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ENFERMEIRO CAPS 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 
Leia o texto I e responda às perguntas. 

 

Texto I 

           Prezada senhorita, 

 

           Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, 

estabelecido à Rua da Praia, número 632, dar por encerrados nossos entendimentos de 

noivado. Como passei a ser o contabilista-chefe dos Armazéns Penalva, conceituada 

firma desta praça, não me restará, em face dos novos e pesados encargos, tempo útil 

para os deveres conjugais.  

           Outrossim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, como 

vinha fazendo desde que me formei em contabilidade em 17 de maio de 1932, em 

solenidade presidida pelo Exmo Sr. Presidente do Estado e outras autoridades civis e 

militares, bem assim como representantes da Associação dos Varejistas e da Sociedade 

Cultural e Recreativa José de Alencar.  

          Sem mais, creia-me de V. S. patrício e admirador, 

Sabugosa de Castro 

(José Cândido de Carvalho) 

 

1. Em relação ao gênero do texto I, é CORRETO afirmar: 

a) O gênero em que o texto foi tecido corresponde idealmente ao conteúdo expresso, 

tendo em vista a gravidade do tema. 

b) O gênero mais coerente para o texto lançaria mão de uma linguagem menos 

burocrática. 

c) O gênero carta comercial é útil para veicular as informações presentes neste texto. 

d) O texto carece de informações mais precisas, o que não é constante num gênero 

como a carta. 

 

2. No trecho “Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que 

foi conversado com seu ilustre progenitor” (linha 3), a adequação/inadequação do 

gênero ao propósito do texto provoca, talvez não intencionalmente, um efeito como 

os abaixo elencados, EXCETO: 

a) De ironia, já que o autor tem a honra de comunicar o fim do noivado com a senhorita. 

b)De incoerência, já que o propósito da carta e o formato da sua introdução não 

produzem uma linearidade temática. 

c) De aparente satisfação por parte do emissor, já que provavelmente não amava a 

senhorita, destinatário da carta. 

d)De cortesia, visto que é educado utilizar essa formatação em cartas, não 

importando o conteúdo veiculado. 
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Leia o texto II e responda às questões 3 e 4. 

 

Texto II 

 

Soldado cria poema para registrar ocorrência de entrega de arma em MG  

Ele se inspirou com a história de um pai que queria tirar o filho do crime. 

Polícia Militar disse que ele feriu norma e deve ser ouvido por uma comissão. 

Pedro Triginelli 

 

Um Policial Militar encontrou um jeito diferente de preencher um Boletim de 

Ocorrência (BO) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele criou 

um poema para descrever a história de um pai que tentava tirar o filho do mundo do 

crime, sem entregá-lo à polícia. O G1 teve acesso ao BO nesta quarta-feira (2). 

No dia 28 de dezembro, um pai contou à polícia que o filho guardava uma arma em 

casa. Ele explicou que não queria vê-lo preso e, por isso, queria deixar a espingarda em 

um local determinado. 

No local combinado, os militares encontraram a arma. Depois disso, o policial 

responsável pela ocorrência escreveu os versos. Em um dos trechos, ele pede que o 

delegado aceite o boletim escrito de forma diferente: 

 

 

Em memória daquele velho da distante joazeiro 

Que entregou tão bela arma 

Sem querer glória ou dinheiro 

Fiz esse relato em verso. 

Ao doutor delegado peço 

Que o receba, por derradeiro. 

 

Em outra parte do poema, o soldado diz que o pai deve estar em paz com a consciência: 

 

Recolhemos a tal arma 

sem força ou resistência 

O velho cumpriu o trato 

Sem gastar uma insistência 

O velho nunca mais vi 

Deve estar por aí 

Em paz com a consciência. 

 

A assessoria de imprensa da PM informou que o militar vai ser ouvido por uma 

comissão. Caso seja constatado que ele feriu alguma norma, o soldado pode ser punido. 

Ainda segundo a assessoria, ele não respeitou uma norma institucional de técnica de 

redação de documentos militares. 

Fonte: www.g1.globo.com 

http://www.g1.globo.com/
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3. Sobre o texto, é VERDADEIRO afirmar: 

 

a) Temos um texto com características jornalísticas contendo um texto com 

características poéticas. 

b) Temos um texto publicitário. 

c) Temos um texto com características publicitárias contendo um texto com 

características injuntivas. 

d) Temos um texto jornalístico. 

 

4. Marque a opção em que se encontram textos COM CARACTERÍSTICAS 

SEMELHANTES às de um B.O (boletim de ocorrência), não importando o gênero 

que as encerra:  

 

 

III- 
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IV-  

 

 

a) Apenas II e III  b)III e IV  c)III  d)II e IV 

 

5. Na questão acima, o Texto IV traz a palavra “pena” utilizada com um efeito de 

sentido denominado: 

a) Ambiguidade b)Paronímia  c)Sinonímia  d)Hipérbole 

 

6. O adjetivo correspondente ao sentido prático de “pena” no cartaz do texto IV é: 

 

a)Penalizado  b)Apenado  c)Penificado  d)Penado.  

 

7. NULA 

 

8. Leia a tirinha a seguir e aponte a afirmativa que NÃO pode ser inferida do texto e 

da imagem.   

 
 

a) Os pacientes estavam esperando havia muito tempo. 

b) Os pacientes estão em sofrimento. 

c) A profissional de saúde fala “sorteado” porque não há atendimento para todos. 

d) A profissional de saúde atende mal os pacientes. 
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9. Uma expressão que poderia ser utilizada para bloquear o sentido humorístico da 

tirinha seria, em vez de “o sorteado para o atendimento”: 

 

a) O próximo paciente.      b)O candidato.      c)O eleito.           d)A prioridade. 

 

10. Em “O sorteado para atendimento”, a expressão “para atendimento” constitui, 

sintaticamente, um: 

a) Sujeito simples   b)Complemento nominal  

c)   Predicativo do sujeito  d)Adjunto adnominal 

11. De acordo com as frases: “Alguns filósofos sabem fazer poesias” e “Nenhum 

escritor sabe fazer poesias” é necessariamente verdade que: 

a)Alguns filósofos não são escritores.    b)Alguns filósofos são escritores. 

c)Nenhum filósofo é escritor.    d)Todos os escritores são filósofos 

 

12. A alternativa que melhor representa a proposição “Se chover amanhã de manhã, 

então não irei à praia” é: 

a)~ (A ↔ B)   b)A → B  c)A ↔ B  d)A ^ B 

13. “ Todos os alunos jogam  futebol”. “Nenhum jogador de futebol gosta de vôlei”.  

Logo, é CORRETO afirmar que: 

a)Todo jogador de futebol é aluno. 

b)Há pelo menos 1 jogador de vôlei que joga futebol. 

c)Todos os alunos que jogam futebol joga vôlei, mas não gosta.  

d) Nenhum aluno gosta de vôlei. 

 

14. A frase “De quantas maneiras distintas 4 pessoas podem sentar-se em uma mesa 

quadrada?” está relacionada com: 

a)Arranjos     b)Combinação   

c)Permutações com repetições  d)Permutação circular 

 

15. Uma urna contém 15 bolas enumeradas de 1 a 15. A probabilidade de se retirar “um 

número primo” e “três números ímpares seguidos sem reposição”, ambos em tempos 

diferentes é de respectivamente: 

a)46% e 8/65  b)40% e 8/65  c)40% e 3/41         d)42% e 7/65 

16. “No fim de janeiro de 2014, as empresas responsáveis pela ampliação do Canal do 

Panamá, paralisaram os trabalhos por causa de uma disputa com o governo panamenho 

para rever os valores do contrato.” Revista Exame edição 1060, ano 48, N
o
 4 de 05/03/14. 

Acerca do Canal do Panamá, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Atlântico. 

b) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Índico. 
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c) O canal do Panamá liga o Oceano Indico ao Atlântico.  

d) O canal do Panamá liga o Oceano Atlântico à Oceania. 

 

17.  “Tudo começou em novembro de 2013, quando o então presidente ucraniano, 

Viktor Yanukovich, decidiu abandonar um acordo de livre comércio com a União 

Europeia para se alinhar à Rússia, país que dominou a Ucrânia por gerações quando 

esta fazia parte da União Soviética.” São alguns dos países que compõem a União 

Europeia:  

 

a) Grécia e Califórnia.  b)Alemanha e França. 

c) Hungria e África do Sul.  d) Portugal e México. 

 

18. Ainda sobre a crise na Ucrânia, assinale a opção que aponta algumas das 

“vantagens” oferecidas pela Rússia no acordo entre esses países. 

 

a) Ajuda financeira e incentivo no incremento da Educação e Saúde da Ucrânia. 

b) Livre Comércio e acolhida dos imigrantes ucranianos na Rússia. 

c) Ajuda financeira e zona de livre comércio. 

d) Descontos no preço do gás produzido pela Ucrânia. 

 

19.  Atualmente, a população indígena no Brasil soma 896,9 mil (menos de 1% da 

população), de 305 etnias, com línguas e costumes diferentes, o que faz do Brasil o país 

com a maior diversidade cultural do mundo. Os dados são do Censo 2010. No entanto, 

os índios ainda têm frágeis direitos aos seus territórios. Em 2014, duas propostas que 

visam alterar o direito do uso da terra pelos índios voltam ao debate no Congresso, são 

elas: 

 

a) PEC 215 e o PLP 227. 

b) Decreto municipal de Brasília e PEC 215. 

c) Lei Orgânica de Brasília e o PLP 227. 

d) Decreto municipal de Brasília e Lei Orgânica de Brasília. 

 

20.  No dia 27 de Fevereiro os brasileiros comemoraram os 20 anos do Plano Real. 

Após 6 tentativas em 8 anos de acabar com a hiperinflação que deveria ser desacelerada. 

DEU CERTO. Entre os criadores  do Real, temos: 

a) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha e Pérsio Arida. 

b) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Fernando Henrique 

Cardoso. 

c) André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Pérsio Arida. 

d) Fernando Henrique Cardoso, Edmar Bacha, André Lara Resende e Pedro Malan. 

 

 

 

 

 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/federacao-russa-russia-pais-da-asia-e-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/ucrania-pais-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/comunismo-do-socialismo-romantico-a-extinta-uniao-sovietica.htm
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
21. As Conferências de Saúde instituídas pela lei n. 8.142-1990 possibilitam a 

participação da comunidade na condução do SUS, valorizando os direitos do cidadão. 

Sobre as Conferências de Saúde, é CORRETO afirmar:  

a) Controlam a execução da politica de saúde. 

b) São convocadas a cada 2 anos pelo Conselho de Saúde. 

c) São responsáveis pela fiscalização dos gastos do SUS. 

d) Propõem as diretrizes para a formulação da politica da saúde. 

