Marque a sequencia CORRETA: 

 

(   )O Gestor deve ser capaz de identificar, analisar e conduzir as relações de trabalho 

para que estas interfiram de todas as formas na assistência prestada aos clientes.  

(   )É preciso encontrar estratégias de intervenção que propiciem aos trabalhadores 

modos de convivência passiva, acatando pacificamente as ordens dos seus superiores 

exercendo seu papel produtivo na cadeia de trabalho.  

(    ) O Gestor deve, a partir de novos conhecimentos e novas formas de agir, superar o 

eixo central de todas as escolas de administração que buscam de diferentes maneiras 

reduzir sujeitos humanos à condição de instrumentos dóceis aos objetivos da empresa, 

transformando-os em insumos ou em objetos.  

(   ) A função gerencial desempenhada pelo Gestor nos serviços de saúde deve 

contemplar os aspectos assistencial, pedagógico, técnico-científico e político, bem como 

aqueles que dizem respeito às relações interpessoais, visando ao planejamento de uma 

assistência integral, prestada de forma segura e livre de riscos, ao indivíduo, à família e 

à comunidade.  

 

a) V,V,F,F  b)F,F,V,F  c)F,F,V,V.  d)F,V,F,V 
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BIBLIOTECÁRIO 
  

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Texto 1 

Alerta em ingresso de 'Praia do Futuro' diz respeito à meia-entrada e não a sexo gay, diz 

cinema. 
(adaptado de http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-

sexo-gay-diz-cinema-12553105) 

Espectador diz ter sido avisado sobre cenas íntimas no filme com Wagner Moura em 

sala em João Pessoa. 

RIO — Ao lançar "Praia do futuro" no Festival de Berlim, em fevereiro, Wagner Moura 

tentou se esquivar das perguntas sobre as cenas de sexo entre seu personagem e o do 

ator alemão Clemens Schick. "Temos que ter responsabilidade de não fazer isso virar 

um assunto. É preciso ver essa relação entre eles com naturalidade", disse ele, à época. 

Não adiantou. As cenas estão se tornando o principal assunto do filme, que tem 

classificação etária de 14 anos. 

Em Niterói, no Cinemark do Plaza Shopping, cerca de 40 pessoas saíram no meio de 

uma sessão (domingo, às 21h) do novo filme de Karim Aïnouz, conforme adiantou o 

colunista do GLOBO Ancelmo Gois. Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes 

pedirem o reembolso do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram, uma 

unidade também da rede Cinemark passou a fazer o alerta nas bilheterias. Há relatos 

parecidos em São Luís, em que clientes saíram de uma sessão reclamando não terem ido 

ao cinema "para ver aquilo". 

Procurado pelo GLOBO, Aïnouz comentou a polêmica. 

— Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de semana 

em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no 

público que frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a 

intolerância e o preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em 

geral são frutos da ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo 

que o nosso filme venha pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais 

tolerância e respeito às diferenças. 

Já em João Pessoa, o professor de turismo e administrador de empresas Iarlley Araujo, 

de 34 anos, que foi assistir ao filme numa sala da rede Cinépolis, foi alertado pelo 

atendente sobre as "cenas de sexo homossexual". "Senhor, tem certeza de que deseja ver 

esse filme?", teria perguntado o funcionário, de acordo com o post publicado por Iarlley 

Araújo no Instagram, em que compartilha uma imagem com o carimbo de "avisado" no 

ingresso do filme. Mas, segundo a empresa, tudo não passa de um mal entendido.  

 

http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
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1. Em relação ao texto 1, é CORRETO afirmar: 

I- É um editorial, com características injuntivas. 

II- É um texto jornalístico com traços argumentativos e expositivos. 

III- É uma propaganda institucional em formato de artigo de opinião. 

 

a) Apenas I e II são corretas. 

b) Apenas II e III são incorretas. 

c) Todas são incorretas, com exceção da afirmativa II. 

d) Apenas III é correta. 

 

2. Sobre o trecho ―Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de 

semana em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no público que 

frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a intolerância e o 

preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em geral são frutos da 

ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo que o nosso filme venha 

pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais tolerância e respeito às diferenças‖, 

podemos AFIRMAR que: 

 

a) A repetição continuada da palavra rejeição foi extremamente necessária, já que não existe 

em Língua Portuguesa outro vocábulo anafórico semelhante. 

b) Para ficar gramaticalmente correto, o jornalista que escreveu o artigo deveria ter modificado 

a transcrição da opinião do cineasta Karim Aïnouz, evitando assim a repetição da mesma 

palavra. 

c) O ―erro‖ linguístico do cineasta se deve ao fato do mesmo ser estrangeiro e não conhecer 

bem a gramática da Língua Portuguesa. 

d) Os termos “reação”, “intolerância” e “preconceito” não só recuperam adequadamente 

o vocábulo reiterado pelas frases anteriores (rejeição) mas também ampliam seu 

significado. 

 

3. Sobre o uso do acento grave nas expressões ―à meia-entrada‖ (ocorrência 1) e ―à época‖ 

(ocorrência 2), podemos AFIRMAR que: 

 

I- É pautado pela mesma regra nas ocorrências 1 e 2 

II- É pautado pela regra de preceder uma palavra feminina na ocorrência 1 

III- É pautado pela regra da preposição a que, ao reger um substantivo feminino singular, 

forma uma locução adverbial que deve necessariamente ser assinalada com um acento 

diferencial na ocorrência 2  

 

a) Todas são falsas, com exceção da III.        b)Todas são verdadeiras, com exceção da I. 

c) São verdadeiras I e II.    d)Somente I é verdadeira. 
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4. O pronome "se" na frase ―Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes pedirem o reembolso 

do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram (...)‖ tem o mesmo valor semântico-

sintático na seguinte frase: 

a) Em Maceió paga-se pouco, mas vive-se bem. 

b) Precisa-se de empregados responsáveis. 

c) Os passageiros indignaram-se com a greve do metrô. 

d) Após a confusão inicial, durante a briga, os motoristas insatisfeitos ofenderam-se com a 

maior naturalidade. 

 

5. De acordo com o Acordo Ortográfico vigente, assinale a alternativa na qual a regra implícita 

quanto ao uso do hífen na expressão ―meia-entrada‖ seja a mesma em todos os exemplos: 

a) auto-escola, e-mail, meia-vida, azul-escuro. 

b) meio-campista, meio-dia, meio-campo, meio-irmão. 

c) meia-casaca, primeira-dama, queima-roupa, super-reservada. 

d) meia-noite, bem-criada, mal-dormida, guarda-chuva. 

 

6. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto:  

De braços abertos sobre a Guanabara, ______ mais de 700 metros de altura e ______mais de 82 

anos, com o mesmo vigor _____ que o tornou conhecido em todo o mundo. Será que daqui 

_____80 anos o monumento não terá perdido sua ___________? Exaltado em prosa e verso, o 

Cristo Redentor é o mais altaneiro, o mais ______________ e o mais democrático símbolo do 

Rio de Janeiro: é visto por todos e de quase todas as partes da cidade – pelo menos _________ a 

especulação imobiliária não __________ muralhas de __________ para impedir sua visão. 

 

a) à / a/ simbólico /há/ majestância/ religioso / aonde / ergueu / arranhas-céus. 

b) há / a/ arquitetônico /há/ maestria/ piedoso / onde / levantou / arranhas-céu. 

c) a /há/ iconográfico /a/ magestade/ fervoroso / aonde / construiu / arranha-céus. 

d) a/ há/ simbólico / a/ majestade/ conspícuo / onde / ergueu / arranha-céus. 

 

Texto 2 

Tá avisado 

(disponível em http://taavisado.tumblr.com/) 
Muito boa a iniciativa de um cinema avisar aos espectadores do filme Praia do Futuro que o 

seu conteúdo pode desagradar alguns. Tão boa que deveria virar política das redes de cinema 

pra todo filme. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://taavisado.tumblr.com/
http://taavisado.tumblr.com/
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7. Sobre os textos 1 e 2, NÃO  é correto afirmar: 

 

a) O texto 2, através da ironia e humor parodísticos peculiares, constitui-se em uma 

reinterpretação semiótica intertextual do(s) enunciado(s) recôndito(s) no contexto primário, 

tanto ao que concerne seu caráter intrínseco e extrínseco 

b) O texto 1, muito embora seja um discurso engendrado por uma premente elite coprodutora 

do capital cultural, previsto nos moldes da Teoria Crítica e pelo arcabouço da Escola de 

Frankfurt, escamoteia certo juízo criterioso vigente na sociedade contemporânea em relação às 

minorias 

c)  O texto 2, por meio de uma fulcral pseudo-intersemioticidade dialógica, replica toda e 

qualquer possibilidade interpelativa e interpretativa do signo original, corroborando para 

acentuar a disparidade ambígua e sem fundamento da imagética contida no discurso 

ulterior. 

d) Não obstante a equidistância dos dois discursos, a percepção de leitura apropriada do 

primeiro enunciado é condição sine qua non para a correta depreensão do significado marginal 

na segunda ocorrência.  

 

8. Sobre as formas ―seje‖ e ―esteje‖ presentes no conjunto de imagens que integram o texto 2, é 

CORRETO afirmar: 
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I- Equivalem, respectivamente, às formas: 1
a
. e 3

a
. Pessoas (singular) do Indicativo Presente 

dos verbos SER e ESTAR, em suas formas arrizotônicas, de acordo com a NGB (Norma 

Gramatical Brasileira). 

II- Correspondem à variante popular da conjugação dos verbos SER e ESTAR na Presente do 

Subjuntivo (1
a
/3

a
 pessoa do singular) e absolutamente intercambiáveis com a conjugação padrão 

do verbo, já que as duas formas são atualmente aceitas. 

III- Constituem-se como uma anomalia grave do falante ―culto‖ de língua portuguesa, apesar 

do uso cada vez mais difundido de sua flexão tanto na linguagem falada quanto escrita. 

 

a) As alternativas I e II estão parcialmente corretas. 

b) Todas as alternativas estão incorretas, exceto a III. 

c) Todas as alternativas estão corretas, exceto a II. 

d) Somente a II está incorreta. 

 

9. Na frase ―Ela é encanto de moça, no entanto nenhum pretendente ainda se interessou por 

ela‖, a oração a partir da expressão em destaque é uma: 

a) Conjunção subordinativa consecutiva, pois introduz uma oração que exprime consequência. 

b)  Conjunção coordenativa aditiva sindética, pois introduz um pensamento que se adiciona ao 

anterior. 

c) Conjunção coordenativa adversativa, pois introduz um pensamento que contrasta com 

o anterior. 

d) Conjunção coordenativa conclusiva, pois introduz um pensamento de conclusão. 

 

10. Considerando o processo de formação e estrutura das palavras, a alternativa que apresenta 

inconsistência na exemplificação é:   

a) Sufixo temporal: estudáramos, existisse, amardes. 

b) Vogal temática: mudemos, levantamo-nos, tirante. 

c) Desinência de número: navios, aviões, girassóis. 

d) Radical: marujo, pedraria, terracota. 

 
11. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto: 

Embora seja alvo da especulação imobiliária ____ mais de 50 anos, desde que os 

empreendedores ___________ que o bairro Jardim das Flores ficaria ______ poucos ________ 

(ou melhor, _________) perto de uma importante estação de __________da cidade, a praça 

central _______ resiste. Dotado de uma _________ vista para o lago do Icaraí, os moradores 

__________ até quando _____________ conservar o importante patrimônio publico da 

comunidade. 

 

a) a – percebem – há – metrôs – metro – excessivamente -não obstante- magestosa – perguntam 

– conseguiram 

b) há – perceberão – a – metros – metro –escessivamente – portanto  - majestosa – perguntam – 

conseguiram 

c) a – perceberam - há – metros – metrô – ecessivamente – contudo – magestosa – 

perguntando-se - consiguirão  

d) há – perceberam – a – metros - metrô – excessivamente – ainda - majestosa – 

perguntam-se – conseguirão 

 

12. Leia as frases a seguir e escolha a alternativa CORRETA: 

I- Estou encantada com a vista. 

II- Alô? Alô!? Tem alguém na linha? 

III- ―Dicionário: sm.1. Obra que reúne, em ordem alfabética, as palavras de uma língua ou 

termos referentes a uma matéria específica, e descreve seu significado, uso, etimologia etc., na 

mesma língua ou em outra (dicionário de cinema / de inglês)2. O conjunto das palavras ou 

termos reunidos nessa obra.‖ 

IV-Beba Coca-Cola! 
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De acordo com o conjunto de finalidades comunicativas realizadas por meio do enunciado da 

língua proposto por Jakobson, na sequência supramencionada temos as seguintes funções da 

linguagem, em ordem crescente (I a IV): 

a) Emotiva, fática, metalinguística, conativa.         
b) b)Poética, fática, metalinguística, referencial. 

c)Poética, referencial, fática, metalinguística.     

d)Emotiva, poética, metalinguística, conativa. 

 

13. NULA 

 

14. Está plenamente CORRETO o emprego do elemento sublinhado na frase:   

a) O relatório para cujo o professor nos pede pressa, está em seu armário desde a semana 

passada.  

b) Fizemos um excelente relatório, para o qual colaboraram nosso estudo e dedicação.   

c) A parte do relatório aonde citei minhas experiências profissionais ocupou 15% do texto.  

d) Às vezes o estilo de um simples relatório, ao qual nos deparamos, torna-o absolutamente 

encantador para nós.   

15. Assinale a alternativa em que a concordância está feita de forma CORRETA: 

a) Deixamos caídas a calça e o jaleco. 

b) As enigmáticas Bruna e Cláudia vieram me afrontar. 

c) Água é boa para saúde. 

d) Admiro os futebóis alemão e os argentinos. 

16. Considere as frases: 

I- A expressão - (x-y) tem como resultado um número não positivo. 

II- Ela é uma dançarina excepcional. 

a) I é uma sentença aberta.   b) II é uma sentença fechada. 

c) I é uma sentença fechada.   d) I e II são sentenças abertas. 

17. João possui três amigos: um Brasileiro, um Argentino e outro Alemão. Um dos amigos é 

Enfermeiro, o outro é Engenheiro e o outro é Professor. Sabe-se que: 

I- Ou o Brasileiro é enfermeiro ou é professor. 

II- Ou o Brasileiro é engenheiro ou o Argentino é professor. 

III- Ou o Alemão é professor ou o Argentino é Professor. 

IV- Ou o Argentino é Engenheiro ou o Alemão é Engenheiro 

Portanto, é VERDADE que: 

a)O Brasileiro é Enfermeiro, o Argentino é engenheiro e o Alemão é Professor.  

b) O Brasileiro é enfermeiro, o Argentino é professor e o Alemão é 

engenheiro. 

c) O Brasileiro é professor, o Argentino é enfermeiro e o Alemão é engenheiro. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

18. Observe a sequência abaixo: 

JESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUS... 

A letra que ocupará a 61ª posição será: 

a) J  b) E  c)S  d)U 
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19. NULA 

 

20. É CORRETO afirmar a respeito da administração indireta: 

a) As autarquias são pessoas jurídicas de direito privado.  

b) A responsabilidade civil das autarquias por danos causados a terceiros depende da 

comprovação do dolo ou culpa.  

c) As sociedades de economia mista não podem explorar atividade econômica. 

d) Todas são falsas. 

 

21. NÃO são modalidades de licitação:  

a) concorrência  b)tomada de preços  c)convite d)Disputa  

 

22. É dispensável a licitação: 

a) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 

b) nos casos de emergência ou de calamidade pública, somente para os bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial ou calamitosa.  

c) para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade 

certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 

d) Todas as alternativas estão corretas 

23. O ___________, previsto pelo art. 137 da Constituição Federal, poderá ser decretado em 

função de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a 

ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, ou ainda quando da declaração de 

estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira. 

a) Estado de Emergência  b) Estado de Calamidade 

c) Estado de Sítio   d) Estado de Defesa 

 

24. Faça a correspondência: 

I- Eficiência  II- Razoabilidade e Proporcionalidade III- Motivação  

(   ) Por princípio,  a parte dispositiva deverá vir precedida por uma explicação ou fundamentos 

de fato e de direito . Nos processos e nos atos administrativos, é entendida como a indicação dos 

pressupostos de ―fato e de direito‖. 

(   ) Exige que a Administração atue com presteza, perfeição e sempre tenha por objetivo o 

atingimento de resultados práticos (busca pelo interesse público). Também chamado de 

princípio da boa-administração.  

(    )É o princípio da proibição de excesso, que tem por objetivo aferir a compatibilidade entre os 

meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da 

Administração Pública.   

 

A sequência CORRETA é: 

a) III, I, II  b) III, II, I  c) I,II, III  d) II, I, III 

 

25. São ícones padrão do Windows XP: 

a) Meu Computador e Meus Documentos.    

b) Meus Documentos e Meus Locais de Rede. 

c) Meus Locais de Rede e Internet Explorer. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

26. Na Barra de Formatação no Windows XP, podemos: 

a)Alterar Fonte, Negrito, Alinhamento de Texto. 

b) Alinhamento de Texto, Itálico, Visualizar. 

c) Inserir Data/hora, Visualizar, Itálico. 

d) Desfazer, Alterar Fonte, alinhamento de Texto. 
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27. Para alterar a configuração da área de trabalho no Windows XP basta seguir os passos: 

a) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações),Clicar em OK para salvar as modificações 

ou cancelar para sair sem modificar nada.  

b) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações), Clicar em OK para salvar as 

modificações ou cancelar para sair sem  modificar nada. 

c) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), clicar em OK para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

d) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), Clicar em Ok para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

 

28. O Brasil sediou, entre os dias 14 e 16 de julho em Fortaleza, a reunião cúpula do BRICS, 

grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 

Em pauta, estava(m): 

a) Criação de um banco de desenvolvimento e de um fundo de reservas. 

b) A inclusão da Argentina à cúpula do BRICS. 

c) Por não ter ainda um caráter formal, não ter um documento constitutivo, não funcionar com 

um secretariado fixo nem ter fundos destinados a financiar qualquer de suas atividades, o 

BRICS discutirá a formalização do grupo e elegerá sua diretoria. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

29. A Copa do Mundo da FIFA é a maior competição internacional de esporte único e é 

disputada pelas seleções masculinas principais das 208 federações afiliadas à FIFA. A 

competição é jogada a cada quatro anos desde a edição inaugural em 1930, à exceção de 1942 e 

1946, quando não ocorreu em função da Segunda Guerra Mundial. Ela cumpre com os objetivos 

da FIFA de sensibilizar o mundo, desenvolver o esporte e construir um futuro melhor de 

diversas maneiras. 