 

22. A legislação brasileira define a participação da iniciativa privada na assistência a 

saúde e: 

a) Permite a comercialização de órgãos e tecidos para fins de transplante. 

b) Permite a participação complementar de instituições privadas no SUS, tendo as 

filantrópicas e as sem fins lucrativos prioridade na participação. 

c) Permite a participação de empresas estrangeiras na assistência à saúde do país. 

d) Faculta a participação de recursos públicos para subvenções as instituições com fins 

lucrativos. 

 

23. A lei 8080-1990 NÃO inclui no campo de atuação do SUS: 

a) A participação na formulação da politica e na execução de ações de combate a 

fome e distribuição de renda. 

b) A colaboração na proteção do meio ambiente. 

c) A vigilância nutricional e orientação alimentar. 

d) A coordenação da formação de recursos humanos na área da saúde. 

 

24.  A saúde é um direito de todos e um dever do Estado desenvolvido mediante uma 

politica social e econômica que vise acima de tudo às ações e serviços para sua: 

a) Regionalização, centralização e recuperação. 

b) Promoção, proteção e recuperação. 

c) Centralização, prevenção e promoção. 

d) Promoção e recuperação. 

 

25. A Vigilância Sanitária consiste em um conjunto de ações: 

 

a) Capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde e de intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente. 

b) Destinadas a desenvolver ações de fiscalização do meio ambiente, sobretudo em 

regiões afetadas por grandes calamidades. 

c) Programadas para avaliar e controlar o valor nutricional dos alimentos 

hortigranjeiros. 

d) Destinadas à detecção de determinadas doenças que afetam as comunidades da 

periferia urbana. 
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26. É CORRETO afirmar que a assistência á saúde é livre: 

a) Ao capital estrangeiro irrestritamente. 

b) A participação de instituições privadas com fins lucrativos. 

c) A assistência privada nos casos de calamidade pública. 

d) À iniciativa privada. 

27.  A lei 10.507 de 10 de setembro de 2002 cria a profissão de Agente Comunitário de 

Saúde. São atribuições dos agentes comunitários de saúde, EXCETO: 

a) Desenvolver ações de reabilitação objetivando a independência do usuário. 

b) Estimular a organização da comunidade. 

c) Desenvolver atividades de educação em saúde individual e coletiva. 

d) Realizar visitas domiciliares, reuniões de grupos ou outras ações básicas de saúde. 

 

28. A direção nacional do SUS cabe, EXCLUSIVAMENTE: 

a) A execução e implementação das politicas relativas às condições dos ambientes de 

trabalho. 

b) Formulação, avaliação e apoio das politicas de alimentação e nutrição. 

c) Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros. 

d) Acompanhar e divulgar os indicadores de saúde no âmbito da unidade federada. 

 

29. Os municípios para desenvolverem em conjunto ações e serviços que lhes 

correspondam, poderão utilizar: 

 

a) Portaria municipal.    b) Convênios.   

c) Consórcios administrativos.   d) Contratos. 

 

30. NÃO devemos considera como atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS): 

a) Convênios entre postos de saúde. 

b) Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebida. 

c) Vigilância nutricional e orientação alimentar. 

d) Avaliação de impactos que as tecnologias provocam á saúde. 

 

31. Para se definir e descrever a prática de enfermagem faz-se necessário: 

 

a) Implantar protocolos clínicos para direcionar as ações de enfermagem – POP 

b) Implantar instruções normativas assistenciais e gerenciais – IT. 

c) Padronizar uma linguagem específica da profissão – SAE. 
d) Implantar e cumprir a Resolução COFEN 293/89 – CIPE/CIPESC. 

 

32. Os delírios são sintomas muito comuns aos pacientes com diagnóstico de Psicose. 

Podemos conceituá-los como: 

a) Uma necessidade de realizar atividades erradas. 

b) Falsa percepção da realidade. 

c) Repetição exacerbada de palavras. 

d) Conteúdo do pensamento, caracterizado pelo conjunto de idéias errôneas, aceito 

pelo juízo da realidade. 
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33. No tocante a presença de edemas, podemos AFIRMAR: 

a)Edema limitado aos membros inferiores, porém na presença de hipertensão ou 

ganho de peso aumentado e/ou proteinúria + (urina I) - Orientar repouso em 

decúbito lateral esquerdo. 

b) Edema generalizado (face, tronco e membros), ou que já se manifesta ao acordar 

acompanhado ou não de hipertensão ou aumento súbito de peso - Deve ser avaliada pelo 

médico da unidade e encaminhada para serviço de médio risco. 

c) Edema unilateral de MMII, com dor e/ou sinais flogísticos - Suspeita de processos 

trombóticos (tromboflebites, TVP). Deve ser avaliada pelo médico da unidade e 

encaminhada para serviço de baixo risco. 

d) todas as alternativas estão corretas. 

 

34. Uma Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) possui profissionais que 

deverão executar as seguintes tarefas, EXCETO:  

a) Colaborar no treinamento de todos os profissionais da saúde no que se refere à 

promoção e controle das infecções hospitalares.  

b) Conhecer as principais infecções hospitalares detectadas no serviço e definir se a 

ocorrência destes episódios de infecção está dentro de parâmetros aceitáveis. Isto 

significa conhecer a literatura mundial sobre o assunto e saber reconhecer as taxas 

aceitáveis de infecção hospitalar para cada tipo de serviço.  

c) Elaborar normas de padronização para que os procedimentos realizados na 

instituição sigam uma técnica asséptica (sem a penetração de microrganismos), 

diminuindo o risco de o paciente adquirir infecção.  

d) Realizar controle da prescrição de antibióticos, evitando que os mesmos sejam 

utilizados de maneira descontrolada no hospital.  

 

35. Via parenteral é a administração de drogas ou nutrientes pelas vias intradérmica 

(ID), subcutânea (SC), intramuscular (IM), intravenosa (IV) ou endovenosa (EV). 

Marque a opção que não considera desvantagem para aplicação de medicamentos por 

esta via: 

a) Devido ao rompimento da pele, pode ocorrer o risco de adquirir infecção.  

b) Dor, geralmente causada pela picada da agulha ou pela irritação da droga.  

c) Em casos de engano pode provocar lesão considerável.  

d) Maior precisão em determinar a dose desejada.  

 

36. São considerados distúrbios da motilidade esofagiana as condições patológicas que 

acarretam disfagia ou dificuldade para deglutição sem associação com obstrução da luz 

esofagiana ou a compressão extrínseca. Considerando os distúrbios do esôfago e 

estômago, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. 

1 - Esofagite (      ) Espasmos difusos dos músculos esofagianos devido à perda 

do peristaltismo geralmente observado na velhice. 

2 - Hérnia de 

hiato 

(      ) Processo inflamatório causado pelo refluxo gastroesofágico, 

ingestão de ácidos ou outro corrosivo. 

3 - Odinofagia (      ) Ausência ou insuficiência da peristalse do esôfago resultando 

em falha do esfíncter esofagiano em relaxamento para permitir a 
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passagem do alimento para o estômago. 

4 - Acalasia (      ) Passagem de uma porção do estômago para a cavidade 

torácica através do diafragma. 

5 - Presbiesôfago (      ) Deglutição dolorosa. 

 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo: 

a)2, 4, 1, 5, 3  b)3, 1, 5, 4, 2  c)4, 2, 3, 5, 1  d)5, 1, 4, 2, 3 

 

37. A violência doméstica contra a criança refere-se a uma gama de situações que 

envolvem a criança, desde a negligência até os maus tratos de ordem física e de abuso 

sexual. Analise as questões abaixo e marque a opção CORRETA: 

 

a) Antes de realizar os exames físicos da criança e/ou adolescente vítimas de abuso 

sexual ou outros maus-tratos, deve ser providenciada higiene corporal para 

promover melhor conforto. 

b) É incomum a associação entre violência física e abuso sexual de crianças e 

adolescentes. 

c) Em adolescentes, a mudança constante do humor e a rebeldia com os pais são 

sintomas característicos de abuso sexual. 

d) Em crianças pequenas, a convivência da mãe com o indivíduo abusador é causa 

de dificuldade de identificação da situação de abuso. 

 

38. A puberdade é um período em que ocorrem mudanças biológicas e fisiológicas. É 

neste período que o corpo desenvolve-se fisica e mentalmente tornando-se maduro e o 

adolescente fica capacitado para gerar filhos. Com relação à maturação sexual em 

meninas, o aparecimento de brotos mamários é um evento conhecido como: 

 

a)Adrenarca.           b)Genarca.  c)Menarca.  d)Telarca. 

 

39. O uso de drogas é um fenômeno bastante antigo na história da humanidade e 

constitui um grave problema de saúde pública, com sérias consequências pessoais e 

sociais no futuro dos jovens e de toda a sociedade. Em relação ao uso de drogas, entre 

crianças e adolescentes, marque a opção INCORRETA: 

 

a) Entre os fatores que desencadeiam o uso de drogas pelos adolescentes, os mais 

importantes são as emoções e os sentimentos associados a intenso sofrimento 

psíquico, como depressão, culpa, ansiedade exagerada e baixa auto-estima. 

b) Os inalantes, como a cola de sapateiro, solventes de tinta, esmalte, benzina e 

lança-perfume incluem ampla gama de substâncias absorvidas pelo fígado. As 

mortes durante intoxicações são comuns, podendo acontecer por asfixia ou 

arritmias cardíacas. 

c) Os prejuízos provocados pelas drogas podem ser agudos (durante a intoxicação ou 

"overdose") ou crônicos, produzindo alterações mais duradouras e até irreversíveis. 

d) O uso de drogas por adolescentes traz riscos adicionais aos que ocorrem com 

adultos em função de sua vulnerabilidade. 
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40. O climatério não é uma doença e sim uma fase natural da vida da mulher e muitas 

passam por ela sem queixas ou necessidade de medicamentos. Com relação à 

menopausa/climatério, leia as afirmativas abaixo e marque a opção CORRETA: 

a) Considera-se menopausa a mulher cujo último período menstrual foi identificado 

após 2 anos de amenorreia. 

b) Mulheres pós-menopausa não são totalmente deficientes de estrogênio. 

c) Ocorre em média aos 50 anos dependendo da idade da menarca, paridade e uso de 

anovulatório. 

d) O tabagismo pode antecipar sua ocorrência em 5 anos. 