As duas próximas Copas aconteceão, respectivamente: 

a) Rússia e África   b)Rússia e Catar  

c) Catar e Rússia   d) Rússia e Japão 

 

30. NULA 

 

 

  

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

31. A história da Biblioteconomia se data desde o surgimento da Biblioteca de 

Alexandria em 288 a.C., criada com a finalidade de: 

 

a) Reunir e classificar todos os conhecimentos registrados em forma documental. 

b) Fornecer subsídios para alfabetização da época. 

c) Despertar o interesse dos povos para os conhecimentos históricos. 

d) Documentar alguns conhecimentos culturais em forma de documento. 
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32. As bibliotecas que foram extremamente importantes para a história da profissão 

foram as da Idade Média, inseridas nos conventos e nos mosteiros, também 

denominadas bibliotecas: 

 

a)Particulares.  b)Monásticas.  c)Populares.  d)Nacionais.  

 

33. No Renascimento, surge um novo tipo de biblioteca, também conhecidas como 

particulares. Essas são consideradas as precursoras das bibliotecas modernas, cuja uma 

das características principais foi: 

 

a)  A guarda dos escritos pelos monges. 

b) A busca de novos escritores. 

c) A acessibilidade dos livros ao público. 

d) Reter os escritos como bens individuais e evitar a acessibilidade dos livros ao 

publico.  

 

34. São algumas das missões básicas da biblioteca publica, EXCETO:  

 

a) Criar e fortalecer o hábito de leitura nas crianças desde a mais tenra idade.  

b)  Apoiar tanto a educação individual e autodidata como a formal em todos os níveis.  

c) Limitar oportunidades para o desenvolvimento criativo pessoal.  

d) Garantir acesso dos cidadãos a todo tipo de informação comunitária. 

 

35. De acordo com a recomendação internacional, assinale a alternativa que indica a 

porcentagem CORRETA de espaço livre nas estantes para crescimento das coleções em 

uma biblioteca.  

 

a) 10%.   b)15%.   c) 20%.   d) 25%. 

 

36. O relatório de uma biblioteca tem como objetivo mostrar a situação da mesma em 

dado período de tempo.  Quanto às finalidades dos relatórios elaborados pelas 

bibliotecas, assinale a alternativa ERRADA: 

 

a) Realiza a analise e avaliação do desempenho da biblioteca.  

b) Faz um Comparativo dos resultados desejados com os resultados alcançados. 

c) É uma ferramenta de marketing da biblioteca. 

d) Indica as circunstâncias de consultas dos cabeçalhos de assunto.  

 

37. De acordo com a ABNT NBR 14724º, o texto ou documento não elaborado pelo 

autor, que serve de fundamentação, comprovação e ilustração, chamamos de: 

a) Apêndice.  b) Crédito.  c) Citação.  d) Anexo. 
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38. O nome do Elemento opcional, onde as informações devem ser impressas, conforme 

a ABNT NBR 12225: 

a) Lombada.  b)Capa  c)Folha de rosto.       d)Anverso da folha de rosto  

 

39. “Documento que representa o resultado de um trabalho experimental ou exposição 

de um estudo científico de tema único e bem delimitado. Deve ser elaborado com base 

em investigação original, constituindo-se em real contribuição para a especialidade em 

questão. É feito sob a coordenação de um orientador (doutor) e visa a obtenção do 

título de doutor, ou similar.”  

O texto acima se refere a: 

a) Tese.  b)Dissertação.  c)Elementos textuais.  d)Errata. 

 

40. São algumas das NORMAS de Conservação do Material Bibliográfico, EXCETO:  

 

I. Ao manusear livros e outros documentos, certifique-se de que suas mãos estão limpas. 

II. Não escreva sobre o livro: isto pode marcar suas páginas ou capas. 

III. Não sublinhe ou destaque textos: ao fazer isto você está modificando o texto do 

autor, dando ênfase à sua própria interpretação. 

IV. Não deixe um livro aberto voltado para baixo: isto danifica a lombada.  

V. Tire o livro da estante somente puxando pela lombada para não  danifica a 

encadernação.  

VI. Dobre os cantos das folhas para sinalizar páginas, use fitas ou prendedores 

metálicos para marcação. 

VII.  Evite reproduzir livros frágeis ou muito antigos em copiadoras. 

 

a) As opções I, II e V.   b)As opções III, IV e VII 

c) As opções V e VI.    d)As opções II e VII. 

 

41. A classificação Decimal de Dewey foi desenvolvida em 1876 por Melvil Dewey, 

atualmente é o sistema de classificação bibliográfica mais utilizada em todo o mundo, 

desde sua criação ate os dias atuais passou por várias edições, sendo a de 2004 a mais 

atual. Dewey dividiu o conhecimento humano em: 

a) 8 classes, e reservou uma classe para reunir obras relacionadas a assuntos gerais para 

isso usou uma notação com números decimais. 

b) 9 classes, e reservou uma classe para reunir obras relacionadas a assuntos gerais 

para isso usou uma notação com números decimais. 

c) 10 classes, e reservou uma classe para reunir obras relacionadas a assuntos gerais 

para isso usou uma notação com números decimais. 

d) 12 classes, e reservou uma classe para reunir obras relacionadas a assuntos gerais 

para isso usou uma notação com números decimais.  

 

42. São considerados aspectos negativos da CDD, EXCETO: 
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a)Possibilidade de haver classificação muito abrangente, tendo em vista que depende 

muito da interpretação do classificador.  

b)Permitir a organização e acesso a documentos e informação pelo seu conteúdo. 

c)Não é publicada em português.  

d)Necessidade de pessoal treinado e capacitado para seu uso.  

 

43. São considerados aspectos positivos da CDU, EXCETO: 

 

a) Permitir a organização e acesso a documentos e informação pelo seu conteúdo.  

b) Custo das tabelas.  

c) Publicada em português.  

d) Simplicidade do uso das tabelas.  

 

44. O Inventario Tradicional tem como objetivo: 

 

a) Exclusivo listar os livros do acervo. 

b) A realização do balanço do acervo, permitindo avaliar o estado dos volumes, 

detectar obras extraviadas, em  circulação ou em restauração. 

c) Catalogar os livros para guarda definitiva. 

d) Equilibrar o dispendioso esforço de se manipular todos os itens no mesmo período. 

 

45. São obras destinadas à consulta de uma informação específica: 

 

a) Obras de Conhecimentos Gerais.  b) Obras de Identificação. 

c) Obras Primárias    d) Obras de Referência 

 

46.Um registro MARC bibliográfico ou de autoridade consiste de três componentes 

principais, EXCETO:  

 

a) O líder.    b)O diretório. 

c) Os campos variáveis.  d)A inclusão.  

 

47. São cadeias de representações presentes na dinâmica social, que surgem na 

produção do conhecimento até a assimilação e reprodução dos mesmos. Estamos nos 

referindo a: 

a) Memórias Simplificadas.   b)Memórias documentárias. 

c) Memórias Representativas.   d)Memórias fotográficas. 

 

48. Podemos AFIRMAR que os catálogos de editoras e resenhas são instrumentos que 

servem para auxiliar:  

 

a) O planejamento estratégico da biblioteca.  b)A política de seleção. 

c) O planejamento tático.    d)O levantamento de ocorrência. 
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49. Tem como objetivo descrever os documentos, tanto do ponto de vista temático 

quanto físico, nas bibliotecas e unidades de informação:  

a) Documentarias.     b) catalogação.  

c) processamento técnico.    d) Inclusão. 

 

50. Identifique nos itens abaixo, o instituto que coordena o projeto da Biblioteca 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD): 

a)IBGE. b) IBICT.  c) BIREME.  d) FINEP.  

 

51. Podemos definir a linguagem documentária como: 

I- Uma ferramenta do indexador, utilizada na representação descritiva de documentos. 

II- Um instrumento para elaborar referências de dados bibliográficos de documentos 

textuais. 

III- Um sistema, constituído de termos padronizados, que permite representar conteúdos 

de documentos para fins de recuperação de informação. 

 

a) I está correto   b) II está correto  

c) III está correto   d) Todos estão corretos 

 

52. Sobre os objetivos dos formatos de registro bibliográfico, marque V para verdadeiro e 

F para falso: 

(     ) Visam facilitar a elaboração de projetos individualizados de pesquisa. 

(     ) Objetivam tornar factível a troca de dados entre bases de dados distintas. 

(     ) Propõem-se a promover a indexação automática. 

 

A sequência CORRETA é: 

 

a) F, V, F  b) V, V, V  c) F, V, V  d) V, F, F 

 

53. Aponte a alternativa que traz os instrumentos usados antes do surgimento das 

bibliotecas que tinham por objetivo fazer o controle bibliográfico: 

 

 a)  Catálogos.   b)  Microfilmes.   c) Folhetos.    d)  Papiros.  

 

 

54. Apresenta um indicador que liga números e assuntos consecutivos:  

 

 a) 546(81+83)   b)  546[333.73].3      c)  542:541        d)  546.32/.35  

 

55. ______________________ é o modelo de recuperação da informação, onde os 

termos em uma busca são ligados através dos conectores ―e‖, ―ou‖ e ―não‖. 

 

  a) Informatização.    b) Temático.    c) booleano.          d) Probabilístico.  
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56. No formato MARC 21, o campo 505 é reservado para notas de:  

a) tese   b) conteúdo   c) relatórios   d) dissertação  

 

57. Que materiais pertencem à Coleção de Referência que faz parte do acervo de uma 

biblioteca?  

a) Dicionários e enciclopédias.  

b) Dicionários e Livros.  

c) Livros e enciclopédias. 

d) Dicionários e revistas técnico-científicas. 

 

58. São missões relacionadas à informação, alfabetização, educação e cultura, que 

devem estar na essência dos serviços da biblioteca:   

a) Criar e fortalecer o hábito de leitura nas crianças desde a mais tenra idade.  

b) Apoiar tanto a educação individual e autodidata como a formal em todos os níveis.  

c) Proporcionar oportunidades para o desenvolvimento criativo pessoal.  

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

59. Assinale a alternativa FALSA: 

a) O planejamento é uma atividade que não finda com a implantação da biblioteca. 

Depois de pronta, é preciso planejar as atividades que serão desenvolvidas, bem como 

as providências a serem tomadas e que têm, como objetivo, a prestação de serviços aos 

nossos usuários, o oferecimento da informação a eles. Assim, planejar é programar, 

projetar algo que devemos realizar. 

b) O primeiro documento legal de que a biblioteca pública necessita é a lei de criação. 

c) A formação do acervo da Biblioteca se dá através de compra ou doação. 

d) O carimbo de registro, colocado no verso da folha de rosto, no canto inferior ou o 

mais próximo possível desse local, serve para identificação do livro. 

 

60. Para classificar um livro com segurança é necessário fazer a leitura de algumas 

partes determinadas, o que contribui para melhor identificar o assunto. Tais partes são: 

orelha, sumário, prefácio, introdução e índice. As classes de assuntos usados são:  

a) 100 - Filosofia - Psicologia   

b) 200 – Assuntos gerais 

c) 300 - Línguas - Filologia  

d)400 - Ciências puras  
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AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Leia o texto e responda às questões a seguir: 

 

Texto 1 - A Princesa e a Rã  

Luís Fernando Veríssimo  

Era uma vez... numa terra muito distante... uma princesa linda, independente e cheia de 

autoestima. 

Ela se deparou com uma rã enquanto contemplava a natureza e pensava em como o 

maravilhoso lago do seu castelo era relaxante e ecológico... 

Então, a rã pulou para o seu colo e disse: linda princesa, eu já fui um príncipe muito 

bonito. 

Uma bruxa má lançou-me um encanto e transformei-me nesta rã asquerosa. 

Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe e poderemos 

casar e constituir lar feliz no teu lindo castelo. 

A tua mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar, lavar as 

minhas roupas, criar os nossos filhos e seríamos felizes para sempre... 

Naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã sautée, acompanhadas de um cremoso 

molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria, pensando consigo 

mesma: - Eu, hein?... nem morta! 

 

1. De acordo com as características predominantes deste texto, podemos classificá-lo 

como: 

a) jornalístico e injuntivo   b)argumentativo e descritivo 

c) humorístico e jornalístico    d)narrativo e humorístico 

 

2. Sobre o texto, é possível AFIRMAR: 

I- O autor quebra a expectativa do leitor ao escrever um final diferente daquele que 

seria o esperado para um conto de fada tradicional 

II- No texto não há nenhum tipo de crítica à ideia de casamento e ao relacionamento 

“romântico”, de modo geral 

III- Ela não desejava se casar com o príncipe porque já estava comprometida em outro 

relacionamento 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) As afirmativas II e III estão corretas. b)Apenas a afirmativa III está correta. 

c) Apenas a afirmativa I está correta. d)Todas as afirmativas estão incorretas. 

 

3. Em relação à palavra autoestima, presente na primeira frase, podemos AFIRMAR 

que: 

a) Está grafada de forma incorreta pois, diante de uma vogal no segundo termo da 

construção, há sempre a necessidade de colocar um hífen (auto-estima). 
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b) Está grafada de maneira correta pois, de acordo com o Acordo Ortográfico vigente, 

não se usa o hífen se o prefixo terminar com letra diferente daquela com que se inicia a 

outra palavra. 

c) Está grafada de forma incorreta, já que é obrigatório o hífen em palavras com o 

prefixo auto-. 

d) Está grafada de maneira correta, pois, nesse caso, o uso do hífen é facultativo e 

a palavra pode ser escrita das duas maneiras (autoestima e auto-estima), de acordo 

com o código ortográfico vigente.  

 

4. A expressão “- Eu, hein?... nem morta!”, proferida pela princesa no final do texto, 

pode se referir à seguinte situação implícita na narrativa: 

a) A ideia de que, com o possível casamento, a protagonista teria que abrir mão da 

sua independência e se dedicar exclusivamente ao marido e aos filhos. 

b) O ato “repugnante” de ter que beijar uma rã. 

c) A princesa não queria quebrar o encanto do príncipe porque não queria contrariar a 

bruxa que lhe havia lançado o feitiço. 

d) A princesa não desejava que o príncipe fosse morar no seu castelo. 

 

5. Assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços da seguinte frase: “O 

governador também compareceu ao ___________ do pianista __________ pois era uma 

_________ beneficente.” 

 

a) conserto - eminente - sessão   b) concerto - iminente - secção  

c) conserto - iminente - seção   d) concerto - eminente - sessão 

 

Texto 2 

 

6. Sobre a frase “Que raridade, Mafalda!”, é possível AFIRMAR que: 

a) Sintaticamente, o termo “Que raridade” funciona como aposto. 

b) Na frase, o nome “Mafalda!” desempenha a função de vocativo. 

c) O termo “Mafalda” atua na frase como um predicativo do sujeito. 

d) A frase inteira pode ser considerada como uma interjeição. 

 

7. A expressão “De vez em quando” poderia ser substituída também por expressões 

como: 

a) Nunca/ não obstante/ ademais. 

b) Às vezes/ quase sempre/ frequentemente. 

c) Às vezes/ em algumas ocasiões/ eventualmente. 

d) Quase sempre/ repetidamente/jamais. 
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8. Sobre os textos 1 (A Princesa e a Rã) e 2 (Tirinha da Mafalda), é possível 

AFIRMAR: 

a) São totalmente desconexos porque abrangem temas completamente diferentes. 

b) Ambos criticam a postura arrogante da mulher na sociedade contemporânea. 

c) Não é possível fazer nenhum tipo de relação entre os textos porque são de autores e 

épocas distintas, além de se apresentarem em um suporte diverso (uma imagem e um 

texto). 

d) Ambos evidenciam, de maneira bem-humorada, a evolução do papel feminino 

ao longo dos tempos e a descoberta de outras possibilidades pessoais e profissionais 

da mulher para além do casamento. 

 

9. NULA 

10. As formas femininas das palavras “Monge”, “Duque”, “Papa” e “Tigre” são, 

respectivamente:  

a) monja – duquesa – papisa – tigresa       b) freira – duqueza – papiza – tigressa 

c) monga – duquesa – papiza – tigresa       d) monja – duqueza – papissa – tigresa 

 

11. O ambiente do sistema operacional Windows 7 que fornece um conjunto de 

ferramentas administrativas com finalidades especiais que podem ser usadas para 

configurar o próprio Windows, aplicativos e ambientes de serviços, chamamos de: 

 

a)Painel de Sistemas.    b) Painel de Controle. 

c) Barra de exibição.    d) Barra de Ferramentas. 

 

12. Para sublinhar um texto selecionado utilizando-se o editor de textos Microsoft 

Office Word 2003, na sua configuração padrão, utilizamos a combinação de teclas:  

a) CTRL + Z      b) CTRL + T  c) CTRL + S               d)CTRL + L  

 

13. No software Word 2010 BR, ao pressionarmos a tecla F1 temos como objetivo: 

a) mostrar na tela a janela de Ajuda do Word. 

b) Sublinhar o texto completo. 

c) diminuir tamanho da fonte aplicada a um texto. 

d) Apagar todo o texto. 

 

14. No aplicativo Microsoft Office Word 2010 (configuração padrão) idioma padrão 

Português do Brasil, para recortar é utilizado o atalho: 

a) CTRL + Z   b) CTRL + T  c) CTRL + X   d) CTRL + L 

 

15. São Princípios da Administração Pública: 

a) Legalidade e Impessoalidade  b) Moralidade e Publicidade  

c) Eficiência e Impessoalidade  d) Todas estão corretas 

 

16. A _____________ está no alicerce do Estado de Direito, no princípio da autonomia 

da vontade. Baseia-se no pressuposto de que tudo o que não é proibido, é permitido por 

lei. Mas o administrador público deve fazer as coisas sob a regência da lei imposta. 

Portanto, só pode fazer o que a lei lhe autoriza. 
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a) Legalidade  b) Razoabilidade   c) Igualdade  d) Publicidade 

 

17. Foi publicada no começo de junho/2014 a Lei nº 12.990/14, que reserva 20% das 

vagas dos concursos do Poder Executivo federal e de sua respectiva Administração 

Indireta (autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações) 

para candidatos negros, sempre que o número de cargos oferecidos for igual ou superior 

a três. Vale destacar que, por ora, a lei não alcança os concursos do Poder Legislativo, 

do Poder Judiciário e os certames estaduais e municipais. A tendência, todavia, é a 

expansão dessa política para as demais esferas da Federação. O sistema de cotas hoje é 

adotado para: 

 

a) Universidades Estaduais                   b)Universidades Federais 

c) Todas as Universidades   d) Nenhuma alternativa é correta 

 

18. O ebola é uma doença grave, que mata em 90% dos casos, e para a qual não existe 

tratamento. Sua contaminação acontece: 

a) Surtos costumam começar quando um humano entra em contato com fluidos de um 

animal contaminado. 

b) Os principais animais transmissores do vírus são macacos, gorilas e chimpanzés. 

c) O vírus se espalha por meio do contato com sangue, secreções e fluidos corporais de 

pessoas contaminadas, inclusive no ambiente, como em lençóis, roupas e agulhas. 

d)Todas as alternativas estão corretas. 

19. Durante a Copa do Mundo 2014, um time teve 12 pênaltis a seu favor. Sabendo que 

a razão do número de acertos para o total de pênaltis foi de 3/4, quantos pênaltis foram 

convertidos em gol por essa equipe? 

 

a) 7 

 

 

b) 8 

 

 

c) 9 

 

d) 10 

 

 

 

20. Não sabemos a distancia entre a casa de Gledson e a casa de Rafael. Sabemos que 

37,5% dessa distância corresponde a 600 m. Qual a distância entre a casa de Gledson e 

Rafael? 

 

a) 1.900m 

 

b) 1.800m 

 

c) 1.700m 
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d) 1.600m 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. Muitas vezes, após a revelação, os filmes radiográficos ficam escuros. Qual das 

respostas abaixo não é causa deste problema ? 

 

a) Sub – revelação.    b)Super – revelação. 

c) Aumento da temperatura do revelador. d)Aumento da concentração do revelador. 

 

22. As luvas de procedimento: 

a) Protegem contra perfurações da agulhas. 

b) Servem para manipular materiais odontológicos. 

c) São as mais indicadas para a lavagem do instrumental. 

d) Devem ser reutilizadas sempre que possível.  

 

23. Durante a restauração do dente 44, por oclusal, a posição do cirurgião - dentista 

deve ser de: 

a) 7 horas  b)10 horas  c)9 horas  d)3 horas 

 

24. O flúor existe em várias formas de apresentação. Dentre as citadas abaixo, a menos 

eficaz no controle da cárie dental, em crianças e adolescentes, é: 

 

a)Gel   b)Dentifrício  c)Verniz  d)Comprimido 

 

25.   Durante a restauração do dente 26, por vestibular, a posição do auxiliar deve ser 

de: 

a) 2-3 horas.  b)1-2 horas.  c)1 hora  d)4 horas 

 

26. Desinfecção é o processo que: 

a) elimina microrganismos na forma vegetativa, excetuando-se os esporos 

bacterianos. 

b) promove a completa eliminação ou destruição de todas as formas de microrganismos 

presentes. 

c) remove sujeiras e resíduos orgânicos pelo contato da água e sabão. 

d) não é importante na eliminação da infecção cruzada dentro do consultório 

odontológico. 

 

27. Quanto ao empacotamento dos instrumentais, que serão submetidos ao processo de 

esterilização, julgue os itens abaixo: 

 

I - Para serem esterilizados em autoclave, os instrumentais devem ser empacotados com 

tecido permeável, grau cirúrgico ou pacotes de papel crepado. 

II -Para serem esterilizados em estufa, os instrumentais podem ser colocados em caixas 

metálicas fechadas. 

III - Para serem esterilizados em líquidos esterilizantes, os instrumentais devem ser 

conservados em recipientes plásticos com tampa. 
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a) Apenas I e II estão corretos  b)Apenas III está correto 

c) Apenas II e III estão corretos  d)Todos estão corretos 

 

28. È função de um auxiliar em saúde bucal: 

a) Remoção de sutura.   b)Manipular materiais odontológicos. 

c) Profilaxia dental.    d)Isolamento absoluto. 

 

29. Sobre as fichas clínicas, analise e julgue: 

 

I – Podem ser cadastrados por número ou ordem alfabética. 

II – Deve-se sempre pedir que o paciente assine a ficha, pois constitui um documento. 

III - A história médica pregressa e a identificação do paciente devem sempre estar 

presentes. 

IV - As fichas clínicas devem ser descartadas seis meses após o término do tratamento. 

 

a) F V V F  b)F V F V  c)V V V F  d)V F V F 

 

30. Fazem parte da ficha clínica odontológica, com EXCEÇÃO de: 

a) Odontograma.      

b)Quantidade de material utilizado em cada procedimento. 

c) Plano de tratamento. 

d) Procedimentos realizados. 

 

31. São instrumentais que podem ser necessários ao se montar uma bandeja para 

execução de uma exodontia:  

a) Espátula Lecron e sonda milimetrada.  b)Lima K e Espátula de inserção. 

c) Foice e moldeira.     d)Sindesmótomo e alveolótomo. 

 

32. São instrumentais usados na confecção de uma restauração de amálgama, com 

EXCEÇÃO de: 

 

a) Broca de Gattes  b)Brunidor  c)Condensador d)Espátula 3S 

 

33. Ao trabalhar com resina composta, o cirurgião-dentista pode necessitar utilizar 

vários instrumentais, durante o preparo do dente e a execução da restauração. Dentre os 

listados abaixo, não utilizamos para tal procedimento: 

 

a) Lima Hedströem.    b)Espátula de inserção. 

c) Broca esférica.    d)Cureta de dentina. 

 

34. Durante o atendimento de uma emergência, em que se faz necessária a abertura do 

canal radicular pelo cirurgião – dentista, pode ser necessário está na bandeja: 

 

I – Seringa contendo solução antisséptica.  II – Lima endodôntica. 

III – Enxada.      IV – Sonda exploradora reta. 

 

a) V V F V  b)F V F V  c)V V F F  d)V V V V 
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35. São materiais apresentados em forma de pó e líquido, com EXCEÇÃO de: 

 

a) Cimento de óxido de zinco e eugenol.  b)Hidrocolóide reversível. 

c) Cimento de ionômero de vidro.   d)Cimento de fosfato de zinco. 

 

36. Quando se tem necessidade de estética, os materiais odontológicos que podem ser 

usados são: 

 

I – Porcelana    II – Resina Composta 

III – Amálgama   IV – Cimento de óxido de zinco e eugenol 

 

a) Apenas I e II.   b)Apenas I , II e IV. 

c) Apenas I.    d)Todos. 

 

37. Não é uma indicação odontológica do gesso: 

 

a)Confecção de modelos e troqueis.  b)Confecção de placas miorrelaxantes. 

c) Montagem em articulador.   d)Material de moldagem. 

 

38. O auxiliar em saúde bucal deve está presente nas ações de promoção em saúde, 

junto com o cirurgião-dentista e /ou o técnico de saúde bucal. Essas ações englobam 

diversas faixas etárias e fases da vida, sendo a gestação uma dessas fases que merecem 

atenção e orientação, sobre os cuidados com a saúde bucal. Sobre esse assunto, analise e 

julgue as afirmações abaixo: 

 

I – Durante a gestação, deve ser orientado às pacientes a terem cuidado redobrado com a 

higiene bucal, pois se alimentam mais vezes ao dia e podem desenvolver graus severos 

de gengivite e cárie. 

II – As mães podem ser transmissoras de bactérias cariogênicas para os bebês, por isso 

deve ser recomendado, que não assoprem na comida ou provem na mesma colher da 

criança. 

III – A amamentação deve ser estimulada, pois além de aumentar o vínculo entre mãe e 

filho, promove aumento da defesa imunológica para o bebê. 

 

a) Apenas II e III estão corretas.  b)Apenas I e II estão corretas. 

c) Apenas I está correta.   d)Todas estão corretas. 

 

39. A prevenção da cárie depende de vários fatores, dentre eles: 

 

I – Controle da dieta.  

II – Uso de dentifrício fluoretado. 

III – Uso do fio dental. 

IV – Uso de aparelhos mantenedores de espaço. 

 

a) V V V F  b)V F V F  c)F V F V  d)V V V V 

 

40. Durante o processo de revelação das películas radiográficas, se não houver uma 

adequada lavagem final, podem aparecer na película: 

a) Mancha negra    b)Mancha branca 

c) Mancha amarela ou marrom  d)Nada acontece com a película. 
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PROFESSOR DE INGLÊS 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Texto 1 

Alerta em ingresso de 'Praia do Futuro' diz respeito à meia-entrada e não a sexo gay, diz 

cinema. 
(adaptado de http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-

sexo-gay-diz-cinema-12553105) 

Espectador diz ter sido avisado sobre cenas íntimas no filme com Wagner Moura em 

sala em João Pessoa. 

RIO — Ao lançar "Praia do futuro" no Festival de Berlim, em fevereiro, Wagner Moura 

tentou se esquivar das perguntas sobre as cenas de sexo entre seu personagem e o do 

ator alemão Clemens Schick. "Temos que ter responsabilidade de não fazer isso virar 

um assunto. É preciso ver essa relação entre eles com naturalidade", disse ele, à época. 

Não adiantou. As cenas estão se tornando o principal assunto do filme, que tem 

classificação etária de 14 anos. 

Em Niterói, no Cinemark do Plaza Shopping, cerca de 40 pessoas saíram no meio de 

uma sessão (domingo, às 21h) do novo filme de Karim Aïnouz, conforme adiantou o 

colunista do GLOBO Ancelmo Gois. Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes 

pedirem o reembolso do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram, uma 

unidade também da rede Cinemark passou a fazer o alerta nas bilheterias. Há relatos 

parecidos em São Luís, em que clientes saíram de uma sessão reclamando não terem ido 

ao cinema "para ver aquilo". 

Procurado pelo GLOBO, Aïnouz comentou a polêmica. 

— Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de semana 

em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no 

público que frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a 

intolerância e o preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em 

geral são frutos da ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo 

que o nosso filme venha pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais 

tolerância e respeito às diferenças. 

Já em João Pessoa, o professor de turismo e administrador de empresas Iarlley Araujo, 

de 34 anos, que foi assistir ao filme numa sala da rede Cinépolis, foi alertado pelo 

atendente sobre as "cenas de sexo homossexual". "Senhor, tem certeza de que deseja ver 

esse filme?", teria perguntado o funcionário, de acordo com o post publicado por Iarlley 

Araújo no Instagram, em que compartilha uma imagem com o carimbo de "avisado" no 

ingresso do filme. Mas, segundo a empresa, tudo não passa de um mal entendido.  

 

http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
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1. Em relação ao texto 1, é CORRETO afirmar: 

 

I- É um editorial, com características injuntivas. 

II- É um texto jornalístico com traços argumentativos e expositivos. 

III- É uma propaganda institucional em formato de artigo de opinião. 

 

a) Apenas I e II são corretas. 

b) Apenas II e III são incorretas. 

c) Todas são incorretas, com exceção da afirmativa II. 

d) Apenas III é correta. 

 

2. Sobre o trecho ―Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de 

semana em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no público que 

frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a intolerância e o 

preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em geral são frutos da 

ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo que o nosso filme venha 

pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais tolerância e respeito às diferenças‖, 

podemos AFIRMAR que: 

 

a) A repetição continuada da palavra rejeição foi extremamente necessária, já que não existe 

em Língua Portuguesa outro vocábulo anafórico semelhante. 

b) Para ficar gramaticalmente correto, o jornalista que escreveu o artigo deveria ter modificado 

a transcrição da opinião do cineasta Karim Aïnouz, evitando assim a repetição da mesma 

palavra. 

c) O ―erro‖ linguístico do cineasta se deve ao fato do mesmo ser estrangeiro e não conhecer 

bem a gramática da Língua Portuguesa. 

d) Os termos “reação”, “intolerância” e “preconceito” não só recuperam adequadamente 

o vocábulo reiterado pelas frases anteriores (rejeição) mas também ampliam seu 

significado. 

 

3. Sobre o uso do acento grave nas expressões ―à meia-entrada‖ (ocorrência 1) e ―à época‖ 

(ocorrência 2), podemos AFIRMAR que: 

 

I- É pautado pela mesma regra nas ocorrências 1 e 2 

II- É pautado pela regra de preceder uma palavra feminina na ocorrência 1 

III- É pautado pela regra da preposição a que, ao reger um substantivo feminino singular, 

forma uma locução adverbial que deve necessariamente ser assinalada com um acento 

diferencial na ocorrência 2  

 

a) Todas são falsas, com exceção da III.        b)Todas são verdadeiras, com exceção da I. 
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c) São verdadeiras I e II.    d)Somente I é verdadeira. 

 

4. O pronome "se" na frase ―Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes pedirem o reembolso 

do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram (...)‖ tem o mesmo valor semântico-

sintático na seguinte frase: 

 

a) Em Maceió paga-se pouco, mas vive-se bem. 

b) Precisa-se de empregados responsáveis. 

c) Os passageiros indignaram-se com a greve do metrô. 

d) Após a confusão inicial, durante a briga, os motoristas insatisfeitos ofenderam-se com a 

maior naturalidade. 

 

5. De acordo com o Acordo Ortográfico vigente, assinale a alternativa na qual a regra implícita 

quanto ao uso do hífen na expressão ―meia-entrada‖ seja a mesma em todos os exemplos: 

 

a) auto-escola, e-mail, meia-vida, azul-escuro. 

b) meio-campista, meio-dia, meio-campo, meio-irmão. 

c) meia-casaca, primeira-dama, queima-roupa, super-reservada. 

d) meia-noite, bem-criada, mal-dormida, guarda-chuva. 

 

6. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto:  

 

De braços abertos sobre a Guanabara, ______ mais de 700 metros de altura e ______mais de 82 

anos, com o mesmo vigor _____ que o tornou conhecido em todo o mundo. Será que daqui 

_____80 anos o monumento não terá perdido sua ___________? Exaltado em prosa e verso, o 

Cristo Redentor é o mais altaneiro, o mais ______________ e o mais democrático símbolo do 

Rio de Janeiro: é visto por todos e de quase todas as partes da cidade – pelo menos _________ a 

especulação imobiliária não __________ muralhas de __________ para impedir sua visão. 

 

a) à / a/ simbólico /há/ majestância/ religioso / aonde / ergueu / arranhas-céus. 

b) há / a/ arquitetônico /há/ maestria/ piedoso / onde / levantou / arranhas-céu. 

c) a /há/ iconográfico /a/ magestade/ fervoroso / aonde / construiu / arranha-céus. 

d) a/ há/ simbólico / a/ majestade/ conspícuo / onde / ergueu / arranha-céus. 

 

Texto 2 

Tá avisado 

(disponível em http://taavisado.tumblr.com/) 
Muito boa a iniciativa de um cinema avisar aos espectadores do filme Praia do Futuro que o 

seu conteúdo pode desagradar alguns. Tão boa que deveria virar política das redes de cinema 

pra todo filme. 
 

 
 

 

 

http://taavisado.tumblr.com/
http://taavisado.tumblr.com/
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7. Sobre os textos 1 e 2, NÃO  é correto afirmar: 

 

a) O texto 2, através da ironia e humor parodísticos peculiares, constitui-se em uma 

reinterpretação semiótica intertextual do(s) enunciado(s) recôndito(s) no contexto primário, 

tanto ao que concerne seu caráter intrínseco e extrínseco 

b) O texto 1, muito embora seja um discurso engendrado por uma premente elite coprodutora 

do capital cultural, previsto nos moldes da Teoria Crítica e pelo arcabouço da Escola de 

Frankfurt, escamoteia certo juízo criterioso vigente na sociedade contemporânea em relação às 

minorias 

c)  O texto 2, por meio de uma fulcral pseudo-intersemioticidade dialógica, replica toda e 

qualquer possibilidade interpelativa e interpretativa do signo original, corroborando para 

acentuar a disparidade ambígua e sem fundamento da imagética contida no discurso 

ulterior. 

d) Não obstante a equidistância dos dois discursos, a percepção de leitura apropriada do 

primeiro enunciado é condição sine qua non para a correta depreensão do significado marginal 

na segunda ocorrência.  
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8. Sobre as formas ―seje‖ e ―esteje‖ presentes no conjunto de imagens que integram o texto 2, é 

CORRETO afirmar: 

 

I- Equivalem, respectivamente, às formas: 1
a
. e 3

a
. Pessoas (singular) do Indicativo Presente 

dos verbos SER e ESTAR, em suas formas arrizotônicas, de acordo com a NGB (Norma 

Gramatical Brasileira). 

II- Correspondem à variante popular da conjugação dos verbos SER e ESTAR na Presente do 

Subjuntivo (1
a
/3

a
 pessoa do singular) e absolutamente intercambiáveis com a conjugação padrão 

do verbo, já que as duas formas são atualmente aceitas. 

III- Constituem-se como uma anomalia grave do falante ―culto‖ de língua portuguesa, apesar 

do uso cada vez mais difundido de sua flexão tanto na linguagem falada quanto escrita. 

 

a) As alternativas I e II estão parcialmente corretas. 

b) Todas as alternativas estão incorretas, exceto a III. 

c) Todas as alternativas estão corretas, exceto a II. 

d) Somente a II está incorreta. 

 

9. Na frase ―Ela é encanto de moça, no entanto nenhum pretendente ainda se interessou por 

ela‖, a oração a partir da expressão em destaque é uma: 

 

a) Conjunção subordinativa consecutiva, pois introduz uma oração que exprime consequência. 

b)  Conjunção coordenativa aditiva sindética, pois introduz um pensamento que se adiciona ao 

anterior. 

c) Conjunção coordenativa adversativa, pois introduz um pensamento que contrasta com 

o anterior. 

d) Conjunção coordenativa conclusiva, pois introduz um pensamento de conclusão. 

 

10. Considerando o processo de formação e estrutura das palavras, a alternativa que apresenta 

inconsistência na exemplificação é:   

 

a) Sufixo temporal: estudáramos, existisse, amardes. 

b) Vogal temática: mudemos, levantamo-nos, tirante. 

c) Desinência de número: navios, aviões, girassóis. 

d) Radical: marujo, pedraria, terracota. 

 
11. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto: 

 

Embora seja alvo da especulação imobiliária ____ mais de 50 anos, desde que os 

empreendedores ___________ que o bairro Jardim das Flores ficaria ______ poucos ________ 

(ou melhor, _________) perto de uma importante estação de __________da cidade, a praça 

central _______ resiste. Dotado de uma _________ vista para o lago do Icaraí, os moradores 

__________ até quando _____________ conservar o importante patrimônio publico da 

comunidade. 