 

41. A reforma psiquiátrica pretende modificar o sistema de tratamento clínico da doença 

mental, eliminando gradualmente a internação como forma de exclusão social. Em 

relação à reforma da atenção à Saúde Mental é INCORRETO afirmar: 

 

a) As Políticas Públicas de Saúde Mental devem discutir e atualizar todos os meios de 

acesso da população às informações, estudar as demandas at´ravés de critérios 

epidemiológicos visando melhorias nos serviços principalmente para os usuários 

facilitando o processo de inclusão e inserção social na comunidade. 

b) Ao longo da história da assistência psiquiátrica no Brasil tem predominado a 

assistência individual, sem levar em consideração as implicações do empenho 

afetivo e do cuidado dos familiares no decorrer do tratamento da pessoa doente. 

c) Em relação ao hospitalocentrismo, na perspectiva da Reforma Psiquiátrica a lógica 

é de assistência extra-hospitalar e interdisciplinar presidida pelo pressuposto de 

alcance da cidadania plena da pessoa que sofre de doença mental. 

d) Na nova lógica assistencial, a internação psiquiátrica deve ser adotada toda vez 

que a pessoa esteja em uma crise tal que represente risco para si próprio e 

para os que convivem com ela. 

 

42. Nas sondagens vesicais de demora, com o sistema de drenagem fechado, deve-se 

observar algumas regras para diminuição do risco de infecção do trato urinário: Quanto 

aos cuidados com sonda vesical de demora, marque a opção INCORRETA. 

 

a) A troca do sistema deve ser realizado a cada sete dias na mulher e a cada 15 dias no 

homem e ou na vigência de sinais inflamatórios.. 

b) Fazer limpeza completa duas vezes ao dia ao redor do meato uretral. 

c) Fixar bem a sonda para evitar perdas de urina. 

d) Manter a bolsa coletora abaixo do nível vesical e não deixar que ela fique muito 

cheia. 

 

43. Sobre os sintomas da Síndrome de Cushing, analise: 

 

I- Obesidade exacerbada. 

II-  Hipertensão arterial. 

III-  Diminuição das funções genitais. 

 

a) Apenas I está correta.  b) I, III, III estão corretas. 

c)Apenas II e III estão corretas. d) I, II, III estão erradas. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Interna%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Exclus%C3%A3o_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Epidemiologia
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44. Pela Resolução RDC Nº 306 ANVISA os Resíduos dos Serviços de Saúde são 

classificados da seguinte forma. Sobre a classificação dos resíduos dos serviços de 

saúde, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. 

 
 

1. GRUPO A 

 

 

2. GRUPO B 

 

 

3. GRUPO C 

 

 

4. GRUPO D 

 

 

5. GRUPO E 

(       ) Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde 

pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade e toxicidade. 

(       ) Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde 

ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. 

(   ) Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas 

características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de 

infecção. 

(       ) Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: Lâminas de barbear, 

agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas 

diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas; lâminas e 

lamínulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de 

coleta sanguínea) e outros similares. 

(   ) Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham 

radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção especificados nas 

normas do CNEN e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo: 

a)1, 2, 3, 5, 4    b)2, 4, 1, 5, 3 c)3, 1, 5, 4, 2  d)4, 2, 3, 5, 1 

 

45. Doença de Alzheimer (DA), é uma doença cerebral degenerativa primária, de 

etiologia pouco conhecida, com aspectos neuropatológicos e neuroquímicos 

característicos. A pessoa portadora desta doença apresenta muitas dificuldades para 

viver uma vida normal devido às muitas alterações que ocorrem em seu cérebro. Isso 

afeta também a dinâmica familiar. O profissional de enfermagem tem papel importante 

na educação em saúde da pessoa com a doença e sua família, tanto no esclarecimento 

como no preparo de cuidadores familiares. As indicações abaixo dizem respeito a 

aspectos que devem ser abordados nesse processo. Marque a alternativa CORRETA. 

 

a) A higiene e o vestuário não serão afetados, considerando que a progressão dos 

sintomas é lenta; assim o paciente poderá continuar realizando atividades rotineiras. 

b) Cuidar para não deixar transparecer que se trata de uma doença grave, para não 

gerar muita ansiedade nos familiares, uma vez que os sintomas mais incapacitantes 

para o doente poderão surgir somente em torno de quinze anos após o início da 

doença. 

c) Em estágio avançado, a pessoa possui memória remota e recente, mas fica 

debilitado fisicamente, sendo necessário auxílio em todos os aspectos do dia-a-dia. 

d) O ambiente de uma pessoa portadora de Alzheimer deverá ser modificado; 

objetos e mobiliários que obstruam sua passagem deverão ser retirados para 

evitar acidentes. 

 

46. Administração de medicamentos é um dos deveres de maior responsabilidade da 

equipe de enfermagem.  Requer conhecimentos de farmacologia e terapêutica médica no 

que diz respeito a ação, dose, efeitos colaterais, métodos e precauções na administração 
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de drogas. Com base no texto, marque V ou F conforme a afirmação seja Verdadeira ou 

Falsa: 

(      ) Algumas complicações são comuns às vias de acesso de medicamentos injetáveis 

e incluem sobrecarga de fluido, choque, toxidade medicamentosa e anafilaxia. 

(     ) As injeções por via subcutânea intradérmica geralmente são mais utilizadas nos 

casos de vacinas, testes alérgicos e insulinoterapia. 

(    ) Fatores psicológicos podem aumentar consideravelmente o desconforto do paciente 

ao receber uma medicação, como tonturas e desmaios; após a aplicação de injeções 

intramusculares, este acidente é comum e ocorre em pessoas muito ansiosas ou 

amedrontadas com a expectativa da dor. 

(     ) Nas injeções intradérmicas para administração de vacinas é indicado antisséptico 

com álcool. 

(    ) O procedimento técnico como injeções parenterais são obtidos por prática 

diligente. Para obter resultados apropriados, a prática precisa estar baseada 

simplesmente na execução repetida de uma técnica. 

 

Marque a sequência CORRETA de cima para baixo: 

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

 

47. Sobre as características gerais das doenças imunopreveníveis, constantes do 

Programa Nacional de Imunização, assinale a opção CORRETA. 

a) A poliomielite é uma doença infecto-contagiosa viral aguda, que se multiplica no 

tubo digestivo e cuja transmissão ocorre somente pelo contato direto de pessoa para 

pessoa. 

b) A coqueluche é uma doença infecciosa, cujo único reservatório é o homem, e a 

transmissão ocorre apenas de pessoa à pessoa, por meio de secreções nasofaríngeas. 

c) A difteria é uma doença infecciosa grave, causada por uma bactéria que se localiza 

nas vias aéreas superiores, altamente transmissível mediante contato direto com o 

exsudato exclusivamente anaeróbico, não-contagiosa. 

d) O sarampo é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral, grave, 

transmissível e extremamente contagiosa e a doença geralmente confere 

imunidade. 

 

48. A terapia tópica de feridas agudas e crônicas avançou a partir da década de 80 com a 

realização de pesquisas e o surgimento de novos produtos que favorecem a cicatrização. 

Com relação às coberturas usadas no tratamento de feridas, é CORRETO afirmar: 

a) A papaína é uma enzima proteolítica de origem vegetal utilizada para favorecer a 

exudação e oxigenação da ferida. 

b) A pasta de hidrocolóide é um curativo primário e interativo. Pode ser utilizado em 

feridas com tecido necrótico seco ou com grande quantidade de exsudação, pois 

forma um gel que mantém o meio úmido favorável à cicatrização e ao 

desbridamento. 

c) O alginato de cálcio é um curativo primário, interativo, derivado de algas 

marinhas; é absorvente e hemostático, podendo ser indicado para feridas com 

moderada a grande exsudação, bem como para feridas sangrentas. 

d) O carvão ativado é bioativo, secundário e desodorizante. Pode ser usado 

preferencialmente em feridas fétidas com pouca exsudação e com crosta. 
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49. Nos casos de ingestão de substâncias venenosas, a lavagem gástrica é um 

procedimento muito adotado para esvaziamento do estômago. Durante a lavagem 

gástrica, o paciente deve ser posicionado em: 

a) Decúbito lateral direito com pernas estendidas para favorecer o fluxo sanguíneo. 

b) Decúbito lateral esquerdo para diminuir a passagem de líquido no duodeno. 

c) Decúbito lateral esquerdo para garantir a homeostase. 

d) Decúbito ventral para garantir a regurgitação. 

 

50. A assistência em situações de emergência e urgência se caracterizam pela 

necessidade de um paciente ser atendido em um curtíssimo espaço de tempo. Quando é 

dispensada assistência a um paciente em situação de emergência, muitas decisões 

importantes precisam ser tomadas. No tratamento de emergência, vários princípios são 

aplicáveis, EXCETO: 

a) Avaliar e restaurar o débito cardíaco. 

b) Controlar a hemorragia e suas consequências. 

c) Iniciar a monitorização de ECG, se necessário. 

d) Manter uma via aérea pérvia e proporcionar ventilação adequada. 
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MÉDICO CLÍNICO GERAL 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 
Leia o texto I e responda às perguntas. 

 

Texto I 

           Prezada senhorita, 

 

           Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, 

estabelecido à Rua da Praia, número 632, dar por encerrados nossos entendimentos de 

noivado. Como passei a ser o contabilista-chefe dos Armazéns Penalva, conceituada 

firma desta praça, não me restará, em face dos novos e pesados encargos, tempo útil 

para os deveres conjugais.  

           Outrossim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, como 

vinha fazendo desde que me formei em contabilidade em 17 de maio de 1932, em 

solenidade presidida pelo Exmo Sr. Presidente do Estado e outras autoridades civis e 

militares, bem assim como representantes da Associação dos Varejistas e da Sociedade 

Cultural e Recreativa José de Alencar.  

          Sem mais, creia-me de V. S. patrício e admirador, 

Sabugosa de Castro 

(José Cândido de Carvalho) 

 

1. Em relação ao gênero do texto I, é CORRETO afirmar: 

a) O gênero em que o texto foi tecido corresponde idealmente ao conteúdo expresso, 

tendo em vista a gravidade do tema. 

b) O gênero mais coerente para o texto lançaria mão de uma linguagem menos 

burocrática. 

c) O gênero carta comercial é útil para veicular as informações presentes neste texto. 

d) O texto carece de informações mais precisas, o que não é constante num gênero 

como a carta. 

 

2. No trecho “Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que 

foi conversado com seu ilustre progenitor” (linha 3), a adequação/inadequação do 

gênero ao propósito do texto provoca, talvez não intencionalmente, um efeito como 

os abaixo elencados, EXCETO: 

a) De ironia, já que o autor tem a honra de comunicar o fim do noivado com a senhorita. 

b)De incoerência, já que o propósito da carta e o formato da sua introdução não 

produzem uma linearidade temática. 

c) De aparente satisfação por parte do emissor, já que provavelmente não amava a 

senhorita, destinatário da carta. 

d)De cortesia, visto que é educado utilizar essa formatação em cartas, não 

importando o conteúdo veiculado. 
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Leia o texto II e responda às questões 3 e 4. 

 

Texto II 

 

Soldado cria poema para registrar ocorrência de entrega de arma em MG  

Ele se inspirou com a história de um pai que queria tirar o filho do crime. 