 

a) a – percebem – há – metrôs – metro – excessivamente -não obstante- magestosa – perguntam 

– conseguiram 

b) há – perceberão – a – metros – metro –escessivamente – portanto  - majestosa – perguntam – 

conseguiram 

c) a – perceberam - há – metros – metrô – ecessivamente – contudo – magestosa – 

perguntando-se - consiguirão  

d) há – perceberam – a – metros - metrô – excessivamente – ainda - majestosa – 

perguntam-se – conseguirão 

 

 

 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE - 20/07/2014 

6 
 

12. Leia as frases a seguir e escolha a alternativa CORRETA: 

 

I- Estou encantada com a vista. 

II- Alô? Alô!? Tem alguém na linha? 

III- ―Dicionário: sm.1. Obra que reúne, em ordem alfabética, as palavras de uma língua ou 

termos referentes a uma matéria específica, e descreve seu significado, uso, etimologia etc., na 

mesma língua ou em outra (dicionário de cinema / de inglês)2. O conjunto das palavras ou 

termos reunidos nessa obra.‖ 

IV-Beba Coca-Cola! 

 

De acordo com o conjunto de finalidades comunicativas realizadas por meio do enunciado da 

língua proposto por Jakobson, na sequência supramencionada temos as seguintes funções da 

linguagem, em ordem crescente (I a IV): 

 

a) Emotiva, fática, metalinguística, conativa.         
b)Poética, fática, metalinguística, referencial. 

c)Poética, referencial, fática, metalinguística.     

d)Emotiva, poética, metalinguística, conativa. 

 

13. NULA 

 

14. Está plenamente CORRETO o emprego do elemento sublinhado na frase:   

 

a) O relatório para cujo o professor nos pede pressa, está em seu armário desde a semana 

passada.  

b) Fizemos um excelente relatório, para o qual colaboraram nosso estudo e dedicação.   

c) A parte do relatório aonde citei minhas experiências profissionais ocupou 15% do texto.  

d) Às vezes o estilo de um simples relatório, ao qual nos deparamos, torna-o absolutamente 

encantador para nós.   

15. Assinale a alternativa em que a concordância está feita de forma CORRETA: 

 

a) Deixamos caídas a calça e o jaleco. 

b) As enigmáticas Bruna e Cláudia vieram me afrontar. 

c) Água é boa para saúde. 

d) Admiro os futebóis alemão e os argentinos. 

16. Considere as frases: 

 

I- A expressão - (x-y) tem como resultado um número não positivo. 

II- Ela é uma dançarina excepcional. 

a) I é uma sentença aberta.   b) II é uma sentença fechada. 

c) I é uma sentença fechada.   d) I e II são sentenças abertas. 

17. João possui três amigos: um Brasileiro, um Argentino e outro Alemão. Um dos amigos é 

Enfermeiro, o outro é Engenheiro e o outro é Professor. Sabe-se que: 

 

I- Ou o Brasileiro é enfermeiro ou é professor. 

II- Ou o Brasileiro é engenheiro ou o Argentino é professor. 

III- Ou o Alemão é professor ou o Argentino é Professor. 

IV- Ou o Argentino é Engenheiro ou o Alemão é Engenheiro. 
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Portanto, é VERDADE que: 

 

a)O Brasileiro é Enfermeiro, o Argentino é engenheiro e o Alemão é Professor.  

b) O Brasileiro é enfermeiro, o Argentino é professor e o Alemão é 

engenheiro. 

c) O Brasileiro é professor, o Argentino é enfermeiro e o Alemão é engenheiro. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

18. Observe a sequência abaixo: 

JESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUS... 

A letra que ocupará a 61ª posição será: 

a) J  b) E  c)S  d)U 

 

19. NULA 

 

20. É CORRETO afirmar a respeito da administração indireta: 

 

a) As autarquias são pessoas jurídicas de direito privado.  

b) A responsabilidade civil das autarquias por danos causados a terceiros depende da 

comprovação do dolo ou culpa.  

c) As sociedades de economia mista não podem explorar atividade econômica. 

d) Todas são falsas. 

 

21. NÃO são modalidades de licitação:  

 

a) concorrência  b)tomada de preços  c)convite d)disputa  

 

22. É dispensável a licitação: 

 

a) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 

b) nos casos de emergência ou de calamidade pública, somente para os bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial ou calamitosa.  

c) para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade 

certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 

d) Todas as alternativas estão corretas 

23. O ___________, previsto pelo art. 137 da Constituição Federal, poderá ser decretado em 

função de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a 

ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, ou ainda quando da declaração de 

estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira. 

 

a) Estado de Emergência  b) Estado de Calamidade 

c) Estado de Sítio   d) Estado de Defesa 

 

24. Faça a correspondência: 

 

I- Eficiência  II- Razoabilidade e Proporcionalidade  III- Motivação  

(   ) Por princípio,  a parte dispositiva deverá vir precedida por uma explicação ou fundamentos 

de fato e de direito . Nos processos e nos atos administrativos, é entendida como a indicação dos 

pressupostos de ―fato e de direito‖. 
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(   ) Exige que a Administração atue com presteza, perfeição e sempre tenha por objetivo o 

atingimento de resultados práticos (busca pelo interesse público). Também chamado de 

princípio da boa-administração.  

(    )É o princípio da proibição de excesso, que tem por objetivo aferir a compatibilidade entre os 

meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da 

Administração Pública.   

 

A sequência CORRETA é: 

a) III, I, II  b) III, II, I  c) I,II, III  d) II, I, III 

 

25. São ícones padrão do Windows XP: 

 

a) Meu Computador e Meus Documentos.    

b) Meus Documentos e Meus Locais de Rede. 

c) Meus Locais de Rede e Internet Explorer. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

26. Na Barra de Formatação no Windows XP, podemos: 

 

a)Alterar Fonte, Negrito, Alinhamento de Texto. 

b) Alinhamento de Texto, Itálico, Visualizar. 

c) Inserir Data/hora, Visualizar, Itálico. 

d) Desfazer, Alterar Fonte, alinhamento de Texto. 

 

27. Para alterar a configuração da área de trabalho no Windows XP basta seguir os passos: 

 

a) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações),Clicar em OK para salvar as modificações 

ou cancelar para sair sem modificar nada.  

b) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, área de 

trabalho,  proteção de tela, aparência,  configurações), Clicar em OK para salvar as 

modificações ou cancelar para sair sem  modificar nada. 

c) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), clicar em OK para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

d) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de trabalho e 

proteção de tela), Clicar em Ok para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

 

28. O Brasil sediou, entre os dias 14 e 16 de julho em Fortaleza, a reunião cúpula do BRICS, 

grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 

Em pauta, estava(m): 

 

a) Criação de um banco de desenvolvimento e de um fundo de reservas. 

b) A inclusão da Argentina à cúpula do BRICS. 

c) Por não ter ainda um caráter formal, não ter um documento constitutivo, não funcionar com 

um secretariado fixo nem ter fundos destinados a financiar qualquer de suas atividades, o 

BRICS discutirá a formalização do grupo e elegerá sua diretoria. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 
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29. A Copa do Mundo da FIFA é a maior competição internacional de esporte único e é 

disputada pelas seleções masculinas principais das 208 federações afiliadas à FIFA. A 

competição é jogada a cada quatro anos desde a edição inaugural em 1930, à exceção de 1942 e 

1946, quando não ocorreu em função da Segunda Guerra Mundial. Ela cumpre com os objetivos 

da FIFA de sensibilizar o mundo, desenvolver o esporte e construir um futuro melhor de 

diversas maneiras. 

 

As duas próximas Copas aconteceão, respectivamente: 

 

a) Rússia e África   b)Rússia e Catar  

c) Catar e Rússia   d) Rússia e Japão 

 

30. NULA 

 

 

  

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

31. A formação da teoria didática para investigar as ligações entre o ensino e 

aprendizagem ocorreu no século  XVII, quando João Amós Comênio (1592-1670), um 

pastor protestante, escreveu sobre didática, a Didática Magna. A didática de Comênio se 

assentava nos seguintes princípios, EXCETO: 

 

a) A educação é um direito natural de todos e tem finalidade de conduzir à felicidade 

com Deus. 

b)O homem deve ser educado de acordo com o seu desenvolvimento natural, as 

características de idade e capacidade para o conhecimento. 

c) Os conhecimentos devem ser adquiridos a partir da observação das coisas e dos 

fenômenos naturais. 

d) O método intuitivo consiste da observação indireta das coisas para o registro de 

impressões na mente do aluno. 

 

32. Jean Jacques Rousseau (1712-1778) foi um pesquisador que propôs uma concepção 

nova de ensino, baseada nas necessidades e interesses imediatos da criança. Rousseau 

não colocou em prática suas teorias. Essa tarefa coube a outro pedagogo suíço Henrique 

Pestalozzi (1746-1827). As ideias mais importantes de Rousseau foram, EXCETO: 

 

a)A preparação da criança para a vida futura deve ser baseada no estudo das coisas 

relacionadas as suas necessidades e interesses atuais. 

b)Os verdadeiros professores são: a natureza, a experiência e o sentimento. 

c) Os professores são o centro da aprendizagem, cabendo aos mesmos criar 

ambientes lúdicos e envolver o educando no processo de aprendizagem de acordo 

com o interesse da instituição. 

d)A educação é um processo natural e as crianças são boas por natureza, elas têm uma 

tendência natural para se desenvolverem. 

 

33. Johann Friedrich Herbart (1766-1841) estabeleceu quatro critérios didáticos que 

deveriam ser seguidos rigorosamente, são eles: 

 

a)Clareza,  associação, sistematização e Método. 
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b) sistematização, método, informação e vivencia. 

c) Clareza, associação, vivencia e sistematização. 

d) Associação, esquematização, sistematização e vivencia. 

 

34. Paulo Reglus Neves Freire - Nasceu em Recife, em 19 de setembro de 1921 e 

faleceu em São Paulo, no dia 2 de maio de 1997. Formado em Direito, começou sua 

vida profissional como professor de Língua Portuguesa. Sua principais obras são, 

EXCETO:  

 

a)Pedagogia do Oprimido.  b) Psicopedagogia da linguagem escrita. 

c) Pedagogia da Esperança.  c) Pedagogia da Autonomia.  

 

35. O caráter do professor influencia o seguimento e a qualidade do ensino. Para 

explicar isso, Libâneo esquematizou os principais objetivos da atuação docente, são 

eles, EXCETO: 

 

a)Assegurar ao aluno domínio duradouro e seguro dos conhecimentos científicos. 

b)Criar condições para o desenvolvimento de capacidades e habilidades, dirigindo a 

autonomia na aprendizagem e independência de pensamento dos alunos. 

c)Orientar as tarefas do ensino para a formação da personalidade; ajudá-los a 

escolherem um caminho com convicções, preparando-os, assim, para problemas futuros 

na vida real. 

d)Levar os alunos a uma esfera mais elevada possível, propondo desafios e 

instigando um crescimento satisfatório, buscando exclusivamente a superação 

exaustiva, mas necessária ao crescimento individual e coletivo. 

 

36. De acordo com a LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação. CAPÍTULO II - Da 

Educação Básica, Seção I – Art.23. § 2º O calendário escolar deverá adequar-se a 

as  peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo 

sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de: 

 

a)horas letivas previsto nesta lei.  b) numero de funcionários. 

c) numero de alunos.    d) numero de professores. 

 

37. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação ( LDB) Seção V - Art. 37. 

A educação de jovens e adultos será destinada a que publico? 

a) Aqueles que desejam antecipar seus estudos. 

b) Aqueles que apresentam necessidades de revisar os conteúdos já estudados. 

c) Aqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 

fundamental e médio na idade própria. 

d) Aqueles que ainda não escolheram que profissão seguir. 

 

38. De acordo com a LDB. Art. 67, os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 

profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos 

planos de carreira do magistério público: 

 

I- Ingresso por concurso público de provas e títulos e indicações de profissionais aptos a 

avaliar. 

II- Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 

remunerado para esse fim.  
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III- Piso salarial profissional.  

IV- Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do 

desempenho.  

V- Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de 

trabalho. 

VI- Condições adequadas de trabalho quando for possível. 

 

As alternativas que indicam a forma de valorização dos profissionais da Educação 

segundo a LDB são: 

a)Apenas os itens I, II, III e VI.  b)Apenas os itens II, III, IV e V. 

c)Apenas os itens  I, IV, V e VI.  d)Apenas os itens  I, III e V. 

 

39. De acordo com a LDB Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos 

com necessidades especiais, EXCETO:  

 

a) Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para 

atender às suas necessidades.  

b) Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a 

conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para 

concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados.  

c) Professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 

atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a 

integração desses educandos nas classes comuns. 

d) Acesso diferenciado aos benefícios dos programas sociais suplementares 

disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. 

 

40. São diretrizes do Processo de Avaliação Institucional, EXCETO: 

 

a)Consiste em uma atividade intrínseca ao processo de planejamento, sendo um 

processo contínuo, geral, específico, buscando integrar ações. 

b)É um processo transparente e ético em relação a seus fundamentos, com objetivo 

unicamente qualitativo.  

c) Elabora críticas às suas ações e aos resultados obtidos. 

d) Busca conhecer e registrar as limitações e possibilidades do trabalho avaliado. 

 

41. Choose the option where the quantifiers are used correctly. 

 

a) I have many good news to give you.  

b) We don’t use much slang in our community.   

c) There was only a few traffic this morning. 

d) She eats just a little fruits and vegetables. 

 

42. Choose the option where the use of the question tag is correct. 

 

a) It’s hardly rained at all this summer, isn’t it?   

b) Nothing bad will happen, won’t it? 

c) Do help yourself to a drink, will you? 

d) They rarely go out on weekends, don’t they? 
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43.  Choose the option where the passive voice is used correctly. 

 

a) They had encouraged to be danced at the party.   

b) Our lives are definitely been changing by technology.  

c) It was agreed the class would be postponed. 

d) He was been considered a failure by his boss. 

 

44. Choose the option where the indefinite article is used correctly. 

 

a) That over there is a eucalyptus tree.    

b) He’s an European man from Sweden, I guess.   

c) It’s a honor to meet someone like you.  

d) My father bought an yacht last month.  

 

45. Choose the option where the relative pronoun is correctly used. 

 

a) This is Mr. Roger’s son, whom you met last year.   

b) Brussels, that is in Belgium, is a very old city.   

c) I saw a girl who’s hair came down to the waist. 

d) I know a shop that you can find nice sandals. 

 

46. NULA 

 

47. Choose the option where the preposition is used incorrectly. 

 

a) I was much better at maths when I was younger.   

b) We were totally surprised at her new look.    

c) That’s very different to what I saw on TV. 

d) He insisted in paying for dinner last night. 

 

48. Choose the option where the order of the adjectives is correct. 

 

a) My neighbors have two fat old black dogs.    

b) This is a big German brown glass mug. 

c) That’s a small black round leather handbag.   

d) They live in an old wonderful wood house. 

 

49. What is true about scanning and skimming? 

 

a) Scanning and skimming are used for the same purpose. 

b) Scanning refers to looking only for the general idea or main ideas. 

c) Scanning and skimming are two different strategies for speed reading. 

d) When skimming, you look only for a specific fact of piece of information without 

reading everything. 

 

50. Choose the option that contains an example of a description. 

 

a) Not being satisfied with the service, we decided to make a formal complaint. 

b) It was a dark room with a broken door. Inside it, you could see an old table and 

broken chairs. 
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c) Hello, Larry. What have you been up to lately? I haven’t heard from you since the 

day you and Chris broke up. 

d) Add two cups of baking flower and then three cups of sugar. Beat for about 10 

minutes and then add the eggs. 

 

51. Choose the option where all the nouns are uncountable. 

 

a) information / advertisement / paper     

b) fish / soap / plastic 

c) equipment / music / furniture      

d) hair / job / sheep  

 

52. Choose the option where the genitive case is used correctly. 

 

a) The two sister’s apartment is not far from here.   

b) A weeks’ holiday is not enough for me to rest. 

c) My childrens’ school is just around the corner.   

d) James’s doctor has an office in that building. 

 

53. Fill in the blanks with the correct pronouns. 

 

Margaret decided to talk to ____ two brothers about ____ new apartment ____ were 

renting. ____ is close to a shopping mall and in a very good neighborhood. 

a) her / their / they / It    b) their / her / they / Them  

c) hers / his / she / She   d) his / our / it / He  

 

54. Choose the option where the relative pronoun is used incorrectly. 

 

a) I totally dislike the man whom Joan married.    

b) I couldn’t recognize the thief which robbed me. 

c) Sydney, which is in Australia, has a famous opera house.  

d) She rewarded the police officer that saved her. 

 

55. Choose the option where the comparative of the adjective is incorrect. 

 

a) Londoners are politer than New Yorkers.    

b) Living in the suburbs is quietter than living here. 

c) I think Jennifer is much more polite than her brother.   

d) It’s a lot farther if we decide to take that road. 

 

56. Choose the option where the sentence with the modal verb is correct. 

 

a) I ought to talk to my doctor before traveling overseas.   

b) Sean couldn’t decided what to do on his vacation.   

c) We might to come a lot earlier than we think. 

d) My brother should to be studying right now. 

 

57. Choose the option where the question tag is used incorrectly. 

 

a) Let’s go to that new restaurant tonight, shall we?   
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b) I’m doing the right thing, aren’t I?     

c) That’s a very interesting book to read, isn’t it? 

d) She hardly ever goes to the beach, doesn’t she? 

 

58. Choose the option where the quantifier is used incorrectly. 

 

a)  I need a little advice about what to do after I graduate.  

b) How much dollars do you need to buy that new computer?  

c) These are just a few examples of how to do this. 

d) I have a great many friends in Europe. 

 

59. Choose the option where the indirect speech of the sentence below is correct. 

 

Rick: “I liked the movie a lot, but John hated it.” 

a) Rick told that he liked the movie a lot, but John hated it. 

b) Rick said he had liked the movie a lot, but John hated it. 

c) Rick said me he had liked the movie a lot, but John had hated it. 

d) Rick told me that he had liked the movie a lot, but John had hated it. 

 

60. Choose the option that correctly completes the sentences below. 

 

__________ is a method of rapid moving the eyes over the text with the purpose of 

getting only main ideas and a general overview of the content. 

__________ rapidly covers a great deal of material in order to locate a specific fact or 

piece of information. 

 

a) Skimming / Skimming      

b) Scanning / Scanning       

c) Skimming / Scanning  

d) Scanning / Skimming 
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FISCAL AMBIENTAL 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Leia o texto e responda às questões a seguir: 

 

Texto 1 - A Princesa e a Rã  

Luís Fernando Veríssimo  

Era uma vez... numa terra muito distante... uma princesa linda, independente e cheia de 

autoestima. 