Polícia Militar disse que ele feriu norma e deve ser ouvido por uma comissão. 

Pedro Triginelli 

 

Um Policial Militar encontrou um jeito diferente de preencher um Boletim de 

Ocorrência (BO) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele criou 

um poema para descrever a história de um pai que tentava tirar o filho do mundo do 

crime, sem entregá-lo à polícia. O G1 teve acesso ao BO nesta quarta-feira (2). 

No dia 28 de dezembro, um pai contou à polícia que o filho guardava uma arma em 

casa. Ele explicou que não queria vê-lo preso e, por isso, queria deixar a espingarda em 

um local determinado. 

No local combinado, os militares encontraram a arma. Depois disso, o policial 

responsável pela ocorrência escreveu os versos. Em um dos trechos, ele pede que o 

delegado aceite o boletim escrito de forma diferente: 

 

 

Em memória daquele velho da distante joazeiro 

Que entregou tão bela arma 

Sem querer glória ou dinheiro 

Fiz esse relato em verso. 

Ao doutor delegado peço 

Que o receba, por derradeiro. 

 

Em outra parte do poema, o soldado diz que o pai deve estar em paz com a consciência: 

 

Recolhemos a tal arma 

sem força ou resistência 

O velho cumpriu o trato 

Sem gastar uma insistência 

O velho nunca mais vi 

Deve estar por aí 

Em paz com a consciência. 

 

A assessoria de imprensa da PM informou que o militar vai ser ouvido por uma 

comissão. Caso seja constatado que ele feriu alguma norma, o soldado pode ser punido. 

Ainda segundo a assessoria, ele não respeitou uma norma institucional de técnica de 

redação de documentos militares. 

Fonte: www.g1.globo.com 

http://www.g1.globo.com/
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3. Sobre o texto, é VERDADEIRO afirmar: 

 

a) Temos um texto com características jornalísticas contendo um texto com 

características poéticas. 

b) Temos um texto publicitário. 

c) Temos um texto com características publicitárias contendo um texto com 

características injuntivas. 

d) Temos um texto jornalístico. 

 

4. Marque a opção em que se encontram textos COM CARACTERÍSTICAS 

SEMELHANTES às de um B.O (boletim de ocorrência), não importando o gênero 

que as encerra:  

 

 

III- 
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IV-  

 

 

a) Apenas II e III  b)III e IV  c)III  d)II e IV 

 

5. Na questão acima, o Texto IV traz a palavra “pena” utilizada com um efeito de 

sentido denominado: 

a) Ambiguidade b)Paronímia  c)Sinonímia  d)Hipérbole 

 

6. O adjetivo correspondente ao sentido prático de “pena” no cartaz do texto IV é: 

 

a)Penalizado  b)Apenado  c)Penificado  d)Penado.  

 

7. NULA 

 

8. Leia a tirinha a seguir e aponte a afirmativa que NÃO pode ser inferida do texto e 

da imagem.   

 
 

a) Os pacientes estavam esperando havia muito tempo. 

b) Os pacientes estão em sofrimento. 

c) A profissional de saúde fala “sorteado” porque não há atendimento para todos. 

d) A profissional de saúde atende mal os pacientes. 
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9. Uma expressão que poderia ser utilizada para bloquear o sentido humorístico da 

tirinha seria, em vez de “o sorteado para o atendimento”: 

 

a) O próximo paciente.      b)O candidato.      c)O eleito.           d)A prioridade. 

 

10. Em “O sorteado para atendimento”, a expressão “para atendimento” constitui, 

sintaticamente, um: 

a) Sujeito simples   b)Complemento nominal  

c)   Predicativo do sujeito  d)Adjunto adnominal 

11. De acordo com as frases: “Alguns filósofos sabem fazer poesias” e “Nenhum 

escritor sabe fazer poesias” é necessariamente verdade que: 

a)Alguns filósofos não são escritores.    b)Alguns filósofos são escritores. 

c)Nenhum filósofo é escritor.    d)Todos os escritores são filósofos 

 

12. A alternativa que melhor representa a proposição “Se chover amanhã de manhã, 

então não irei à praia” é: 

a)~ (A ↔ B)   b)A → B  c)A ↔ B  d)A ^ B 

13. “ Todos os alunos jogam  futebol”. “Nenhum jogador de futebol gosta de vôlei”.  

Logo, é CORRETO afirmar que: 

a)Todo jogador de futebol é aluno. 

b)Há pelo menos 1 jogador de vôlei que joga futebol. 

c)Todos os alunos que jogam futebol joga vôlei, mas não gosta.  

d) Nenhum aluno gosta de vôlei. 

 

14. A frase “De quantas maneiras distintas 4 pessoas podem sentar-se em uma mesa 

quadrada?” está relacionada com: 

a)Arranjos     b)Combinação   

c)Permutações com repetições  d)Permutação circular 

 

15. Uma urna contém 15 bolas enumeradas de 1 a 15. A probabilidade de se retirar “um 

número primo” e “três números ímpares seguidos sem reposição”, ambos em tempos 

diferentes é de respectivamente: 

a)46% e 8/65  b)40% e 8/65  c)40% e 3/41         d)42% e 7/65 

16. “No fim de janeiro de 2014, as empresas responsáveis pela ampliação do Canal do 

Panamá, paralisaram os trabalhos por causa de uma disputa com o governo panamenho 

para rever os valores do contrato.” Revista Exame edição 1060, ano 48, N
o
 4 de 05/03/14. 

Acerca do Canal do Panamá, assinale a alternativa CORRETA: 

a) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Atlântico. 

b) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Índico. 

c) O canal do Panamá liga o Oceano Indico ao Atlântico.  

d) O canal do Panamá liga o Oceano Atlântico à Oceania. 
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17.  “Tudo começou em novembro de 2013, quando o então presidente ucraniano, 

Viktor Yanukovich, decidiu abandonar um acordo de livre comércio com a União 

Europeia para se alinhar à Rússia, país que dominou a Ucrânia por gerações quando 

esta fazia parte da União Soviética.” São alguns dos países que compõem a União 

Europeia:  

 

a) Grécia e Califórnia.  b)Alemanha e França. 

c) Hungria e África do Sul.  d) Portugal e México. 

 

18. Ainda sobre a crise na Ucrânia, assinale a opção que aponta algumas das 

“vantagens” oferecidas pela Rússia no acordo entre esses países. 

 

a) Ajuda financeira e incentivo no incremento da Educação e Saúde da Ucrânia. 

b) Livre Comércio e acolhida dos imigrantes ucranianos na Rússia. 

c) Ajuda financeira e zona de livre comércio. 

d) Descontos no preço do gás produzido pela Ucrânia. 

 

19.  Atualmente, a população indígena no Brasil soma 896,9 mil (menos de 1% da 

população), de 305 etnias, com línguas e costumes diferentes, o que faz do Brasil o país 

com a maior diversidade cultural do mundo. Os dados são do Censo 2010. No entanto, 

os índios ainda têm frágeis direitos aos seus territórios. Em 2014, duas propostas que 

visam alterar o direito do uso da terra pelos índios voltam ao debate no Congresso, são 

elas: 

 

a) PEC 215 e o PLP 227. 

b) Decreto municipal de Brasília e PEC 215. 

c) Lei Orgânica de Brasília e o PLP 227. 

d) Decreto municipal de Brasília e Lei Orgânica de Brasília. 

 

20.  No dia 27 de Fevereiro os brasileiros comemoraram os 20 anos do Plano Real. 

Após 6 tentativas em 8 anos de acabar com a hiperinflação que deveria ser desacelerada. 

DEU CERTO. Entre os criadores  do Real, temos: 

a) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha e Pérsio Arida. 

b) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Fernando Henrique 

Cardoso. 

c) André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Pérsio Arida. 

d) Fernando Henrique Cardoso, Edmar Bacha, André Lara Resende e Pedro Malan. 

 

 

 

 

 

 

 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/federacao-russa-russia-pais-da-asia-e-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/ucrania-pais-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/comunismo-do-socialismo-romantico-a-extinta-uniao-sovietica.htm
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
21. As Conferências de Saúde instituídas pela lei n. 8.142-1990 possibilitam a 

participação da comunidade na condução do SUS, valorizando os direitos do cidadão. 

Sobre as Conferências de Saúde, é CORRETO afirmar:  

a) Controlam a execução da politica de saúde. 

b) São convocadas a cada 2 anos pelo Conselho de Saúde. 

c) São responsáveis pela fiscalização dos gastos do SUS. 

d) Propõem as diretrizes para a formulação da politica da saúde 

 

22. A legislação brasileira define a participação da iniciativa privada na assistência a 

saúde e: 

a) Permite a comercialização de órgãos e tecidos para fins de transplante. 

b) Permite a participação complementar de instituições privadas no SUS, tendo as 

filantrópicas e as sem fins lucrativos prioridade na participação. 

c) Permite a participação de empresas estrangeiras na assistência à saúde do país. 

d) Faculta a participação de recursos públicos para subvenções as instituições com fins 

lucrativos. 

 

23. A lei 8080-1990 NÃO inclui no campo de atuação do SUS: 

a) A participação na formulação da politica e na execução de ações de combate a 

fome e distribuição de renda. 

b) A colaboração na proteção do meio ambiente. 

c) A vigilância nutricional e orientação alimentar. 

d) A coordenação da formação de recursos humanos na área da saúde. 

 

24.  A saúde é um direito de todos e um dever do Estado desenvolvido mediante uma 

politica social e econômica que vise acima de tudo às ações e serviços para sua: 

a) Regionalização, centralização e recuperação. 

b) Promoção, proteção e recuperação. 

c) Centralização, prevenção e  promoção. 

d) Promoção e recuperação. 

 

25. A Vigilância Sanitária consiste em um conjunto de ações: 

a) Capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde e de intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente. 

b) Destinadas a desenvolver ações de fiscalização do meio ambiente, sobretudo em 

regiões afetadas por grandes calamidades. 

c) Programadas para avaliar e controlar o valor nutricional dos alimentos 

hortigranjeiros. 

d) Destinadas à detecção de determinadas doenças que afetam as comunidades da 

periferia urbana. 
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26. É CORRETO afirmar que a assistência á saúde é livre: 

a) Ao capital estrangeiro irrestritamente. 

b) A participação de instituições privadas com fins lucrativos. 

c) A assistência privada nos casos de calamidade pública. 

d) À iniciativa privada. 

27.  A lei 10.507 de 10 de setembro de 2002 cria a profissão de Agente Comunitário de 

Saúde. São atribuições dos agentes comunitários de saúde, EXCETO: 

a) Desenvolver ações de reabilitação objetivando a independência do usuário. 

b) Estimular a organização da comunidade. 

c) Desenvolver atividades de educação em saúde individual e coletiva. 

d) Realizar visitas domiciliares, reuniões de grupos ou outras ações básicas de saúde. 

 

28. A direção nacional do SUS cabe, EXCLUSIVAMENTE: 

a) A execução e implementação das politicas relativas às condições dos ambientes de 

trabalho. 

b) Formulação, avaliação e apoio das politicas de alimentação e nutrição. 

c) Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros. 

d) Acompanhar e divulgar os indicadores de saúde no âmbito da unidade federada. 

 

29. Os municípios para desenvolverem em conjunto ações e serviços que lhes 

correspondam, poderão utilizar: 

 

a) Portaria municipal.     

b) Convênios.   

c) Consórcios administrativos.    

d) Contratos. 

 

30. NÃO devemos considera como atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS): 

a) Convênios entre postos de saúde. 

b) Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebida. 

c) Vigilância nutricional e orientação alimentar. 

d) Avaliação de impactos que as tecnologias provocam á saúde. 

 

31. Os delírios são sintomas muito comuns aos pacientes com diagnóstico de Psicose. 

Podemos conceituá-los como: 

 

a) Uma necessidade de realizar atividades erradas. 

b) Falsa percepção da realidade. 

c) Repetição exacerbada de palavras. 

d) Conteúdo do pensamento, caracterizado pelo conjunto de idéias errôneas, aceito 

pelo juízo da realidade. 
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32. No tocante a presença de edemas, podemos AFIRMAR: 

 

a)Edema limitado aos membros inferiores, porém na presença de hipertensão ou 

ganho de peso aumentado e/ou proteinúria + (urina I) - Orientar repouso em 

decúbito lateral esquerdo. 

b) Edema generalizado (face, tronco e membros), ou que já se manifesta ao acordar 

acompanhado ou não de hipertensão ou aumento súbito de peso - Deve ser avaliada pelo 

médico da unidade e encaminhada para serviço de médio risco. 

c) Edema unilateral de MMII, com dor e/ou sinais flogísticos - Suspeita de processos 

trombóticos (tromboflebites, TVP). Deve ser avaliada pelo médico da unidade e 

encaminhada para serviço de baixo risco. 

d) todas as alternativas estão corretas. 

 

33. De acordo com a Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990: 

 

a) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação de vários 

segmentos sociais, para avaliar as situações de saúde.  

b) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado 

composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de 

saúde e usuários. 
c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferência de Saúde será 

definida em plenária. 

d) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas 

de funcionamento definidas pelo Ministério da Saúde. 

 

34. Para a maioria das doenças incluídas no Sistema de Vigilância Sanitária, as unidades 

de saúde dispõem de formulários padronizados. (Ficha de Investigação 

Epidemiológica).Considerando tal informação assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) Apesar da diversidade das características clinico-epidemiológicas das doenças os 

dados contidos nas fichas de investigação são padronizadas para todos os casos. 

b)De acordo com a suspeita diagnóstica de cada agravo, devem-se averiguar aspectos 

referentes a saneamento, alterações ambientais, uso de pesticidas, etc. 

c) O exame físico deve focalizar aspectos característicos, e ser repetido para obtenção 

de elementos de confirmação diagnóstica. 

d)A ocupação dos indivíduos acometidos, vinculada `a suspeita diagnóstica, pode 

requerer verificação da atividade produtiva local. 

 

35. Com relação aos objetivos, funções e instrumentos da Vigilância Sanitária, assinale 

a alternativa VERDADEIRA: 

 

a) As diversas ações da vigilância sanitária são eminentemente curativas, porém devem 

atuar sobre os fatores de riscos e danos á saúde. 

b) A fiscalização sanitária é um dos momentos do poder do município para aceitar ou 

recusar produtos ou serviços sob o controle da saúde. 

c) Os produtos sob vigilância sanitária só podem ser fabricados e comercializados 

com  a obtenção do registro do Ministério da Saúde. 
d) As ações de vigilância sanitária são de competência médica e diante de situações de 

agravos e riscos, são realizadas ações interdisciplinares. 
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36.Considerando as características das doenças sexualmente transmissíveis podemos 

AFIRMAR que: 

 

a) A faringite gonocócica é a mais comum das doenças genitais vesiculoulcerativa, 

sendo mais frequente em indivíduos sexualmente ativos na faixa etária de 15-29 anos. 

b) As principais manifestações clínicas das clamidíases no sexo masculino são a 

disúria e a secreção mucoide uretral. 

c) A candidose, doença extravenérea, só ocasionalmente venérea, é caracterizada na 

maioria dos casos, por inflamação dos órgãos genitais externos. 

d) A herpes genital é uma doença sexualmente transmissível cuja incidência ocorre  em 

pessoas de baixo poder aquisitivo e do sexo masculino. 

   

37. Considerando que a vacinação durante a gestação objetiva não somente a proteção 

da gestante, mas também a proteção ao feto, assinale a afirmativa CORRETA: 

a) O esquema da segunda dose de vacinação de DT (difteria e tétano) para as 

gestantes não vacinadas e ou com situação vacinal desconhecida, pode ser dado 30 

a 60 dias depois da primeira dose, ou 60 dias depois da primeira dose.   

b) Mesmo a gestante com esquema completo (3 doses ou mais) e a última dose ocorrida 

há menos de cinco anos, é necessário ser vacinada. 

c) Gestante com esquema completo (3 doses ou mais) e a última dose administrada há 

mais de seis anos, não é necessário ser vacinada. 

d) As gestantes vacinadas que receberam a última dose há mais de cinco anos deve 

iniciar o esquema com três doses. 

 

38. Como na asma persistente, a exacerbação também deve ser classificada quanto a 

gravidade, determinando a conduta especifica a ser realizada. São considerados fatores 

de risco para as exacerbações, EXCETO:  

a) Utilização atual ou recente de corticoide oral. 

b) História prévia de asma quase fatal, necessitando de intubação endotraqueal. 

c) Interrupção do uso de corticoide inalatório. 

d)Uso de um ou mais tubos de aerossol dosimetrado de broncodilatador por mês. 

  

39. Dentre as apresentações clinicas da Infecção do Trato Urinário (ITU) no grupo 

etário de neonatos e crianças pequenas, podemos identificar: 

a) Disúria, febre e constipação. 

b) Hipotermia. hipertemia e irritabilidade. 

c) Disúria, irritabilidade e constipação. 

d) Desconforto abdominal, irritabilidade e hipertemia. 

 

40. Uma alimentação saudável se inicia com o aleitamento materno que isoladamente é 

capaz de nutrir de modo adequado a criança nos primeiros seis meses de vida, Dentre as 

situações em que o aleitamento materno não deve ser recomendado assinale a 

alternativa VERDADEIRA:  

a) Mãe com doença de Chagas na fase aguda.       

b) Consumo de drogas como o crack. 

c) Mãe com diagnóstico  de hepatite.                 

d) Criança portadora de galactosemia. 
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41.  _____________ é causado por parvovírus B19 e transmitido por via respiratória ou 

por meio da placenta de mães infectadas ,podendo levar á  hidropsia fetal. 

a) Eritema infeccioso  b )Exantema súbito- roséola 

c) Rubéola    d) Escarlatina 

 

 

42. São considerados distúrbios da motilidade esofagiana as condições patológicas que 

acarretam disfagia ou dificuldade para deglutição sem associação com obstrução da luz 

esofagiana ou a compressão extrínseca. Considerando os distúrbios do esôfago e 

estômago, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. 

 

1 - Esofagite (      ) Espasmos difusos dos músculos esofagianos devido à perda 

do peristaltismo geralmente observado na velhice. 

2 - Hérnia de 

hiato 

(      ) Processo inflamatório causado pelo refluxo gastroesofágico, 

ingestão de ácidos ou outro corrosivo. 

3 - Odinofagia (      ) Ausência ou insuficiência da peristalse do esôfago resultando 

em falha do esfíncter esofagiano em relaxamento para permitir a 

passagem do alimento para o estômago. 

4 - Acalasia (      ) Passagem de uma porção do estômago para a cavidade 

torácica através do diafragma. 

5 - Presbiesôfago (      ) Deglutição dolorosa. 

 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo: 

a)2, 4, 1, 5, 3       b)3, 1, 5, 4, 2  c)4, 2, 3, 5, 1  d)5, 1, 4, 2, 3 

 

 

43. O uso de drogas é um fenômeno bastante antigo na história da humanidade e 

constitui um grave problema de saúde pública, com sérias consequências pessoais e 

sociais no futuro dos jovens e de toda a sociedade. Em relação ao uso de drogas, entre 

crianças e adolescentes, marque a opção INCORRETA: 

a) Entre os fatores que desencadeiam o uso de drogas pelos adolescentes, os mais 

importantes são as emoções e os sentimentos associados a intenso sofrimento 

psíquico, como depressão, culpa, ansiedade exagerada e baixa auto-estima. 

b) Os inalantes, como a cola de sapateiro, solventes de tinta, esmalte, benzina e 

lança-perfume incluem ampla gama de substâncias absorvidas pelo fígado. As 

mortes durante intoxicações são comuns, podendo acontecer por asfixia ou 

arritmias cardíacas. 

c) Os prejuízos provocados pelas drogas podem ser agudos (durante a intoxicação ou 

"overdose") ou crônicos, produzindo alterações mais duradouras e até irreversíveis. 

d) O uso de drogas por adolescentes traz riscos adicionais aos que ocorrem com 

adultos em função de sua vulnerabilidade. 
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44. Quanto à responsabilidade pela remoção de um paciente de uma para outra 

instituição, analise: 

 

I) após o primeiro atendimento do doente na instituição para a qual foi removido, a 

responsabilidade passa a ser da equipe médica dessa instituição. 

II) a primeira providência a ser tomada é estabelecer contato com o médico da outra 

instituição. 

III) compete ao médico que optou pela transferência a decisão sobre a necessidade de 

acompanhamento médico durante o percurso. 

 

 

a) I está errada        b) II e III estão erradas  

c) I e III estão erradas    d) I e II estão erradas 

 

45. Paciente deu entrada no hospital com sudorese e queixa de precordialgia. Internado, 

fez ECG que confirmou infarto diafragmático extenso. A medicação específica foi 

administrada, mas, o paciente faleceu minutos após. Neste caso, o atestado de óbito: 

 

a) deve apontar a causa da morte: infarto agudo do miocárdio e deverá ser emitido 

pelo médico que o atendeu. 

b) deve apontar a causa da morte: indeterminada, em decorrência do reduzido tempo em 

que permaneceu no hospital e deverá ser emitido pelo médico que o atendeu. 

c) deve ser emitido preferencialmente pelo SVO e, na ausência deste na localidade, pelo 

médico que constatou o óbito. 

d) deve apontar a causa da morte: reduzido tempo de permanência no hospital e deverá  

ser emitido pelo Serviço de Verificação de Óbito (SVO). 