Ela se deparou com uma rã enquanto contemplava a natureza e pensava em como o 

maravilhoso lago do seu castelo era relaxante e ecológico... 

Então, a rã pulou para o seu colo e disse: linda princesa, eu já fui um príncipe muito 

bonito. 

Uma bruxa má lançou-me um encanto e transformei-me nesta rã asquerosa. 

Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe e poderemos 

casar e constituir lar feliz no teu lindo castelo. 

A tua mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar, lavar as 

minhas roupas, criar os nossos filhos e seríamos felizes para sempre... 

Naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã sautée, acompanhadas de um cremoso 

molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria, pensando consigo 

mesma: - Eu, hein?... nem morta! 

 

1. De acordo com as características predominantes deste texto, podemos classificá-lo 

como: 

a) jornalístico e injuntivo    

b) b)argumentativo e descritivo 

c) humorístico e jornalístico     

d)narrativo e humorístico 

 

2. Sobre o texto, é possível AFIRMAR: 

I- O autor quebra a expectativa do leitor ao escrever um final diferente daquele que 

seria o esperado para um conto de fada tradicional. 

II- No texto não há nenhum tipo de crítica à ideia de casamento e ao relacionamento 

“romântico”, de modo geral. 

III- Ela não desejava se casar com o príncipe porque já estava comprometida em outro 

relacionamento. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) As afirmativas II e III estão corretas.  

b)Apenas a afirmativa III está correta. 

c) Apenas a afirmativa I está correta. 

d)Todas as afirmativas estão incorretas. 
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3. Em relação à palavra autoestima, presente na primeira frase, podemos AFIRMAR 

que: 

a) Está grafada de forma incorreta pois, diante de uma vogal no segundo termo da 

construção, há sempre a necessidade de colocar um hífen (auto-estima). 

b) Está grafada de maneira correta pois, de acordo com o Acordo Ortográfico vigente, 

não se usa o hífen se o prefixo terminar com letra diferente daquela com que se inicia a 

outra palavra. 

c) Está grafada de forma incorreta, já que é obrigatório o hífen em palavras com o 

prefixo auto-. 

d) Está grafada de maneira correta, pois, nesse caso, o uso do hífen é facultativo e 

a palavra pode ser escrita das duas maneiras (autoestima e auto-estima), de acordo 

com o código ortográfico vigente.  

 

4. A expressão “- Eu, hein?... nem morta!”, proferida pela princesa no final do texto, 

pode se referir à seguinte situação implícita na narrativa: 

a) A ideia de que, com o possível casamento, a protagonista teria que abrir mão da 

sua independência e se dedicar exclusivamente ao marido e aos filhos. 

b) O ato “repugnante” de ter que beijar uma rã. 

c) A princesa não queria quebrar o encanto do príncipe porque não queria contrariar a 

bruxa que lhe havia lançado o feitiço. 

d) A princesa não desejava que o príncipe fosse morar no seu castelo. 

 

5. Assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços da seguinte frase: “O 

governador também compareceu ao ___________ do pianista __________ pois era uma 

_________ beneficente.” 

 

a) conserto - eminente - sessão    

b) concerto - iminente - secção  

c) conserto - iminente - seção    

d) concerto - eminente - sessão 

 

Leia a tirinha a seguir e responda às questões a seguir: 

Texto 2 
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6. Sobre a frase “Que raridade, Mafalda!”, é possível AFIRMAR que: 

a) Sintaticamente, o termo “Que raridade” funciona como aposto. 

b) Na frase, o nome “Mafalda!” desempenha a função de vocativo. 

c) O termo “Mafalda” atua na frase como um predicativo do sujeito. 

d) A frase inteira pode ser considerada como uma interjeição. 

 

7. A expressão “De vez em quando” poderia ser substituída também por expressões 

como: 

a) Nunca/ não obstante/ ademais. 

b) Às vezes/ quase sempre/ frequentemente. 

c) Às vezes/ em algumas ocasiões/ eventualmente. 

d) Quase sempre/ repetidamente/jamais. 

 

8. Sobre os textos 1 (A Princesa e a Rã) e 2 (Tirinha da Mafalda), é possível 

AFIRMAR: 

a) São totalmente desconexos porque abrangem temas completamente diferentes. 

b) Ambos criticam a postura arrogante da mulher na sociedade contemporânea. 

c) Não é possível fazer nenhum tipo de relação entre os textos porque são de autores e 

épocas distintas, além de se apresentarem em um suporte diverso (uma imagem e um 

texto). 

d) Ambos evidenciam, de maneira bem-humorada, a evolução do papel feminino 

ao longo dos tempos e a descoberta de outras possibilidades pessoais e profissionais 

da mulher para além do casamento. 

 

9. NULA 

10. As formas femininas das palavras “Monge”, “Duque”, “Papa” e “Tigre” são, 

respectivamente:  

a) monja – duquesa – papisa – tigresa  

b) freira – duqueza – papiza – tigressa 

c) monga – duquesa – papiza – tigresa  

d) monja – duqueza – papissa – tigresa 

 

11. O ambiente do sistema operacional Windows 7 que fornece um conjunto de 

ferramentas administrativas com finalidades especiais que podem ser usadas para 

configurar o próprio Windows, aplicativos e ambientes de serviços, chamamos de: 

 

a)Painel de Sistemas.     

b) Painel de Controle. 

c) Barra de exibição.     

d) Barra de Ferramentas. 

 

12. Para sublinhar um texto selecionado utilizando-se o editor de textos Microsoft 

Office Word 2003, na sua configuração padrão, utilizamos a combinação de teclas:  

 

a) CTRL + Z   b) CTRL + T  c) CTRL + S                       d)CTRL + L  
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13. No software Word 2010 BR, ao pressionarmos a tecla F1 temos como objetivo: 

a) mostrar na tela a janela de Ajuda do Word. 

b) Sublinhar o texto completo. 

c) diminuir tamanho da fonte aplicada a um texto. 

d) Apagar todo o texto. 

 

14. No aplicativo Microsoft Office Word 2010 (configuração padrão) idioma padrão 

Português do Brasil, para recortaré utilizado o atalho: 

a) CTRL + Z   b) CTRL + T  c) CTRL + X   d) CTRL + L 

 

15. São Princípios da Administração Pública: 

a) Legalidade e Impessoalidade   

b) Moralidade e Publicidade  

c) Eficiência e Impessoalidade   

d) Todas estão corretas 

 

16. A _____________ está no alicerce do Estado de Direito, no princípio da autonomia 

da vontade. Baseia-se no pressuposto de que tudo o que não é proibido, é permitido por 

lei. Mas o administrador público deve fazer as coisas sob a regência da lei imposta. 

Portanto, só pode fazer o que a lei lhe autoriza. 

 

a) Legalidade  b) Razoabilidade  c) Igualdade  d) Publicidade 

 

17.Foi publicada no começo de junho/2014 a Lei nº 12.990/14, que reserva 20% das 

vagas dos concursos do Poder Executivo federal e de sua respectiva Administração 

Indireta (autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações) 

para candidatos negros, sempre que o número de cargos oferecidos for igual ou superior 

a três. Vale destacar que, por ora, a lei não alcança os concursos do Poder Legislativo, 

do Poder Judiciário e os certames estaduais e municipais. A tendência, todavia, é a 

expansão dessa política para as demais esferas da Federação. O sistema de cotas hoje é 

adotado para: 

 

a) Universidades Estaduais                    

b)Universidades Federais 

c) Todas as Universidades    

d) Nenhuma alternativa é correta 

 

18. O ebola é uma doença grave, que mata em 90% dos casos, e para a qual não existe 

tratamento. Sua contaminação acontece: 

 

a) Surtos costumam começar quando um humano entra em contato com fluidos de um 

animal contaminado. 

b) Os principais animais transmissores do vírus são macacos, gorilas e chimpanzés. 

c) O vírus se espalha por meio do contato com sangue, secreções e fluidos corporais de 

pessoas contaminadas, inclusive no ambiente, como em lençóis, roupas e agulhas. 

d)Todas as alternativas estão corretas. 
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19. Durante a Copa do Mundo 2014, um time teve 12 pênaltis a seu favor. Sabendo que 

a razão do número de acertos para o total de pênaltis foi de 3/4, quantos pênaltis foram 

convertidos em gol por essa equipe? 

 

a) 7 

 

 

b) 8 

 

 

c) 9 

 

d) 10 

 

 

 

 

 

20. Não sabemos a distancia entre a casa de Gledson e a casa de Rafael. Sabemos que 

37,5% dessa distância correspondem a 600 m. Qual a distância entre a casa de Gledson 

e Rafael? 

 

a) 1.900m 

 

b) 1.800m 

 

c) 1.700m 

 

d) 1.600m 

 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

 

21. Acredita-se, que uma unidade armazenadora, técnica e convenientemente localizada, 

constitui uma das soluções para tornar o sistema produtivo mais econômico. Além de 

propiciar a comercialização da produção em melhores períodos, evitando as pressões 

naturais do mercado na época da colheita, a retenção de produto na propriedade, quando 

bem conduzida, apresenta inúmeras vantagens. Assinale a alternativa que não apresenta 

uma das vantagens. 

 

a)Economia do transporte, uma vez que os fretes alcançam seu preço máximo no "pico 

de safra". Quando o transporte for necessário, terá o custo diminuído, devido à 

eliminação das impurezas e do excesso de água pela secagem. 
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b)Aumento das perdas quantitativas e qualitativas que ocorrem no campo, pelo 

atraso da colheita ou durante o armazenamento em locais inadequados.  

c)Maior rendimento na colheita por evitar a espera dos caminhões nas filas nas unidades 

coletoras ou intermediárias.  

d)Melhor qualidade do produto, evitando o processamento inadequado devido ao grande 

volume a ser processado por período da safra, por exemplo a secagem à qual o produto 

é submetido, nas unidades coletoras ou intermediárias. 

 

22. Sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas 

ao meio ambiente para imposição e geração da penalidade, a autoridade competente 

observará: 

 

a) Gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a 

saúde pública e para o meio ambiente; 

b)Os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse 

ambiental. 

c) A situação econômica do infrator, no caso de multa. 

d)Todas as alternativas estão corretas. 

 

23. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de 

liberdade quando: 

a) tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior 

a quatro anos. 

b) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, 

bem como os motivos e as circunstâncias do crime não indicarem que a substituição 

seja suficiente para efeitos de reprovação e prevenção do crime. 

c) As penas restritivas de direitos terão duração maior da pena privativa de liberdade 

substituída. 

d) As penas restritivas de direitos terão duração menor da pena privativa de liberdade 

substituída. 

 

24. São penas restritivas de direito: 

 

a)prestação de serviços à comunidade e  interdição temporária de direitos. 

b) suspensão parcial ou total de atividades e prestação pecuniária. 

c) recolhimento domiciliar e prestação de serviços à comunidade. 

d) Todas as alternativas são verdadeiras. 

 

25. Analise as alternativas. 

I- A prestação de serviços à comunidade. 

II- Penas de interdição temporária de direito. 

III- Prestação pecuniária. 
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(  ) consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou à entidade pública ou privada com 

fim social, de importância, fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem 

superior a trezentos e sessenta salários mínimos. O valor pago será deduzido do 

montante de eventual reparação civil a que for condenado o infrator. 

(  ) consiste na atribuição ao condenado de tarefas gratuitas junto a parques e jardins 

públicos e unidades de conservação, e, no caso de dano da coisa particular, pública ou 

tombada, na restauração desta, se possível. 

(  ) a proibição de o condenado contratar com o Poder Público, de receber incentivos 

fiscais ou quaisquer outros benefícios, bem como de participar de licitações, pelo prazo 

de cinco anos, no caso de crimes dolosos, e de três anos, no de crimes culposos. 

 

A sequência CORRETA é: 

a) III, II, I  b) I, II, III  c) III, I, II  d) II, I, III 

 

26. João cometeu atividades lesivas ao meio ambiente. O Fiscal Ambiental analisará os 

fatores que podem ou não atenuar a pena.  

 

I- circunstâncias que atenuam a pena II- circunstâncias que agravam a pena 

 

(   ) reincidência nos crimes de natureza ambiental. 

(   ) baixo grau de instrução ou escolaridade do agente. 

(   ) espontânea reparação do dano. 

(   ) Ter o agente cometido a infração em domingos ou feriados. 

 

A sequência CORRETA é: 

a) II, II, I, II  b) I, II, I, II  c) II, I, II, II  d) II, I, I, II 

 

27. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente 

conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão 

de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou 

benefício da sua entidade. As penas aplicáveis isoladas, cumulativa ou alternativamente 

às pessoas jurídicas, são: 

 

a) Multa              

b) Restritivas de direitos         

c) Prestação de serviços à comunidade.   

d) Todas estão corretas 

28. Considera-se infração administrativa ambiental, toda ação ou omissão que viole as 

regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. As 

infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções: 

a) Apenas com advertência, multa simples ou multa diária. 

b) Apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais 

produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos 

ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração. 

c) liberação de obra ou atividade e suas respectivas áreas. 

d) distribuição do produto. 
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29. Sobre a sanção da Advertência, assinale V para verdadeiro e F para Falso: 

(   ) A sanção de advertência poderá ser aplicada, mediante a lavratura de auto de 

infração, para as infrações administrativas de menor lesividade ao meio ambiente, 

garantidos a ampla defesa e o contraditório.  

(   ) Consideram-se infrações administrativas de maior lesividade ao meio ambiente 

aquelas em que a multa máxima cominada não ultrapasse o valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), ou que, no caso de multa por unidade de medida, a multa aplicável não exceda o 

valor referido.  

(   ) Caso o autuado, por negligência ou dolo, deixe de sanar as irregularidades, o agente 

autuante certificará o ocorrido e aplicará a sanção de multa relativa à infração praticada, 

independentemente da advertência.   

 

A sequência CORRETA é: 

a) V, F, V  b)V, V, V  c) F, F,V  d) V, F, F 

 

30. O cometimento de nova infração ambiental pelo mesmo infrator, no período de 

cinco anos, contados da lavratura de auto de infração anterior devidamente confirmado 

no julgamento, implica: 

 

a) aplicação da multa em dobro, no caso de cometimento da mesma infração. 

b) aplicação da multa em triplo, no caso de cometimento de infração distinta. 

c) aplicação da multa em dobro, no caso de cometimento de infração distinta. 

d) aplicação da multa em 4 vezes, no caso de cometimento da mesma infração. 

 

31. Assinale a alternativa FALSA: 

 

a) A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da 

autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que 

regularize a obra ou atividade. 

b) O embargo de obra ou atividade restringe-se aos locais onde efetivamente 

caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em 

áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não correlacionadas com a infração. 

c) No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante 

embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, 

excetuando as atividades de subsistência. 

d) O agente autuante deverá colher todas as provas possíveis de autoria e 

materialidade, bem como da extensão do dano, apoiando-se em documentos 

apenas, que deverão constar do respectivo auto de infração para posterior 

georreferenciamento. 
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32. A sanção de demolição de obra poderá ser aplicada pela autoridade ambiental, após 

o contraditório e ampla defesa, quando: 

 

a) verificada a construção de obra em área ambientalmente protegida em 

desacordo com a legislação ambiental. 

b) quando a obra ou construção realizada atenda às condicionantes da legislação 

ambiental e seja passível de regularização.  

c) for comprovado, mediante laudo técnico, que o desfazimento poderá trazer piores 

impactos ambientais que sua manutenção. 

d) Todas estão corretas. 

 

33. O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as seguintes 

licenças: 

 

a)Licença Prévia.      

b) Licença de Instalação (LI).  

c) Licença de Operação (LO).    

d)Todas são verdadeiras. 

34. O órgão ambiental competente estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de 

licença, especificando-os no respectivo documento, levando em consideração os 

seguintes aspectos: 

 

a) O prazo de validade da Licença Prévia (LP) deverá ser, no mínimo, o estabelecido 

pelo cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao 

empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 3 (três) anos. 

b) O prazo de validade da Licença de Instalação (LI) deverá ser, no mínimo, o 

estabelecido pelo cronograma de instalação do empreendimento ou atividade, não 

podendo ser superior a 4 (quatro) anos. 

c) O prazo de validade da Licença de Operação (LO) deverá considerar os planos 

de controle ambiental e será de, no mínimo, 4 (quatro) anos e, no máximo, 10 (dez) 

anos. 

d) O órgão ambiental competente não poderá estabelecer prazos de validade específicos 

para a Licença de Operação (LO) de empreendimentos ou atividades. 

 

35. Constitui Área de Preservação Permanente: 

 

a) em faixa marginal, medida a partir do nível mais alto, em projeção horizontal, com 

largura mínima de quarenta metros, para o curso da água com menos de dez metros de 

largura. 

b) ao redor de nascente ou olho d`agua, ainda que intermitente, com raio mínimo 

de cinquenta metros de tal forma que proteja, em cada caso, a bacia hidrográfica 

contribuinte. 

c) ao redor de lagos e lagoas naturais, em faixa com metragem mínima de quarenta 

metros, para os que estejam situados em áreas urbanas consolidadas. 
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d) em vereda e em faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de trinta 

metros, a partir do limite do espaço brejoso e encharcado. 

 

36. As tecnologias a serem adotadas na concepção e projeto dos sistemas de disposição 

final de resíduos sólidos deverão considerar os seguintes aspectos: 

 

a) os sistemas de drenagem de águas pluviais. 

b) a coleta e a destinação final e tratamento adequado dos percolados. 

c) a coleta e queima dos efluentes gasosos, quando necessário. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

37. Considera-se infração administrativa ambiental: 

 

a) toda ação que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e 

recuperação do meio ambiente. 

b) toda omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e 

recuperação do meio ambiente. 

c) toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, 

proteção e recuperação do meio ambiente. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

 

38. O processo administrativo para apuração de infração ambiental deve observar os 

seguintes prazos máximos: 

a)Dez dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação contra o auto de infração, 

contados da data da ciência da autuação. 

b) trinta dias para a autoridade competente julgar o auto de infração, contados da 

data da sua lavratura, apresentada ou não a defesa ou impugnação. 

c) Quinzedias para o infrator recorrer da decisão condenatória à instância superior do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, ou à Diretoria de Portos e Costas, do 

Ministério da Marinha, de acordo com o tipo de autuação. 

d)Quinze dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação contra o auto de infração, 

contados da data da ciência da autuação. 