 

46. Grande parte das doenças vasculares periféricas desencadeiam alterações na 

temperatura, coloração, textura na pele e surgimento de úlceras nos membros inferiores. 

Assinale a opção que mostra as alterações características da insuficiência venosa 

crônica: 

 

a) Pulso presente, úlcera profunda e sangrante. 

b) Pulso presente, edema moderado, úlcera superficial.  

c) Claudicação intermitente, dermatite ocre e pulso presente. 

d) Edema moderado a grave, pulso ausente e úlcera superficial. 

 

47. Sobre as características gerais das doenças imunopreveníveis, constantes do 

Programa Nacional de Imunização, assinale a opção CORRETA. 

a) A poliomielite é uma doença infecto-contagiosa viral aguda, que se multiplica no 

tubo digestivo e cuja transmissão ocorre somente pelo contato direto de pessoa para 

pessoa. 

b) A coqueluche é uma doença infecciosa, cujo único reservatório é o homem, e a 

transmissão ocorre apenas de pessoa à pessoa, por meio de secreções nasofaríngeas. 

c) A difteria é uma doença infecciosa grave, causada por uma bactéria que se localiza 

nas vias aéreas superiores, altamente transmissível mediante contato direto com o 

exsudato exclusivamente anaeróbico, não-contagiosa. 

d) O sarampo é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral, grave, 

transmissível e extremamente contagiosa e a doença geralmente confere 

imunidade. 
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48. A terapia tópica de feridas agudas e crônicas avançou a partir da década de 80 com a 

realização de pesquisas e o surgimento de novos produtos que favorecem a cicatrização. 

Com relação às coberturas usadas no tratamento de feridas, é CORRETO afirmar: 

a) A papaína é uma enzima proteolítica de origem vegetal utilizada para favorecer a 

exudação e oxigenação da ferida. 

b) A pasta de hidrocolóide é um curativo primário e interativo. Pode ser utilizado em 

feridas com tecido necrótico seco ou com grande quantidade de exsudação, pois 

forma um gel que mantém o meio úmido favorável à cicatrização e ao 

desbridamento. 

c) O alginato de cálcio é um curativo primário, interativo, derivado de algas 

marinhas; é absorvente e hemostático, podendo ser indicado para feridas com 

moderada a grande exsudação, bem como para feridas sangrentas. 

d) O carvão ativado é bioativo, secundário e desodorizante. Pode ser usado 

preferencialmente em feridas fétidas com pouca exsudação e com crosta. 

 

49. Nos casos de ingestão de substâncias venenosas, a lavagem gástrica é um 

procedimento muito adotado para esvaziamento do estômago. Durante a lavagem 

gástrica, o paciente deve ser posicionado em: 

a) Decúbito lateral direito com pernas estendidas para favorecer o fluxo sanguíneo. 

b) Decúbito lateral esquerdo para diminuir a passagem de líquido no duodeno. 

c) Decúbito lateral esquerdo para garantir a homeostase. 

d) Decúbito ventral para garantir a regurgitação. 

 

50. Em relação à diabetes e sua terapêutica, marque a alternativa CORRETA: 

a)  A insulina pode ser administrada por via oral. 

b) Uma das consequências mais grave da superdosagem de insulina é a 

hipoglicemia. 

c)  A perda de peso não auxilia na terapêutica dos clientes portadores de diabetes. 

d)  A terapêutica necessária para o tratamento da diabetes tipo II é sempre a insulina. 
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PSICÓLOGO 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 
Leia o texto I e responda às perguntas. 

 

Texto I 

           Prezada senhorita, 

 

           Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, 

estabelecido à Rua da Praia, número 632, dar por encerrados nossos entendimentos de 

noivado. Como passei a ser o contabilista-chefe dos Armazéns Penalva, conceituada 

firma desta praça, não me restará, em face dos novos e pesados encargos, tempo útil 

para os deveres conjugais.  

           Outrossim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, como 

vinha fazendo desde que me formei em contabilidade em 17 de maio de 1932, em 

solenidade presidida pelo Exmo Sr. Presidente do Estado e outras autoridades civis e 

militares, bem assim como representantes da Associação dos Varejistas e da Sociedade 

Cultural e Recreativa José de Alencar.  

          Sem mais, creia-me de V. S. patrício e admirador, 

Sabugosa de Castro 

(José Cândido de Carvalho) 

 

1. Em relação ao gênero do texto I, é CORRETO afirmar: 

a) O gênero em que o texto foi tecido corresponde idealmente ao conteúdo expresso, 

tendo em vista a gravidade do tema. 

b) O gênero mais coerente para o texto lançaria mão de uma linguagem menos 

burocrática. 

c) O gênero carta comercial é útil para veicular as informações presentes neste texto. 

d) O texto carece de informações mais precisas, o que não é constante num gênero 

como a carta. 

 

2. No trecho “Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que 

foi conversado com seu ilustre progenitor” (linha 3), a adequação/inadequação do 

gênero ao propósito do texto provoca, talvez não intencionalmente, um efeito como 

os abaixo elencados, EXCETO: 

a) De ironia, já que o autor tem a honra de comunicar o fim do noivado com a senhorita. 

b)De incoerência, já que o propósito da carta e o formato da sua introdução não 

produzem uma linearidade temática. 

c) De aparente satisfação por parte do emissor, já que provavelmente não amava a 

senhorita, destinatário da carta. 

d)De cortesia, visto que é educado utilizar essa formatação em cartas, não 

importando o conteúdo veiculado. 
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Leia o texto II e responda às questões 3 e 4. 

 

Texto II 

 

Soldado cria poema para registrar ocorrência de entrega de arma em MG  

Ele se inspirou com a história de um pai que queria tirar o filho do crime. 

Polícia Militar disse que ele feriu norma e deve ser ouvido por uma comissão. 

Pedro Triginelli 

 

Um Policial Militar encontrou um jeito diferente de preencher um Boletim de 

Ocorrência (BO) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele criou 

um poema para descrever a história de um pai que tentava tirar o filho do mundo do 

crime, sem entregá-lo à polícia. O G1 teve acesso ao BO nesta quarta-feira (2). 

No dia 28 de dezembro, um pai contou à polícia que o filho guardava uma arma em 

casa. Ele explicou que não queria vê-lo preso e, por isso, queria deixar a espingarda em 

um local determinado. 

No local combinado, os militares encontraram a arma. Depois disso, o policial 

responsável pela ocorrência escreveu os versos. Em um dos trechos, ele pede que o 

delegado aceite o boletim escrito de forma diferente: 

 

 

Em memória daquele velho da distante joazeiro 

Que entregou tão bela arma 

Sem querer glória ou dinheiro 

Fiz esse relato em verso. 

Ao doutor delegado peço 

Que o receba, por derradeiro. 

 

Em outra parte do poema, o soldado diz que o pai deve estar em paz com a consciência: 

 

Recolhemos a tal arma 

sem força ou resistência 

O velho cumpriu o trato 

Sem gastar uma insistência 

O velho nunca mais vi 

Deve estar por aí 

Em paz com a consciência. 

 

A assessoria de imprensa da PM informou que o militar vai ser ouvido por uma 

comissão. Caso seja constatado que ele feriu alguma norma, o soldado pode ser punido. 

Ainda segundo a assessoria, ele não respeitou uma norma institucional de técnica de 

redação de documentos militares. 

Fonte: www.g1.globo.com 

http://www.g1.globo.com/
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3. Sobre o texto, é VERDADEIRO afirmar: 

 

a) Temos um texto com características jornalísticas contendo um texto com 

características poéticas. 

b) Temos um texto publicitário. 

c) Temos um texto com características publicitárias contendo um texto com 

características injuntivas. 

d) Temos um texto jornalístico. 

 

4. Marque a opção em que se encontram textos COM CARACTERÍSTICAS 

SEMELHANTES às de um B.O (boletim de ocorrência), não importando o gênero 

que as encerra:  

 

 

III- 
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IV-  

 

 

a) Apenas II e III  b)III e IV  c)III  d)II e IV 

 

5. Na questão acima, o Texto IV traz a palavra “pena” utilizada com um efeito de 

sentido denominado: 

 

a) Ambiguidade b)Paronímia  c)Sinonímia  d)Hipérbole 

 

6. O adjetivo correspondente ao sentido prático de “pena” no cartaz do texto IV é: 

 

a)Penalizado  b)Apenado  c)Penificado  d)Penado.  

 

7. NULA 

 

8. Leia a tirinha a seguir e aponte a afirmativa que NÃO pode ser inferida do texto e 

da imagem.   

 
 

a) Os pacientes estavam esperando havia muito tempo. 

b) Os pacientes estão em sofrimento. 

c) A profissional de saúde fala “sorteado” porque não há atendimento para todos. 

d) A profissional de saúde atende mal os pacientes. 
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9. Uma expressão que poderia ser utilizada para bloquear o sentido humorístico da 

tirinha seria, em vez de “o sorteado para o atendimento”: 

 

a) O próximo paciente.      b)O candidato.      c)O eleito.           d)A prioridade. 

 

10. Em “O sorteado para atendimento”, a expressão “para atendimento” constitui, 

sintaticamente, um: 

a) Sujeito simples   b)Complemento nominal  

c)   Predicativo do sujeito  d)Adjunto adnominal 

11. De acordo com as frases: “Alguns filósofos sabem fazer poesias” e “Nenhum 

escritor sabe fazer poesias” é necessariamente verdade que: 

a)Alguns filósofos não são escritores.    b)Alguns filósofos são escritores. 

c)Nenhum filósofo é escritor.    d)Todos os escritores são filósofos 

 

12. A alternativa que melhor representa a proposição “Se chover amanhã de manhã, 

então não irei à praia” é: 

a)~ (A ↔ B)   b)A → B  c)A ↔ B  d)A ^ B 

13. “ Todos os alunos jogam  futebol”. “Nenhum jogador de futebol gosta de vôlei”.  

Logo, é CORRETO afirmar que: 

a)Todo jogador de futebol é aluno. 

b)Há pelo menos 1 jogador de vôlei que joga futebol. 

c)Todos os alunos que jogam futebol joga vôlei, mas não gosta.  

d) Nenhum aluno gosta de vôlei. 