 

 

39. Sobre os Crimes contra a Administração Ambiental, assinale a alternativa FALSA: 

 

a) Fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar 

informações ou dados técnico-científicos em procedimentos de autorização ou de 

licenciamento ambiental:  Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 

b) Conceder o funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com 

as normas ambientais, para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de 

ato autorizativo do Poder Público: Pena - detenção, de um a três anos, e multa. 

c) Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação 

de relevante interesse ambiental:  Pena - detenção, de um a três anos, e multa. 
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d) Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro 

procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou 

parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão: Pena - reclusão, de 1 (um) a 

10(dez) anos, e multa. 

 

40. Assinale a alternativa CORRETA no tocante à poluição e outros crimes ambientais: 

 

a) Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam 

resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais 

ou a destruição significativa da flora: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e 

multa. 

b) tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana: Pena – multa. 

c) Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente 

autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida: Pena - 

detenção, de seis meses. 

d) Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, 

armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou 

nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências 

estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos:  Pena - reclusão, de um ano. 
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FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Leia o texto e responda às questões a seguir: 

 

Texto 1 - A Princesa e a Rã  

Luís Fernando Veríssimo  

Era uma vez... numa terra muito distante... uma princesa linda, independente e cheia de 

autoestima. 

Ela se deparou com uma rã enquanto contemplava a natureza e pensava em como o 

maravilhoso lago do seu castelo era relaxante e ecológico... 

Então, a rã pulou para o seu colo e disse: linda princesa, eu já fui um príncipe muito 

bonito. 

Uma bruxa má lançou-me um encanto e transformei-me nesta rã asquerosa. 

Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe e poderemos 

casar e constituir lar feliz no teu lindo castelo. 

A tua mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar, lavar as 

minhas roupas, criar os nossos filhos e seríamos felizes para sempre... 

Naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã sautée, acompanhadas de um cremoso 

molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria, pensando consigo 

mesma: - Eu, hein?... nem morta! 

 

1. De acordo com as características predominantes deste texto, podemos classificá-lo 

como: 

a) jornalístico e injuntivo   b)argumentativo e descritivo 

c) humorístico e jornalístico    d)narrativo e humorístico 

 

2. Sobre o texto, é possível AFIRMAR: 

I- O autor quebra a expectativa do leitor ao escrever um final diferente daquele que 

seria o esperado para um conto de fada tradicional. 

II- No texto não há nenhum tipo de crítica à ideia de casamento e ao relacionamento 

“romântico”, de modo geral. 

III- Ela não desejava se casar com o príncipe porque já estava comprometida em outro 

relacionamento. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) As afirmativas II e III estão corretas. b)Apenas a afirmativa III está correta. 

c) Apenas a afirmativa I está correta. d)Todas as afirmativas estão incorretas. 
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3. Em relação à palavra autoestima, presente na primeira frase, podemos AFIRMAR 

que: 

a) Está grafada de forma incorreta pois, diante de uma vogal no segundo termo da 

construção, há sempre a necessidade de colocar um hífen (auto-estima). 

b) Está grafada de maneira correta pois, de acordo com o Acordo Ortográfico vigente, 

não se usa o hífen se o prefixo terminar com letra diferente daquela com que se inicia a 

outra palavra. 

c) Está grafada de forma incorreta, já que é obrigatório o hífen em palavras com o 

prefixo auto-. 

d) Está grafada de maneira correta, pois, nesse caso, o uso do hífen é facultativo e 

a palavra pode ser escrita das duas maneiras (autoestima e auto-estima), de acordo 

com o código ortográfico vigente.  

 

4. A expressão “- Eu, hein?... nem morta!”, proferida pela princesa no final do texto, 

pode se referir à seguinte situação implícita na narrativa: 

a) A ideia de que, com o possível casamento, a protagonista teria que abrir mão da 

sua independência e se dedicar exclusivamente ao marido e aos filhos. 

b) O ato “repugnante” de ter que beijar uma rã. 

c) A princesa não queria quebrar o encanto do príncipe porque não queria contrariar a 

bruxa que lhe havia lançado o feitiço. 

d) A princesa não desejava que o príncipe fosse morar no seu castelo. 

 

5. Assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços da seguinte frase: “O 

governador também compareceu ao ___________ do pianista __________ pois era uma 

_________ beneficente.” 

 

a) conserto - eminente - sessão   b) concerto - iminente - secção  

c) conserto - iminente - seção   d) concerto - eminente - sessão 

 

Leia a tirinha a seguir e responda às questões a seguir: 

Texto 2 

 

6. Sobre a frase “Que raridade, Mafalda!”, é possível AFIRMAR que: 

a) Sintaticamente, o termo “Que raridade” funciona como aposto. 

b) Na frase, o nome “Mafalda!” desempenha a função de vocativo. 

c) O termo “Mafalda” atua na frase como um predicativo do sujeito. 

d) A frase inteira pode ser considerada como uma interjeição 
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7. A expressão “De vez em quando” poderia ser substituída também por expressões 

como: 

a) Nunca/ não obstante/ ademais. 

b) Às vezes/ quase sempre/ frequentemente. 

c) Às vezes/ em algumas ocasiões/ eventualmente. 

d) Quase sempre/ repetidamente/jamais. 

 

8. Sobre os textos 1 (A Princesa e a Rã) e 2 (Tirinha da Mafalda), é possível 

AFIRMAR: 

a) São totalmente desconexos porque abrangem temas completamente diferentes. 

b) Ambos criticam a postura arrogante da mulher na sociedade contemporânea. 

c) Não é possível fazer nenhum tipo de relação entre os textos porque são de autores e 

épocas distintas, além de se apresentarem em um suporte diverso (uma imagem e um 

texto). 

d) Ambos evidenciam, de maneira bem-humorada, a evolução do papel feminino 

ao longo dos tempos e a descoberta de outras possibilidades pessoais e profissionais 

da mulher para além do casamento. 

 

9. NULA 

10. As formas femininas das palavras “Monge”, “Duque”, “Papa” e “Tigre” são, 

respectivamente:  

a) monja – duquesa – papisa – tigresa b) freira – duqueza – papiza – tigressa 

c) monga – duquesa – papiza – tigresa d) monja – duqueza – papissa – tigresa 

 

11. O ambiente do sistema operacional Windows 7 que fornece um conjunto de 

ferramentas administrativas com finalidades especiais que podem ser usadas para 

configurar o próprio Windows, aplicativos e ambientes de serviços, chamamos de: 

 

a)Painel de Sistemas.    b) Painel de Controle. 

c) Barra de exibição.    d) Barra de Ferramentas. 

 

12. Para sublinhar um texto selecionado utilizando-se o editor de textos Microsoft 

Office Word 2003, na sua configuração padrão, utilizamos a combinação de teclas:  

a) CTRL + Z   b) CTRL + T  c) CTRL + S d)CTRL + L  

 

13. No software Word 2010 BR, ao pressionarmos a tecla F1 temos comoobjetivo: 

a) mostrar na tela a janela de Ajuda do Word. 

b) Sublinhar o texto completo. 

c) diminuir tamanho da fonte aplicada a um texto. 

d) Apagar todo o texto. 

 

14. No aplicativo Microsoft Office Word 2010 (configuração padrão) idioma padrão 

Português do Brasil, para recortaré utilizado o atalho: 

a) CTRL + Z   b) CTRL + T  c) CTRL + X   d) CTRL + L 

15. São Princípios da Administração Pública: 
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a) Legalidade e Impessoalidade  b) Moralidade e Publicidade  

c) Eficiência e Impessoalidade  d) Todas estão corretas 

 

16. A _____________ está no alicerce do Estado de Direito, no princípio da autonomia 

da vontade. Baseia-se no pressuposto de que tudo o que não é proibido, é permitido por 

lei. Mas o administrador público deve fazer as coisas sob a regência da lei imposta. 

Portanto, só pode fazer o que a lei lhe autoriza. 

 

a) Legalidade  b) Razoabilidade  c) Igualdade  d) Publicidade 

 

17.Foi publicada no começo de junho/2014 a Lei nº 12.990/14, que reserva 20% das 

vagas dos concursos do Poder Executivo federal e de sua respectiva Administração 

Indireta (autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações) 

para candidatos negros, sempre que o número de cargos oferecidos for igual ou superior 

a três. Vale destacar que, por ora, a lei não alcança os concursos do Poder Legislativo, 

do Poder Judiciário e os certames estaduais e municipais. A tendência, todavia, é a 

expansão dessa política para as demais esferas da Federação. O sistema de cotas hoje é 

adotado para: 

 

a) Universidades Estaduais                   b)Universidades Federais 

c) Todas as Universidades   d) Nenhuma alternativa écorreta 

 

18. O ebola é uma doença grave, que mata em 90% dos casos, e para a qual não existe 

tratamento. Sua contaminação acontece: 

 

a) Surtos costumam começar quando um humano entra em contato com fluidos de um 

animal contaminado. 

b) Os principais animais transmissores do vírus são macacos, gorilas e chimpanzés. 

c) O vírus se espalha por meio do contato com sangue, secreções e fluidos corporais de 

pessoas contaminadas, inclusive no ambiente, como em lençóis, roupas e agulhas. 

d)Todas as alternativas estão corretas. 

 

19. Durante a Copa do Mundo 2014, um time teve 12 pênaltis a seu favor. Sabendo que 

a razão do número de acertos para o total de pênaltis foi de 3/4, quantos pênaltis foram 

convertidos em gol por essa equipe? 

 

a) 7 

 

 

b) 8 

 

 

c) 9 

 

 

d) 10 
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20. Não sabemos a distancia entre a casa de Gledson e a casa de Rafael. Sabemos que 

37,5% dessa distânciacorresponde a 600 m. Qual a distânciaentre a casa de Gledson e 

Rafael? 

 

a) 1.900m 

 

b) 1.800m 

 

c) 1.700m 

 

d) 1.600m 

 

 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. Assinale a alternativa que define corretamente BPL (Boas Práticas de Laboratórios). 

 

a) Sistema de Qualidade que abrange o processo organizacional e as condições em 

que estudos são planejados, gerenciados, desenvolvidos, monitorados, registrados, 

arquivados e relatados. 

b) Sistema responsável pela higienização dos técnicos de laboratórios. 

c) Sistema controlado pela ANVISA que é responsável pelo desenvolvimento técnico 

laboratorial. 

d) Práticas que auxiliam o controle de produtos relacionados à saúde humana. 

 

22. São objetivos do manual de segurança e boas práticas de laboratório: 

 

I - Fornecer um guia geral e regras básicas consideradas mínimas para o funcionamento 

seguro dos laboratórios. 

II - Proteger os técnicos de riscos e acidentes de laboratório. 

III - Fornecer um padrão de boas práticas de segurança dos laboratórios. 

 

Assinale a alternativa que contem o(s) iten(s) CORRETO(s): 

a)I    b)II   c)I, II   d)I, II, III 

 

23. É responsabilidade do líder de laboratórios da área da saúde. 

 

a) Supervisionar o biotério. Cuidar apenas de toda a infra-estrutura. 

b) Responder apenas pela segurança dos laboratórios. 

c) Realizar inspeções de manutenção regular tanto das instalações quanto dos 

equipamentos de segurança dos laboratórios e fazer relatórios dessas inspeções, 

sendo arquivados para posterior verificação. 

d) Oferecer treinamento aos funcionários do laboratório em técnicas especiais ou ações 

a serem tomadas em acidentes incomuns que possam ocorrer no caso de se utilizarem no 

laboratório técnicas não rotineiras. O registro desses treinamentos não necessita ser 

guardado em arquivo. 

24.Marque a alternativa que cita os deveres dos usuários da saúde de acordo com (LEI 

8.080/90 – NOB-SUS - PNS - Art. 196 a 200 da CF). 
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a) Transferir a responsabilidade aos familiares pela recusa a procedimentos, exames ou 

tratamentos recomendados, em todas as situações de acompanhamento da saúde do 

usuário, considerando sua fragilidade para tomar decisões. 

b) Seguir o plano de tratamento proposto pelo profissional ou pela equipe de saúde 

responsável pelo cuidado, que deve ser compreendido e aceito também pela pessoa 

que é responsável pelo seu tratamento.  

c)Não há necessidade de expressar se compreendeu as informações e orientações 

recebidas, porém fica restrito tirar, posteriormente, qualquer dúvida. 

d)É facultativo ter a documentação e, quando solicitados, os resultados de exames que 

estejam em poder do usuário.  

 

25. Marque a alternativa que caracteriza de forma correta sobre o Sistema Único de 

Saúde (SUS) de acordo com o Ministério da Saúde. 

 

a) A gestão do SUS é de responsabilidade da União, dos estados, do Distrito 

Federal e dos municípios, que, por meio de seus órgãos gestores, utilizam vários 

instrumentos de gestão, objetivando garantir e aperfeiçoar o funcionamento do 

sistema de saúde. 

b) A gestão do SUS é de responsabilidade do Distrito Federal e dos municípios, que, 

por meio de seus órgãos gestores, utilizam vários instrumentos de gestão, objetivando 

garantir e aperfeiçoar o funcionamento do sistema de saúde. 

c) A Constituição Federal de 1988 determinou que o SUS funcione por meio de uma 

rede centralizada, regionalizada e hierarquizada. 

d) Para cumprir os preceitos não constitucionais, o SUS vem utilizando diversos 

instrumentos de gestão que vêm sendo criados segundo a necessidade e a capacidade 

técnica, administrativa, gerencial e mesmo política dos diversos gestores do SUS ao 

longo do tempo e do espaço. 

 

26. Os Instrumentos de Gestão em Saúde têm uma lógica nacional de funcionamento, 

procurando articular os diferentes níveis de governo no que diz respeito à atenção à 

saúde. Nesse sentido, a Portaria n.º 393/GM/MS inovou ao prever a Agenda de Saúde, 

sendo complementada pela Portaria n.º 548/GM/MS que tratou de dar a necessária 

articulação entre as Agendas de Saúde e os Planos de Saúde. Pelo exposto, pode-se 

dizer que os Instrumentos de Gestão em Saúde contribuem para: 

 

a) O fortalecimento da capacidade de planejamento e de organização dos sistemas 

apenas estaduais de saúde. 

b) O aprimoramento da qualidade e o monitoramento contínuo do desempenho 

dos gestores. 

c) A articulação entre os gestores específicos do SUS, nas duas esferas de governo. 

d) O fortalecimento da capacidade de planejamento e de organização dos sistemas 

municipais de saúde. 

 

27. Assinale a alternativa que define de forma correta sobre Gestão de Saúde. 

a) É um instrumento de gestão pelo qual o governo federal estabelece, justifica as 

prioridades da política de saúde. 

b) É um instrumento de gestão pelo qual os governos municipais estabelecem justificam 

e detalham as prioridades da política de saúde. 
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c) É um instrumento de gestão pelo qual os governos federal, estaduais e 

municipais estabelecem,justificam e detalham as prioridades da política de saúde. 

d) É um instrumento de gestão pelo qual o governo estadual estabelece e detalha as 

prioridades da política de saúde. 

 

28. Sobre o Plano de Saúde é CORRETO afirmar: 

 

a) É um instrumento de gestão que consolida, em cada esfera de governo, o processo de 

planejamento na área da saúde para um período de dois anos, compondo a base das 

atividades de cada nível de gestão da ANVISA. 

b) É um documento de intenções unicamente políticas e de metas. 

c) É nos Planos de Saúde que se devem fazer constar as prioridades estabelecidas 

nas Agendas de Saúde e a previsão dos mecanismos necessários para a execução 

dessas prioridades. 

d) De acordo com a Lei 8.080/90, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

municípios não deverão, no que concerne à saúde, pautar-se pelos seus Planos de Saúde 

para a elaboração de suas respectivas propostas orçamentárias anuais. 

 

29. De acordo com o Art. 2º do Capítulo II da Criação e da Competência da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, marque a alternativa CORRETA. 

Compete à União no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária: 

 

I - Definir a política nacional de vigilância sanitária. 

II - Exercer a vigilância sanitária nas fronteiras, podendo essa atribuição ser 

supletivamente exercida apenas pelos Estados. 

III - Definir o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. 

 

Assinale a alternativa que contem o(s) iten(s) CORRETO(s): 

a)I   b)II  c)I, II   d)I, III 

 

30. Assinale a alternativa correta que redige sobre o Artigo 4 do Capítulo II da Criação  

e da Competência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

 

a) Fica criada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, autarquia sob 

regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde, com sede e foro no Distrito Federal, 

prazo de duração indeterminado e atuação em todo território nacional. 

b) Caberá ao Poder Executivo instalar a Agência, devendo o seu regulamento, aprovado 

por decreto do Presidente da República, fixar-lhe a estrutura organizacional. 

c) A Agência atuará como entidade administrativa independente, sendo-lhe 

assegurada, nos termos desta Lei, as prerrogativas necessárias ao exercício 

adequado de suas atribuições. 

d) A Agência poderá assessorar complementar ou suplementar as ações estaduais, 

municipais e do Distrito Federal para o exercício do controle sanitário. 

 

31.Art. 7º Compete à Agência proceder à implementação e à execução do disposto nos 

incisos II a VII do art. 2º da Lei Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999, devendo: 

 

I - Coordenar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. 

II - Fomentar e realizar estudos e pesquisas no âmbito de suas atribuições. 

III – Não conceder registros de produtos, segundo as normas de sua área de atuação. 
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Marque a alternativa que contém o (s) item (ns) CORRETO (s). 

a) I   b)II   c)II, III    d)I, II 

 

32. Assinale a alternativa que cita corretamente a cerca do Artigo 8, Capítulo II da 

LeiNº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999. 

 

a) Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar e 

fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública. 

b) A Agência será dirigida por uma Diretoria Colegiada, devendo contar, também, com 

um Procurador, um Corregedor e um Ouvidor, além de unidades especializadas 

incumbidas de diferentes funções. 

c) A gerência e a administração da Agência serão exercidas por uma Diretoria 

Colegiada, composta por até cinco membros, sendo um deles o seu Diretor-Presidente. 

d) A exoneração imotivada de Diretor da Agência somente poderá ser promovida nos 

quatro meses iniciais do mandato, findos os quais será assegurado seu pleno e integral 

exercício, salvo nos casos de prática de ato de improbidade administrativa, de 

condenação penal transitada em julgado e de descumprimento injustificado do contrato 

de gestão da autarquia. 

 

33.De acordo com oArt. 3º - Para os efeitos da Lei No 6.360, DE 23 DE SETEMBRO 

DE 1976, são adotadas as seguintes definições: 

 

I - Produtos Dietéticos: produtos tecnicamente elaborados para atender às necessidades 

dietéticas de pessoas em condições fisiológicas especiais; 

II – Nutrimentos: substâncias constituintes dos alimentos de valor nutricional, incluindo 

proteínas, gorduras, hidratos de carbono, água, elementos minerais e vitaminas; 

III - Produtos de Higiene: produtos para uso externo, antissépticos ou não, destinados ao 

asseio ou à desinfecção corporal, compreendendo os sabonetes, xampus, dentifrícios, 

enxaguatórios bucais, antiperspirantes, desodorantes, produtos para barbear e após o 

barbear, estípticos e outros; 

IV - Perfumes: produtos de composição aromática obtida à base de substâncias naturais 

ou sintéticas, que, em concentrações e veículos apropriados, tenham como principal 

finalidade a odorização de pessoas ou ambientes, incluídos os extratos, as águas 

perfumadas, os perfumes cremosos, preparados para banho e os odorizantes de 

ambientes, apresentados em forma líquida, geleificada, pastosa ou sólida. 

 

Marque a alternativa que contém o (s) item (ns) CORRETO (s). 

a) I   b)I, II   c)I, II, III, IV  d)II, III, IV 

 

34. De acordo com a Lei nº 9.787, de 10.2.1999, assinale a alternativa que consiste 

sobre Medicamentos Genéricos. 

 

a) Aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos apresenta a mesma 

concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação 

terapêutica, e que é equivalente ao medicamento registrado no órgão federal responsável 

pela vigilância sanitária, podendo diferir somente em características relativas ao 

tamanho e forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, excipientes e 

veículos, devendo sempre ser identificado por nome comercial ou marca. 
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b) Medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que se pretende 

ser com este intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou renúncia 

da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua 

eficácia, segurança e qualidade, e designado pela DCB ou, na sua ausência, pela 

DCI. 

c) Equivalente terapêutico de um medicamento de referência, comprovados, 

essencialmente, os mesmos efeitos de eficácia e segurança. 

d) Consiste na demonstração de equivalência farmacêutica entre produtos apresentados 

sob a mesma forma farmacêutica, contendo idêntica composição qualitativa e 

quantitativa de princípio(s) ativo(s), e que tenham comparável biodisponibilidade, 

quando estudados sob um mesmo desenho experimental. 

 

35. Art. 16. O registro de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, 

dadas as suas características sanitárias, medicamentosas ou profiláticas, curativas, 

paliativas, ou mesmo para fins de diagnóstico, fica sujeito, além do atendimento das 

exigências próprias, aos seguintes requisitos específicos:     (Redação dada pela Lei nº 

10.742, de 6.10.2003). 

 

I - Que o produto, sem a necessidade de comprovação científica e de análise, seja 

reconhecido como seguro e eficaz para o uso a que se propõe, e possua a identidade, 

atividade, qualidade, pureza e inocuidade necessárias; 

II - Tratando-se de produto novo, que sejam oferecidas informações restritas sobre a sua 

composição, para avaliação de sua natureza e determinação do grau de segurança e 

eficácia necessários; 

III - Quando houver substância nova na composição do medicamento, entrega de 

amostra acompanhada dos dados químicos e físico-químicos que a identifiquem. 

Marque a alternativa que contém o (s) item (ns) correto (s). 

 

a) I   b)I, II   c)II, III    d)I, III 

 

36.Todo alimento somente será exposto ao consumo ou entregue à venda depois de 

registrado no órgão competente do Ministério da Saúde. Sobre o registro alimentar, 

podemos AFIRMAR: 

 

a)O registro será válido em todo território nacional e será concedido no prazo máximo 

de 60 (sessenta) dias a contar da data da entrega do respectivo requerimento. 

b) O registro deverá ser renovado cada 10 (dez) anos, mantido o mesmo número de 

registro anteriormente concedido. 

c) Para a concessão do registro a autoridade competente obedecerá às normas e padrões 

fixados pela Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

 

37.NÃO é competência da ANVISA: 

 

a) intervir, em caráter definitivo, na administração de entidades produtoras, que 

sejam financiadas, subsidiadas ou mantidas com recursos públicos, assim como nos 

prestadores de serviços e ou produtores exclusivos ou estratégicos para o 

abastecimento do mercado nacional. 

b) conceder registros de produtos, segundo as normas de sua área de atuação. 
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c) conceder e cancelar o certificado de cumprimento de boas práticas de fabricação. 

d) proibir a fabricação, a importação, o armazenamento, a distribuição e a 

comercialização de produtos e insumos, em caso de violação da legislação pertinente ou 

de risco iminente à saúde. 

 

38. Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela 

ANVISA: 

a) medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e demais insumos, processos e 

tecnologias. 

b) alimentos, inclusive bebidas, águas envasadas, seus insumos, suas embalagens, 

aditivos alimentares, limites de contaminantes orgânicos, resíduos de agrotóxicos e de 

medicamentos veterinários. 

c)saneantes destinados à higienização, desinfecção ou desinfestação em ambientes 

domiciliares, hospitalares e coletivos. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

39. Marque a alternativa FALSA: 

a) A inspeção da produção de medicamentos terá em vista, prioritariamente, a 

fabricação, tendo em conta os fatores intrínsecos e extrínsecos desfavoráveis, inclusive 

a possibilidade de contaminação das matérias-primas, dos produtos semi-elaborados e 

do produto acabado. 

b) A inspeção da produção de medicamentos terá em vista, prioritariamente, o produto 

acabado, a fim de verificar o atendimento dos requisitos pertinentes aos responsáveis 

técnicos pela fabricação e inspeção dos produtos, aos locais e equipamentos, ao 

saneamento do meio, às matérias-primas e aos sistemas de inspeção e auto-inspeção e 

registro de medicamentos. 

c) Sem prejuízo do controle e da fiscalização a cargo dos Poderes Públicos, todo 

estabelecimento destinado à produção de medicamentos deverá possuir departamento 

técnico de inspeção de qualidade, que funcione de forma autônoma em sua esfera de 

competência, com a finalidade de verificar a qualidade das matérias-primas ou 

substâncias, vigiar os aspectos qualitativos das operações dos medicamentos produzidos 

e realizar os demais testes necessários. 

d) Os acidentes ou reações nocivasmais graves causadas por medicamentos serão 

transmitidos à autoridade sanitária competente. 

 

40. Com relação à prevenção das doenças, é imprescindível uma boa limpeza. Do ponto 

de vista sanitário, um banheiro de hotel higienizado apresenta condições sanitárias 

adequadas e nesta higienização busca-se:  

 

a) esterilização  b)pasteurização c) desinfecção  d) desinfestação  
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BIOQUÍMICO 
  

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Leia o texto e responda às questões a seguir. 

 

Texto 1 

Alerta em ingresso de 'Praia do Futuro' diz respeito à meia-entrada e não a sexo 

gay, diz cinema 
(adaptado dehttp://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-

entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105) 

Espectador diz ter sido avisado sobre cenas íntimas no filme com Wagner Moura em 

sala em João Pessoa 

RIO — Ao lançar "Praia do futuro" no Festival de Berlim, em fevereiro, Wagner 

Mouratentouse esquivar das perguntas sobre as cenas de sexo entre seu personagem e o 

do ator alemão ClemensSchick. "Temos que ter responsabilidade de não fazer isso virar 

um assunto. É preciso ver essa relação entre eles com naturalidade", disse ele, à época. 

Não adiantou. As cenas estão se tornando o principal assunto do filme, que tem 

classificação etária de 14 anos. 

Em Niterói, no Cinemark do Plaza Shopping, cerca de 40 pessoas saíram no meio de 

uma sessão (domingo, às 21h) do novo filme de KarimAïnouz, conforme adiantou o 

colunista do GLOBO Ancelmo Gois. Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes 

pedirem o reembolso do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram, uma 

unidade também da rede Cinemark passou a fazer o alerta nas bilheterias. Há relatos 

parecidos em São Luís, em que clientes saíram de uma sessão reclamando não terem ido 

ao cinema "para ver aquilo". 

Procurado pelo GLOBO, Aïnouz comentou a polêmica. 

— Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no primeiro fim de semana 

em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é quase insignificante. No 

entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a temperatura da homofobia no 

público que frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes com esse tipo de reação porque a 

intolerância e o preconceito são manifestações muito tristes da alma humana - e elas em 

geral são frutos da ignorância, assim como o fascismo e o racismo, mas é muito positivo 

que o nosso filme venha pra fazer avançar este debate, e quem sabe, promover mais 

tolerância e respeito às diferenças. 

Já em João Pessoa, o professor de turismo e administrador de empresas IarlleyAraujo, 

de 34 anos, que foi assistir ao filme numa sala da rede Cinépolis, foi alertado pelo 

atendente sobre as "cenas de sexo homossexual". "Senhor, tem certeza de que deseja ver 

esse filme?", teria perguntado o funcionário, de acordo com o post publicado por Iarlley 

Araújo no Instagram, em que compartilha uma imagem com o carimbo de "avisado" no 

ingresso do filme. Mas, segundo a empresa, tudo não passa de um mal entendido.  

 

http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
http://oglobo.globo.com/cultura/alerta-em-ingresso-de-praia-do-futuro-diz-respeito-meia-entrada-nao-sexo-gay-diz-cinema-12553105
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1. Em relação ao texto 1, é CORRETO afirmar: 

 

I- É um editorial, com características injuntivas. 

II- É um texto jornalístico com traços argumentativos e expositivos. 

III- É uma propaganda institucional em formato de artigo de opinião. 

 

a) Apenas I e II são corretas. 

b) Apenas II e III são incorretas. 

c) Todas são incorretas, com exceção da afirmativa II. 

d) Apenas III é correta. 

 

2. Sobre o trecho ―Acho que é uma rejeição bem pequena. Se contarmos que no 

primeiro fim de semana em cartaz fizemos mais de 40 mil espectadores, a rejeição é 

quase insignificante. No entanto, se há alguma rejeição, ela somente marca a 

temperatura da homofobia no público que frequenta o nosso cinema. Ficamos tristes 

com esse tipo de reação porque a intolerância e o preconceito são manifestações muito 

tristes da alma humana - e elas em geral são frutos da ignorância, assim como o 

fascismo e o racismo, mas é muito positivo que o nosso filme venha pra fazer avançar 

este debate, e quem sabe, promover mais tolerância e respeito às diferenças‖, podemos 

AFIRMAR que: 

 

a) A repetição continuada da palavra rejeição foi extremamente necessária, já que não 

existe em Língua Portuguesa outro vocábulo anafórico semelhante. 

b) Para ficar gramaticalmente correto, o jornalista que escreveu o artigo deveria ter 

modificado a transcrição da opinião do cineasta KarimAïnouz, evitando assim a 

repetição da mesma palavra. 

c) O ―erro‖ linguístico do cineasta se deve ao fato do mesmo ser estrangeiro e não 

conhecer bem a gramática da Língua Portuguesa. 

d) Os termos “reação”, “intolerância” e “preconceito” não só recuperam 

adequadamente o vocábulo reiterado pelas frases anteriores (rejeição) mas 

também ampliam seu significado. 

 

3. Sobre o uso do acento grave nas expressões ―à meia-entrada‖ (ocorrência 1) e ―à 

época‖ (ocorrência 2), podemos AFIRMAR que: 

 

I- É pautado pela mesma regra nas ocorrências 1 e 2 

II- É pautado pela regra de preceder uma palavra feminina na ocorrência 1 
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III- É pautado pela regra da preposição a que, ao reger um substantivo feminino 

singular, forma uma locução adverbial que deve necessariamente ser assinalada com um 

acento diferencial na ocorrência 2 

 

a) Todas são falsas, com exceção da III. 

b) Todas são verdadeiras, com exceção da I. 

c) São verdadeiras I e II. 

d) Somente I é verdadeira. 

 

4. O pronome "se" na frase ―Em Aracaju, uma cena parecida: após clientes pedirem o 

reembolso do ingresso sentindo-se insatisfeitos com o que viram (...)‖ tem o mesmo 

valor semântico-sintático na seguinte frase: 

 

a) Em Maceió paga-se pouco mas vive-se bem. 

b) Precisa-se de empregados responsáveis. 

c) Os passageiros indignaram-se com a greve do metrô. 

d) Após a confusão inicial, durante a briga, os motoristas insatisfeitos ofenderam-se 

com a maior naturalidade. 

 

5. De acordo com o Acordo Ortográfico vigente, assinale a alternativa na qual a regra 

implícita quanto ao uso do hífen na expressão ―meia-entrada‖ seja a mesma em todos os 

exemplos: 

 

a) auto-escola, e-mail, meia-vida, azul-escuro 

b) meio-campista, meio-dia, meio-campo, meio-irmão 

c) meia-casaca, primeira-dama, queima-roupa, super-reservada 

d) meia-noite, bem-criada, mal-dormida, guarda-chuva 

 

6. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto:  

 

De braços abertos sobre a Guanabara, ______ mais de 700 metros de altura e 

______mais de 82 anos, com o mesmo vigor _____ que o tornou conhecido em todo o 

mundo. Será que daqui _____80 anos o monumento não terá perdido sua ___________? 

Exaltado em prosa e verso, o Cristo Redentor é o mais altaneiro, o mais 

______________ e o mais democrático símbolo do Rio de Janeiro: é visto por todos e 

de quase todas as partes da cidade – pelo menos _________ a especulação imobiliária 

não __________ muralhas de __________ para impedir sua visão. 

 

a) à / a/ simbólico /há/ majestância/ religioso / aonde / ergueu / arranhas-céus. 

b) há / a/ arquitetônico /há/ maestria/ piedoso / onde / levantou / arranhas-céu. 

c) a /há/ iconográfico /a/ magestade/ fervoroso / aonde / construiu / arranha-céus. 

d) a/ há/ simbólico / a/ majestade/ conspícuo / onde / ergueu / arranha-céus. 

 

Texto 2 

Tá avisado 
(disponível em http://taavisado.tumblr.com/) 

Muito boa a iniciativa de um cinema avisar aos espectadores do filme Praia do Futuro 

que o seu conteúdo pode desagradar alguns. Tão boa que deveria virar política das redes 

de cinema pra todo filme. 

http://taavisado.tumblr.com/
http://taavisado.tumblr.com/
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7. Sobre os textos 1 e 2, NÃO  é correto afirmar: 

 

a) O texto 2, através da ironia e humor parodísticos peculiares, constitui-se em uma 

reinterpretação semiótica intertextual do(s) enunciado(s) recôndito(s) no contexto 

primário, tanto ao que concerne seu caráter intrínseco e extrínseco. 

b) O texto 1, muito embora seja um discurso engendrado por uma premente elite 

coprodutora do capital cultural, previsto nos moldes da Teoria Crítica e pelo arcabouço 
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da Escola de Frankfurt, escamoteia certo juízo criterioso vigente na sociedade 

contemporânea em relação às minorias. 

c)  O texto 2, por meio de uma fulcral pseudo-intersemioticidade dialógica, replica 

toda e qualquer possibilidade interpelativa e interpretativa do signo original, 

corroborando para acentuar a disparidade ambígua e sem fundamento da 

imagética contida no discurso ulterior. 

d) Não obstante a equidistância dos dois discursos, a percepção de leitura apropriada do 

primeiro enunciado é condição sinequa non para a correta depreensão do significado 

marginal na segunda ocorrência. 

 

8. Sobre as formas ―seje‖ e ―esteje‖ presentes no conjunto de imagens que integram o 

texto 2, é CORRETO afirmar: 

 

I- Equivalem, respectivamente, às formas: 1
a
.e 3

a
. Pessoas (singular) doIndicativo 

Presente dos verbos SER e ESTAR, em suas formas arrizotônicas, de acordo com a 

NGB (Norma Gramatical Brasileira). 

II- Correspondem à variante popular da conjugação dos verbos SER e ESTAR na 

Presente do Subjuntivo (1
a
/3

a
 pessoa do singular) e absolutamente intercambiáveis com 

a conjugação padrão do verbo, já que as duas formas são atualmente aceitas. 

III- Constituem-se como uma anomalia grave do falante ―culto‖ de língua portuguesa, 

apesar do uso cada vez mais difundido de sua flexão tanto na linguagem falada quanto 

escrita. 

 

a) As alternativas Ie II estão parcialmente corretas. 

b) Todas as alternativas estão incorretas, exceto a III. 

c) Todas as alternativas estão corretas, exceto a II. 

d) Somente a II está incorreta. 

 

9. Na frase ―Ela é encanto de moça, no entanto nenhum pretendente ainda se interessou 

por ela‖, a oração a partir da expressão em destaque é uma: 

 

a) Conjunção subordinativa consecutiva, pois introduz uma oração que exprime 

consequência. 

b)  Conjunção coordenativa aditiva sindética, pois introduz um pensamento que se 

adiciona ao anterior. 

c) Conjunção coordenativa adversativa, pois introduz um pensamento que 

contrasta com o anterior. 

d) Conjunção coordenativa conclusiva, pois introduz um pensamento de conclusão. 

 

10. Considerando o processo de formação e estrutura das palavras, a alternativa que 

apresenta inconsistência na exemplificação é:  

 

a) Sufixo temporal: estudáramos, existisse, amardes. 

b) Vogal temática: mudemos, levantamo-nos, tirante. 

c) Desinência de número: navios, aviões, girassóis. 

d) Radical: marujo, pedraria, terracota. 
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11. Escolha a alternativa que preencha adequadamente as lacunas do texto: 

 

Embora seja alvo da especulação imobiliária ____ mais de 50 anos, desde que os 

empreendedores ___________ que o bairro Jardim das Flores ficaria ______ poucos 

________ (ou melhor, _________) perto de uma importante estação de __________da 

cidade, a praça central _______ resiste. Dotado de uma _________ vista para o lago do 

Icaraí, os moradores __________ até quando _____________ conservar o importante 

patrimônio publico da comunidade. 

 

a) a – percebem – há – metrôs – metro – excessivamente -não obstante- magestosa – 

perguntam – conseguiram 

b) há – perceberão – a – metros – metro –escessivamente – portanto  - majestosa – 

perguntam – conseguiram 

c) a – perceberam - há – metros – metrô – ecessivamente – contudo – magestosa – 

perguntando-se - consiguirão 

d) há – perceberam – a – metros - metrô – excessivamente – ainda - majestosa – 

perguntam-se – conseguirão 

 

12. Leia as frases a seguir e escolha a alternativa CORRETA: 

 

I- Estou encantada com a vista. 

II- Alô? Alô!? Tem alguém na linha? 

III- ―Dicionário: sm.1. Obra que reúne, em ordem alfabética, as palavras de uma língua 

ou termos referentes a uma matéria específica, e descreve seu significado, uso, 

etimologia etc., na mesma língua ou em outra (dicionário de cinema / de inglês)2. O 

conjunto das palavras ou termos reunidos nessa obra.‖ 

IV-Beba Coca-Cola! 