 

14. A frase “De quantas maneiras distintas 4 pessoas podem sentar-se em uma mesa 

quadrada?” está relacionada com: 

a)Arranjos     b)Combinação   

c)Permutações com repetições  d)Permutação circular 

 

15. Uma urna contém 15 bolas enumeradas de 1 a 15. A probabilidade de se retirar “um 

número primo” e “três números ímpares seguidos sem reposição”, ambos em tempos 

diferentes é de respectivamente: 

a)46% e 8/65  b)40% e 8/65  c)40% e 3/41         d)42% e 7/65 

16. “No fim de janeiro de 2014, as empresas responsáveis pela ampliação do Canal do 

Panamá, paralisaram os trabalhos por causa de uma disputa com o governo panamenho 

para rever os valores do contrato.” Revista Exame edição 1060, ano 48, N
o
 4 de 05/03/14. 

Acerca do Canal do Panamá, assinale a alternativa CORRETA: 

a) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Atlântico. 

b) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Índico. 

c) O canal do Panamá liga o Oceano Indico ao Atlântico.  

d) O canal do Panamá liga o Oceano Atlântico à Oceania. 
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17.  “Tudo começou em novembro de 2013, quando o então presidente ucraniano, 

Viktor Yanukovich, decidiu abandonar um acordo de livre comércio com a União 

Europeia para se alinhar à Rússia, país que dominou a Ucrânia por gerações quando 

esta fazia parte da União Soviética.” São alguns dos países que compõem a União 

Europeia:  

 

a) Grécia e Califórnia.  b)Alemanha e França. 

c) Hungria e África do Sul.  d) Portugal e México. 

 

18. Ainda sobre a crise na Ucrânia, assinale a opção que aponta algumas das 

“vantagens” oferecidas pela Rússia no acordo entre esses países. 

 

a) Ajuda financeira e incentivo no incremento da Educação e Saúde da Ucrânia. 

b) Livre Comércio e acolhida dos imigrantes ucranianos na Rússia. 

c) Ajuda financeira e zona de livre comércio. 

d) Descontos no preço do gás produzido pela Ucrânia. 

 

19.  Atualmente, a população indígena no Brasil soma 896,9 mil (menos de 1% da 

população), de 305 etnias, com línguas e costumes diferentes, o que faz do Brasil o país 

com a maior diversidade cultural do mundo. Os dados são do Censo 2010. No entanto, 

os índios ainda têm frágeis direitos aos seus territórios. Em 2014, duas propostas que 

visam alterar o direito do uso da terra pelos índios voltam ao debate no Congresso, são 

elas: 

 

a) PEC 215 e o PLP 227. 

b) Decreto municipal de Brasília e PEC 215. 

c) Lei Orgânica de Brasília e o PLP 227. 

d) Decreto municipal de Brasília e Lei Orgânica de Brasília. 

 

20.  No dia 27 de Fevereiro os brasileiros comemoraram os 20 anos do Plano Real. 

Após 6 tentativas em 8 anos de acabar com a hiperinflação que deveria ser desacelerada. 

DEU CERTO. Entre os criadores  do Real, temos: 

a) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha e Pérsio Arida. 

b) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Fernando Henrique 

Cardoso. 

c) André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Pérsio Arida. 

d) Fernando Henrique Cardoso, Edmar Bacha, André Lara Resende e Pedro Malan. 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. As Conferências de Saúde instituídas pela lei n. 8.142-1990 possibilitam a 

participação da comunidade na condução do SUS, valorizando os direitos do cidadão. 

Sobre as Conferências de Saúde, é CORRETO afirmar:  

a) Controlam a execução da politica de saúde. 

b) São convocadas a cada 2 anos pelo Conselho de Saúde. 

c) São responsáveis pela fiscalização dos gastos do SUS. 

d) Propõem as diretrizes para a formulação da politica da saúde. 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/federacao-russa-russia-pais-da-asia-e-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/ucrania-pais-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/comunismo-do-socialismo-romantico-a-extinta-uniao-sovietica.htm
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22. A legislação brasileira define a participação da iniciativa privada na assistência a 

saúde e: 

a) Permite a comercialização de órgãos e tecidos para fins de transplante. 

b) Permite a participação complementar de instituições privadas no SUS, tendo as 

filantrópicas e as sem fins lucrativos prioridade na participação. 

c) Permite a participação de empresas estrangeiras na assistência à saúde do país. 

d) Faculta a participação de recursos públicos para subvenções as instituições com fins 

lucrativos. 

 

23. A lei 8080-1990 NÃO inclui no campo de atuação do SUS: 

a) A participação na formulação da politica e na execução de ações de combate a 

fome e distribuição de renda. 

b) A colaboração na proteção do meio ambiente. 

c) A vigilância nutricional e orientação alimentar. 

d) A coordenação da formação de recursos humanos na área da saúde. 

 

24.  A saúde é um direito de todos e um dever do Estado desenvolvido mediante uma 

politica social e econômica que vise acima de tudo às ações e serviços para sua: 

 

a) Regionalização, centralização e recuperação. 

b) Promoção, proteção e recuperação. 

c) Centralização, prevenção e  promoção. 

d) Promoção e recuperação. 

 

25. A Vigilância Sanitária consiste em um conjunto de ações: 

 

a) Capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde e de intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente. 

b) Destinadas a desenvolver ações de fiscalização do meio ambiente, sobretudo em 

regiões afetadas por grandes calamidades. 

c) Programadas para avaliar e controlar o valor nutricional dos alimentos 

hortigranjeiros. 

d) Destinadas à detecção de determinadas doenças que afetam as comunidades da 

periferia urbana. 

 

26. É CORRETO afirmar que a assistência á saúde é livre: 

 

a) Ao capital estrangeiro irrestritamente. 

b) A participação de instituições privadas com fins lucrativos. 

c) A assistência privada nos casos de calamidade pública. 

d) À iniciativa privada. 
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27.  A lei 10.507 de 10 de setembro de 2002 cria a profissão de Agente Comunitário de 

Saúde. São atribuições dos agentes comunitários de saúde, EXCETO: 

a) Desenvolver ações de reabilitação objetivando a independência do usuário. 

b) Estimular a organização da comunidade. 

c) Desenvolver atividades de educação em saúde individual e coletiva. 

d) Realizar visitas domiciliares, reuniões de grupos ou outras ações básicas de saúde. 

 

28. A direção nacional do SUS cabe, EXCLUSIVAMENTE: 

a) A execução e implementação das politicas relativas às condições dos ambientes de 

trabalho. 

b) Formulação, avaliação e apoio das politicas de alimentação e nutrição. 

c) Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros. 

d) Acompanhar e divulgar os indicadores de saúde no âmbito da unidade federada. 

 

29. Os municípios para desenvolverem em conjunto ações e serviços que lhes 

correspondam, poderão utilizar: 

 

a) Portaria municipal.     b) Convênios.   

c) Consórcios administrativos.   d) Contratos. 

 

30. NÃO devemos considera como atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS): 

a) Convênios entre postos de saúde. 

b) Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebida. 

c) Vigilância nutricional e orientação alimentar. 

d) Avaliação de impactos que as tecnologias provocam á saúde. 

 

31. São contra-indicações para o uso da Psicanálise na abordagem clínica: 

 

a)Na ausência de problemas de natureza aguda e que não exijam solução urgente. 

b)Em pacientes impulsivos que não toleram níveis pequenos de frustração, altamente 

narcisistas e centrados em si mesmos. 

c)Em pacientes voluntariosos com situação de vida que pode ser modificado. 

d)Na presença  de um ego razoavelmente integrado e cooperativo. 

 

32. A infância e a adolescência são etapas fundamentais para o desenvolvimento físico, 

emocional e social do indivíduo. Dentre as categorias de maus tratos, o abuso sexual 

tem sido considerado um importante problema de saúde pública na infância e na 

adolescência. A psicoterapia adequada  para vítimas de abuso sexual seria: 

 

a)TCC (Terapia Cognitiva Comportamental). 

b)Terapia Sistêmico- Construtivista. 

c)Terapia Dinâmico-Interpessoal. 

d)Terapia Humanista. 

 

33. A neurose é uma doença ou transtorno psicótico que pode ser resultado de um 

distúrbio emocional, afetivo ou de personalidade de cada paciente. O problema ocorre, 
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na maioria das vezes, em decorrência d reação do sistema nervoso do paciente a alguma 

experiência ruim que já foi vivida. São enquadrados como pacientes neuróticos: 

 

I-Pacientes com transtornos dissociativos. 

II-Pacientes que sofrem de transtornos fóbicos. 

III-Pacientes com transtornos paranoide. 

IV-Pacientes com TOC. 

 

É correto AFIRMAR que: 

a)Apenas I,III e IV estão corretas.  b)Apenas I,II e IV estão corretas. 

c)Apenas III e IV estão corretas.  d)Apenas I,II e III estão corretas. 

 

34. Um diagnóstico psiquiátrico não significa a perda da individualidade, nem torna a 

pessoa uma “estranha” para si mesma ou para aqueles com quem convive. Ao contrário, 

pode possibilitar a compreensão: 

 

I- Das limitações e potencialidades o que pode tornar menos tensa as relações 

familiares, visto as expectativas tornarem-se mais realistas, talvez reduzindo a angústia 

e os polos de atrito. 

II-“Das zonas de perigo”, que são situações, abordagens que acabem por desencadear 

reações desconcertantes, podendo-se buscar formas mais efetivas de resolução. 

III-Do momento em que a própria pessoa ou o outro esteja se encaminhando para uma 

descompensação ou crise, possibilitando a busca rápida de atendimento. 

IV-Melhor adesão ao tratamento, seja este medicamentoso ou terapêutico. 

 

a)Apenas I e III estão corretas.  b)Apenas III está correta. 

c)Apenas I,II e III está correta.  d)Todas estão corretas. 

 

35. O Psicólogo Hospitalar poderá também prestar serviços à Unidade Ambulatorial. 

Sobre a Unidade de Ambulatório do Hospital, é INCORRETO afirmar que: 

 

a)A tarefa do Psicólogo no ambulatório hospitalar não difere da tarefa do 

Psicólogo no hospital geral, e nem mesmo da tarefa do Psicólogo em consultório 

particular. 

b)Destina-se ao atendimento primordialmente para diagnóstico e tratamento, através das 

ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. 

c)O ambulatório de um hospital difere-se do ambulatório de um posto de saúde, tanto na 

finalidade quanto na abrangência populacional, ou mesmo quanto ao acesso a recursos, 

diagnósticos e terapêuticos.  

d)No ambulatório do hospital, uma forma de viabilizar a tarefa do Psicólogo é viabilizar 

programas. 

 

36. Sob uma perspectiva clássica, configura uma situação  bi-pessoal(psicólogo-

paciente ou psicólogo-grupofamiliar), de duração limitada, cujo objetivo é conseguir 

uma descrição e compreensão , a mais profunda completa possível, da personalidade do 

paciente ou do grupo familiar. Investiga algum aspecto em particular, segundo a 

sintomatologia e as características da indicação. Abrange os aspectos passados, 

presentes e futuros dessa personalidade, utilizando certas técnicas, como entrevistas e 

testagem. A descrição acima está se referindo à(ao): 
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a)Psicoterapia.   b)Entrevista Psicológica. 

c)Atendimento Psicológico.  d)Psicodiagnóstico 

 

37.Tanto o luto como a melancolia são maneiras de se lidar com a perda do objeto, 

podendo ser este o objeto da pulsão, ou objeto da libido, objeto de amor. Freud faz uma 

distinção entre a vivência do luto e melancolia. Marque a alternativa que expressa 

melhor essa distinção. 