 

De acordo com o conjunto de finalidades comunicativas realizadas por meio do 

enunciado da língua proposto por Jakobson, na sequência supramencionada temos as 

seguintes funções da linguagem, em ordem crescente (I a IV): 

 

a) Emotiva, fática, metalinguística, conativa. 

b) Poética, fática, metalinguística, referencial. 

c) Poética, referencial, fática, metalinguística. 

d) Emotiva, poética, metalinguística, conativa. 

 
13. NULA 

 

14.Está plenamente CORRETO o emprego do elemento sublinhado na frase:  

 

a) O relatório para cujo oprofessor nos pede pressa, está em seu armário desde a semana 

passada. 

b) Fizemos um excelente relatório, para o qualcolaboraram nosso estudo e 

dedicação.   

c) A parte do relatório aondecitei minhas experiências profissionais ocupou 15% do 

texto. 

d) Às vezes o estilo de um simples relatório, ao qual nos deparamos, torna-o 

absolutamente encantador para nós.   

15. Assinale a alternativa em que a concordância está feita de forma CORRETA: 
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a)Deixamoscaídas acalça e o jaleco. 

b) As enigmáticas Bruna e Cláudia vieram me afrontar. 

c) Água é boapara saúde. 

d) Admiro osfutebóis alemãoe osargentinos. 

16.Considere as frases: 

I-A expressão- (x-y) tem como resultado um número não positivo. 

II- Ela é uma dançarina excepcional. 

a) I é uma sentença aberta.   b) II é uma sentença fechada. 

c) I é uma sentença fechada.   d) I e II são sentenças abertas. 

17. João tem três amigos: um Brasileiro,um Argentino e outro Alemão. Um dos amigos 

é Enfermeiro, o outro é Engenheiroeo outro é professor. Sabe-se que: 

I- Ou o Brasileiro é enfermeiro ou é professor. 

II- Ou o Brasileiro é engenheiro ou o Argentino é professor. 

III- Ou o Alemão é professor ou o Argentino é Professor. 

IV- Ou o Argentino é Engenheiro ou o Alemão é Engenheiro 

Portanto, é verdade que: 

a)O Brasileiro é Enfermeiro, o Argentino é engenheiro e o Alemão é 

Professor. 

b) O Brasileiro é enfermeiro, o Argentino é professor e o Alemão é 

engenheiro. 

c) O Brasileiro é professor, o Argentino é enfermeiro e o Alemão é engenheiro. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

18. Observe a sequência abaixo: 

JESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUSJESUS... 

A letra que ocupará a 61ª posição será: 

a) J  b) E  c)S  d)U 

 
19. NULA 

 

20.É CORRETO afirmar a respeito da administração indireta: 

 

a) As autarquias são pessoas jurídicas de direito privado.  

b)A responsabilidade civil das autarquias por danos causados a terceiros depende da 

comprovação do dolo ou culpa.  

c) As sociedades de economia mista não podem explorar atividade econômica. 

d) Todas são falsas. 

 

21.NÃO são modalidades de licitação:  

a) concorrência b)tomada de preços  c)convite d)disputa 
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22. É dispensável a licitação: 

a) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 

b) nos casos de emergência ou de calamidade pública, somente para os bens necessários 

ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa.  

c) para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade 

certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

23. O ___________, previsto pelo art. 137 da Constituição Federal, poderá ser 

decretado em função de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos 

que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, ou ainda 

quando da declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira. 

 

a) Estado de Emergência  b) Estado de Calamidade 

c) Estado de Sítio   d) Estado de Defesa 

 

24. Faça a correspondência: 

I- Eficiência  II- Razoabilidade e Proporcionalidade III- Motivação  

(  )Por princípio,  a parte dispositiva deverá vir precedida por uma explicação ou 

fundamentos de fato e de direito . Nos processos e nos atos administrativos, é entendida 

como a indicação dos pressupostos de ―fato e de direito‖. 

(  )Exige que a Administração atue com presteza, perfeição e sempre tenha por objetivo 

o atingimento de resultados práticos (busca pelo interesse público). Também chamado 

de princípio da boa-administração.  

( )É o princípio da proibição de excesso, que tem por objetivo aferir a compatibilidade 

entre os meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por 

parte da Administração Pública.   

 

A sequência CORRETA é: 

a) III, I, II  b) III, II, I  c) I,II, III  d) II, I, III 

 

25.São ícones padrão do Windows XP: 

a) Meu Computador e Meus Documentos. 

b) Meus Documentos e Meus Locais de Rede. 

c) Meus Locais de Rede e Internet Explorer. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

26. Na Barra de Formatação no Windows XP, podemos: 

a)Alterar Fonte, Negrito, Alinhamento de Texto. 

b)Alinhamento de Texto, Itálico, Visualizar. 

c) Inserir Data/hora, Visualizar, Itálico. 

d) Desfazer, Alterar Fonte, alinhamento de Texto. 

 

27. Para alterar a configuração da área de trabalho no Windows XP basta seguir os 

passos: 

a)Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho, 

Clicar em personalizar,Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na
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  janela (temas, área de 

trabalho,  proteçãode  tela, aparência,  configurações),Clicar em OK para salvar as  

modificações ou cancelar para sair sem  modificar nada. 

b) Clicar com o botão direito em cima da área de trabalho,clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (temas, 

área de trabalho,  proteçãodetela, aparência,  configurações), 

Clicar em OK para salvar as modificações ou cancelar para sair sem  modificar na

da. 
c)Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em propriedades, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de 

trabalho e proteção de tela), clicar em OK para salvar as modificações ou 

cancelarpara sair sem  modificar nada. 

d) Clicar com o botão esquerdo em cima da área de trabalho, Clicar em personalizar, 

Configurar a área de trabalho utilizando as abas que aparecem na  janela (área de 

trabalho e proteção de tela), Clicar em Ok para salvar as modificações ou cancelar 

para sair sem  modificar nada. 

 

28.O Brasil sediou, entre os dias 14 e 16 de julho em Fortaleza, a reunião cúpula do BRICS. Em 

pauta, estava(m): 

 

a) Criação de um banco de desenvolvimento e de um fundo de reservas. 

b) A inclusão da Argentina à cúpula do BRICS. 

c) Por não ter ainda um caráter formal, não ter um documento constitutivo, não 

funcionar com um secretariado fixo nem ter fundos destinados a financiar qualquer de 

suas atividades, o BRICS discutirá a formalização do grupo e elegerá sua diretoria. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

29. A Copa do Mundo da FIFA é a maior competição internacional de esporte único e é 

disputada pelas seleções masculinas principais das 208 federações afiliadas à FIFA. A 

competição é jogada a cada quatro anos desde a edição inaugural em 1930, à exceção de 

1942 e 1946, quando não ocorreu em função da Segunda Guerra Mundial. Ela cumpre 

com os objetivos da FIFA de sensibilizar o mundo, desenvolver o esporte e construir um 

futuro melhor de diversas maneiras diferentes. 

As duas próximas Copas aconteceão, respectivamente: 

 

a) Rússia e África   b)Rússia e Catar  

c) Catar e Rússia   d) Rússia e Japão 

 
30. NULA 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

31. De acordo com a Lei nº 8.080/90analise as assertivas abaixo.   

I- Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à 

Saúde Indígena.   

II- O SUS promoverá a articulação do Subsistema instituído pela Lei nº 8.080/90 com 

os órgãos responsáveis pela Política Indígena do País.  
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É CORRETO o que se afirma em: 

a) I é falso b)II é falso   c) I e II são verdadeiras   d) I e II são falsos  

  
 

32. De acordo com a Lei nº 8.142/90, assinale a alternativa CORRETA.   

 

a) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado 

composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde 

e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de 

saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, 

cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada 

esfera do governo.  

b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional 

de Saúde.  

c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária 

em relação ao conjunto dos demais segmentos.  

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

33. Acerca das competências da direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS), 

assinale V para verdadeira e F para falsa: 

(    ) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.  

(   )participar na formulação e na implementação apenas das políticas de controle das 

agressões ao meio ambiente e de saneamento básico.  

(   )participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão afins, de 

agravo sobre o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde 

humana.   

 

A sequência CORRETAé: 

a) V,F, V  b) V, V, V  c) F,V,V  d) F, V, F  

 

34.  NULA 

 

35. Para constituir consórcios para desenvolver os serviços de saúde, os municípios 

deverão aplicar o princípio da direção:  

a) Paralela.     b) Única.   c) Hospitalar.       d) Autárquica.   

 

36. NULA 

 

37.Assinale a alternativa CORRETA.  

a) No âmbito do SUS, as ações em saúde do trabalhador estão focadas nos 

procedimentos de vacinação.  

b) A vigilância epidemiológicacompreende o conjunto de ações capaz de eliminar, 

diminuir ou prevenir riscos à saúde. 

c) A universalidade de acesso aos serviços de saúde ocorre essencialmente na atenção 

básica, preservando os outros níveis de atenção do uso abusivo e desnecessário. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

 

38. NÃO são sistema e base de dados do Ministério da Saúde que devem incorporar 

informações de interesse da Saúde do Trabalhador:  
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a) Sistema de Informações de Mortalidade (SIM). 

b) Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB). 

c) Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 

d) Sistema de Informações Geográficas (SIG). 

 

39. A Atenção Básica tem como fundamentos: 

I - possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e 

resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, 

com território adscrito de forma a permitir o planejamento e a programação 

descentralizada, e em consonância com o princípio da equidade. 

II - efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações 

programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, 

prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação, trabalho de forma 

interdisciplinar e em equipe, e coordenação do cuidado na rede de serviços. 

III - desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população 

adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. 

IV - valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento 

constante de sua formação e capacitação. 

 

a) I e II estão corretas   b) II, III e IV estão corretas 

c) I, II e III estão corretas  d) Todas estão corretas 

 

40. NÃO são características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica: 

a) garantia dos fluxos de referência e contrareferência aos serviços especializados, 

de apoio diagnóstico e terapêutico, ambulatorial e hospitalar. 
b) programação e implementação das atividades, com a priorização de solução dos 

problemas de saúde mais frequentes, considerando a responsabilidade da assistência 

resolutiva à demanda espontânea. 

c) desenvolvimento de ações educativas que possam interferir no processo de saúde-

doença da população e ampliar o controle social na defesa da qualidade de vida. 

d) desenvolvimento de ações focalizadas sobre os grupos de risco e fatores de risco 

comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de prevenir o 

aparecimento ou a manutenção de doenças e danos evitáveis. 

 

41. A determinação do sódio e potássio tem sido realizada por fotometria de chama, 

espectrofotometria de absorção atômica e por eletrodos íons-seletivos. Marque a 

alternativa que NÃO está definida corretamente: 

 

a) Fotometria de chama: a amostra é atomizada, produzindo átomos em estado excitado 

capazes de emitir luz em comprimento de onda específico; 

b) Eletrodos íons negativo: empregam uma membrana semi-permeável para 

desenvolver um potencial produzido pela diferença nas concentrações em cada lado da 

membrana; 

c) Enzimáticos: um ensaio cinético para o sódio utiliza a β-galactosidade sódio 

dependente, enquanto a medida do potássio é baseado na atividade da piruvatoquinase; 

d) Ionóforos microlíticos colorimétrico: são estruturas celulares capazes de 

desnaturar o sódio e o potássio. 
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42. A respeito da análise bacteriológica bronco-pulmonares, sobre o Mycobacterium 

tuberculosis, é FALSO afirmar que: 

a) É por exame direto com coloração Ziehl-Neelson. 

b) É por pesquisa de Bacilos Álcool Resistentes (BAAR). 

c) Utiliza meio de Loewenstein-Jensen. 

d) Utiliza técnica de coloração de prata. 

 

43. Identifique na coluna 2 das doenças parasitárias, os respectivos agentes causadores 

na coluna 1 e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para 

baixo: 

                     Coluna 1                                                      Coluna 2 

1LeishmaniaDonovani                                  (    ) Doença de Chagas 

2Enterobiusvermicularis(    ) Calazar 

3Wuchereriabancrofti                                   (    ) Malária 

4Echinococcusgranulosus                             (    ) Cisticercose        

5Trypanossomacruzi                                      (    ) Filariose 

6Taeniasolium                                                 (    ) Oxiuríase 

7Plasmodiumvirax                                          (    ) Cisto hidático 

 

a) 5 –2 – 7 – 3 – 6 – 1 – 4  b)6 – 1 – 3 – 4 – 5 – 2 - 7 

c) 5 – 1 – 7 – 6 – 3 – 2 – 4  d)6 – 2 – 7 – 5 – 3 – 1 – 4 

 

44.  NULA 

 

45. Paciente com 25 anos de idade, realizou transfusão na infância, e submeteu-se a um 

parto cesário há 15 dias. No momento, apresenta hemorragia digestiva, sendo indicado 

transfusão. Marque a alternativa CORRETA: 

 

a) Deve-se utilizar a amostra colhida há 15 dias. 

b) Amostra nova deve ser colhida para os testes pré-transfusionais, pois 

recentemente a paciente esteve grávida. 

c) Deve ser colhido amostra nova para os testes pré-transfusionais, já que amostras 

sempre devem ser colhidas a cada transfusão. 

d) Reclassificar a paciente e o concentrado de hemáceas já que a paciente realizou 

exames recentes.  

 

46. Marque a opção CORRETA. São processos farmacocinéticos:  

a) Absorção, condução, biotransformação, excreção. 

b) Absorção, distribuição, biotransformação e a excreção. 

c) Absorção, condução, biotransformação, e acumulação. 

d) Seleção, condução, biotransformação e acumulação. 

 

47. Marque a opção CORRETA. A RDC 214 da ANVISA estabelece a obrigatoriedade 

de bulas simplificada para algumas drogas manipuladas. Estas drogas são classificadas 

como:  

a) De baixo índice terapêutico.   b)De alto índice terapêutico. 

c) Fitoterápicos.    d)Substâncias sintéticas. 
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48. Marque a opção CORRETA. São preparações semi-sólidas:  

a) Supositório, pomadas, cremes.  b)Suspensões, supositórios, géis. 

c) Suspensões, pomadas, cremes.  d)Pomadas, cremes e pastas.  

 

49. Marque a opção correta. Se 500 mL de uma solução 15% V/V forem diluída 

1500mL, qual será a concentração percentual resultante?   

a) 10% V/V.  b)3% V/V.  c)2% V/V  d)5% V/V 

 

50.  Marque a opção CORRETA sobre a prova de Coombs. 

a) A prova de Coombs direta detecta a presença de anticorpos livres no soro. 

b) A prova de Coombs indireta pesquisa anticorpos fixos às hemácias. 

c) A prova de Coombs direta pesquisa anticorpos fixos as hemácias nos casos de 

incompatibilidade materno-fetal. 

d) Na prova de Coombs direto as hemácias utilizadas são Rh negativo para os casos de 

incompatibilidade Rh. 

 

51. Marque a opção CORRETA. A drepanocitose é responsável pelo aparecimento de 

hemácias em forma de foice na circulação sanguínea.  

a) A hemoglobina C é responsável pela alteração da hemácia. 

b) A hemoglobina S é responsável pela alteração da hemácia. 

c) A hemoglobina A é responsável pela alteração da hemácia. 

d) A hemoglobina F é responsável pela alteração da hemácia. 

 

52.  Marque a opção CORRETA. São valores de referência para a dosagem de uréia no 

soro ou plasma:  

a) 26 a 43 mg/dL  b)15 a 40 mg/dL c)20 a 40 mg/dL    d)15 a 43 mg/dL 

 

53. Marque a opção CORRETA. Na esterilização pelo calor seco o mecanismo de morte 

dos microrganismos ocorre:  

a) Por desnaturação protéica.   b)Por processo de oxidação. 

c) Por liofilização.    d)Por calcinação. 

 

54.  Marque a opção CORRETA. O mecanismo normal da coagulação é absolutamente 

essencial a hemostasia. Podemos afirmar que: 

a) O fibrinogênio é o fator X da coagulação. 

b) O fibrinogênio é o fator II da coagulação. 

c) O fibrinogênio é o fator V da coagulação. 

d) O fibrinogênio é o fator I da coagulação. 

 

55. Marque a opção CORRETA. Os índices hematimétricos são muito úteis para 

caracterizar o tipo de anemia.  

a) Conhecendo o número de glóbulos brancos, a quantidade de hemoglobina e o valor 

do hematócrito, podemos calcular os índices hematimétricos. 

b) Conhecendo o número de plaquetas, a quantidade de hemoglobina e o valor do 

hematócrito, podemos calcular os índices hematimétricos. 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE - 20/07/2014 

14 
 

c) Conhecendo o número de eritrócitos, a quantidade de eritroblastos e o valor do 

hematócrito, podemos calcular os índices hematimétricos. 

d) Conhecendo o número de glóbulos vermelhos, a quantidade de hemoglobina e o 

valor do hematócrito, podemos calcular os índices hematimétricos. 

 

56. Marque a opção CORRETA. Na prova de VDRL ao antígeno de cardiolipina é 

adicionado:  

a) Cristais de lecitina e de colesterol.   b) Cristais de arginina e de colesterol.  

c) Cristais de lisina e de colesterol.   d) Cristais de fosfatos e de colesterol.  

 

57. Marque a opção CORRETA. O diagnóstico de toxoplasmose congênita é feito 

através:  

a) da pesquisa de IgA no sangue fetal. b) da pesquisa de IgG no sangue fetal. 

c) da pesquisa de IgM no sangue fetal. d) da pesquisa de IgE no sangue fetal. 

 

58.  Marque a opção CORRETA. O vírus do HIV é um retrovírus que ataca células do 

sistema imunológico.  

 

a) Estas células são os linfócitos B.  b)Estas células são os Monócitos. 

c) Estas células são linfócitos T CD8. d)Estas células são linfócitos T CD4. 

 

59. Marque a opção CORRETA sobre o cestóide adquirido após a ingestão de carne de 

porco mal cozida. 

 

a) Taeniasaginata.   b)Taenia solium. 

c) Hymenolepis nana.   d)Cysticercuscellulosae 

 

60. Marque a opção CORRETA. Na fase crônica sintomática da doença de chagas as 

principais alterações são:  

 

a) Alterações na pele com o chagoma. 

b) Alterações na conjuntiva com o sinal de Romaña. 

c) Alterações cardíacas e/ou digestivas. 

d) Alterações hepatoesplênicas. 
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