 

a)Na  melancolia, a pessoa se descreve como sem valor e normalmente condenável; 

o luto comporta um estado doloroso e a perda de interesse pelo mundo exterior. 

b)Na melancolia, por ser uma reação normal, podemos esperar uma evolução favorável, 

no luto, a conduta terapêutica exige mais atenção devido aos riscos de suicídio. 

c)Na melancolia, há um desinteresse pela vida, no luto há presença de culpa e auto -

confiança. 

d)A melancolia é uma reação no campo da normalidade, já o luto expressa 

psicopatologia. 

 

38. Na abordagem sistêmica , a ênfase da terapia familiar é colocada: 

 

a)No membro da família, portador do sintoma, e na patologia de suas relações com os 

outros membros da família. 

b)Na liberação das possibilidades não utilizadas do grupo familiar, acionando 

mecanismos já presentes no próprio sistema. 

c)Na recuperação da homeostase perdida através de recurso de regulação externos ao 

sistema familiar. 

d)No tratamento do sintoma do paciente a partir de sistemas teóricos abrangentes. 

 

39. Quando se pensa em cuidados paliativos,  deve-se considerar que: 

 

a)Os profissionais devem tornar o tratamento individualizado, ou seja, no ritmo do 

paciente, serem empáticos e desenvolver a capacidade de ouvir. 

b)O tema da morte e o morrer devem ser evitados por serem assuntos mórbidos e 

depressivos demais para aquele momento. 

c)A depressão, em sua forma de luto, deve ser intervenção psiquiátrica com uso de 

medicação. 

d)As ações médico-biológicas prevalecem sobre as intervenções psicossociais  e estas 

devem ser dirigidas somente com familiares. 

 

40. A partir de 2004, com o início da implantação do Sistema Único da Assistência 

Social (SUAS), tem-se o processo de institucionalização da Psicologia nos serviços de 

proteção social, uma vez que o Psicólogo é chamado a compor as equipes de referência. 

Em 2011, com a Resolução nº17 do CNAS, o Psicólogo é colocado, juntamente com o 

profissional de Serviço Social, a compor obrigatoriamente as equipes de referências de 

proteção social básica e especial. Considerado, assim, como um profissional 

imprescindível para atender a demanda de atendimento da população que necessita da 

Política da Assistência Social, a atuação do psicólogo seria: 

 

I)Atuar com compromisso social e na perspectiva de garantia de direitos ,implicando em 

lançar mão do saber da Psicologia para contribuir com os objetivos do PNAS, no 
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sentido de construir estratégias que efetuem o acesso do cidadão aos direitos 

sociassistenciais. 

II)Atuar através do atendimento Psicoterapêutico  paciente x família. 

III)Atuar garantindo os direitos dos usuários, sendo que os atendimentos serão pautados 

nos preceitos do código de ética profissional. 

IV)Atuar com a dimensão subjetiva das demandas trazidas pelo usuário, através de uma 

leitura contextualizada da dimensão subjetiva que está envolvida na situação de 

vulnerabilidade. 

 

Considerando as afirmações acima, é correto AFIRMAR que: 

a)Apenas a III está correta.   b)Apenas II e III estão corretas. 

c) Apenas I,III E IV estão corretas. d)Todas as afirmativas estão corretas. 

 

41. A atuação do Psicólogo e de outros profissionais no Hospital Geral não se limita à 

atenção direta aos pacientes. Ele também participa de: 

 

a)Comissões de classe.  b)cirurgias. 

c)Investigações parentais.  d)comissões de ética. 

 

42. A terapia individual permite um processo de crescimento e desenvolvimento pessoal 

privilegiado. A pessoa passa a alcançar mudanças positivas e significativas, que lhe 

ofereçam maior bem estar e tranquilidade. Como modalidade única de tratamento, a 

terapia individual de orientação dinâmica apresenta muito mais chance na: 

 

I-Eficácia com crianças e adolescentes com transtorno de déficit de atenção. 

II-Eficácia para crianças com problemas de comportamento. 

III-Eficácia para crianças e adolescentes em sofrimento emocional ou dificuldades para 

lidar com um estressor. 

IV-Eficácia no tratamento da saúde mental. 

 

Diante desse contexto é correto AFIRMAR que: 

a)Apenas I e IV estão corretas.  b)Apenas I,II e IV estão corretas. 

c)Todas as alternativas estão corretas. d)Apenas II e III estão corretas. 

 

43. Segundo a classificação atual de transtornos mentais da OMS(citada por 

Dalgalarrondo,2000), os transtornos de personalidade são definidos por uma série de 

características. Analise as seguintes afirmativas concernentes às características dos 

transtornos de personalidade. 

 

I)Geralmente surgem na infância ou adolescência e tendem a permanecer estáveis ao 

longo da vida. 

II)Afetam muitos aspectos do psiquismo e da vida social do indivíduo, não se 

restringindo a um tipo de reação. 

III)Em geral, esses transtornos levam a algum grau de sofrimento, mas que se tornam 

perceptíveis  apenas tardiamente na vida do paciente. 

IV)São geralmente relacionados a uma lesão cerebral ou a outro transtorno psiquiátrico 

específico. 
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A partir dessa análise, pode-se concluir que estão CORRETAS: 

 

a)Apenas as afirmativas III e IV.  b)Apenas as afirmativas I,II e III. 

c)Apenas as afirmativas I e II.  d)Todas as afirmativas estão corretas. 

 

44. Para a confirmação do diagnóstico de TOC é importante avaliar, além da presença 

de obsessões, e ou compulsões, o quanto os sintomas causam acentuado sofrimento, 

consomem tempo, interferem de forma significativa nas rotinas diárias, no desempenho 

escolar e nos relacionamentos sociais ou interpessoais. No estabelecimento do 

diagnóstico é importante diferenciar os sintomas de outros transtornos que também se 

manifestam por obsessões e comportamentos compulsivos. 

 

Entre os quadros com os quais é comum o TOC ser confundido e dos quais deve ser 

diferenciado estão: 

 

I-Tiques e transtorno de Tourette. 

II-TDAH 

III-Transtorno do controle de impulsos (trocotilomania e comportamentos auto 

mutilativos). 

IV-Transtornos cognitivos e do desenvolvimento, autismo , síndrome de Asperger). 

 

Diante desse contexto é correto AFIRMAR que: 

a)Apenas II e IV estão corretas.  b)Todas as alternativas estão corretas. 

c)Apenas I e IV estão corretas.  d)Nenhuma das alternativas estão corretas. 

 

45. Em relação aos passos que devem ser seguidos na realização de um 

psicodiagnóstico, pode se dizer que: 

a)Os testes constituem a etapa mais importante. 

b)A bateria de testes a ser aplicada é a mesma em qualquer processo 

psicodiagnóstico . 

c)Deve ser enviado um informe escrito a quem enviou o caso para psicodiagnóstico. 

d)A entrevista inicial com o paciente é a etapa mais importante. 

 

46. Sobre as características de uma entrevista na abordagem psicanalítica, é correto 

AFIRMAR que: 

 

I)Deve ser distinta do processo de psicanálise formal, de maneira que o paciente saiba 

onde terminar uma resposta e começar a outra. 

II)O tempo de entrevista deve ser limitado, como duas, três ou mais sessões. 

Começando então a análise propriamente dita. 

III)Não se deve interpretar nem fazer, diagnóstico durante a entrevista. Suas palavras 

devem conduzir apenas e nunca induzir.  

IV)Na entrevista estamos sempre face a face afastando-se o uso do Divã. 

 

a)Apenas I e III estão corretas.     

b)Apenas I,II e IV estão corretas 

c)Todas as afirmativas estão corretas.         

d)Apenas II e IV estão corretas. 
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47. Para se implantar um trabalho interdisciplinar e para produzir melhores resultados 

para os pacientes, deve-se sistematizar o trabalho do Psicólogo. Uma dessas ações 

consiste em uma Avaliação Psicológica. De acordo com as afirmativas abaixo, marque a 

opção CORRETA: 

 

I- No âmbito institucional, a Avaliação Psicológica não adquire caráter imprescindível 

na prática profissional. 

II-A importância da Avaliação Psicológica reside no fato de fornecer elementos da vida 

do paciente, porém sem a formulação de um diagnóstico psicológico. 

III-O processo de avaliação não deve ser encarado com um espaço de escuta oferecido 

ao paciente, para que ele possa falar o que desejar. 

IV-O processo de avaliação deve ser realizado de maneira formal com a finalidade 

apenas de preencher um questionário. 

V-A avaliação psicológica  deve ser realizada de maneira formal com a finalidade 

apenas de preencher um questionário que deverá representar para o paciente um espaço 

de resgate  da subjetividade e da individualidade. 

 

a)Todas as afirmativas estão corretas. 

b)Apenas as afirmativas I,II e III estão corretas. 

c)Apenas as afirmativas I, III E IV estão corretas. 

d)Apenas a afirmativa V está correta. 

 

48. Um dos aspectos fundamentais para a abordagem psicanalítica em qualquer 

tratamento é o estabelecimento da transferência. No que diz respeito a esse fenômeno 

assinale a alternativa CORRETA: 

 

a)Trata-se de uma repetição de modelos infantis  coma figura do terapeuta. 

b)O requisito técnico por parte do analista para lidar com a transferência deve ser a 

atuação. 

c)O analista deve responder à inatualidade da transferência do paciente, com a 

atualidade de sua pessoa. Trata-se de uma exigência técnica. 

d) A transferência coloca o terapeuta em lugares que não são fornecidos pelo 

inconsciente de paciente e, sim, apenas pelas características reais do terapeuta. 

 

49. Na política de Humanização do SUS, a classificação de risco tem como objetivo, 

EXCETO: 

a)Avaliar o paciente logo na sua chegada ao pronto socorro, humanizando o 

atendimento. 

b)Diminuir a sobrecarga no pronto-socorro. 

c)Reduzir o tempo de atendimento do médico para que este possa atender mais 

pacientes. 

d)Promover ampla informação sobre o serviço aos usuários. 

 

50. A inserção do Psicólogo no campo da saúde, mais especificamente no Hospital 

Geral, é discutida a partir da reflexão sobre o funcionamento da equipe interdisciplinar, 

com as suas resistências, competitividade e corporativismo. Com base na descrição 

acima, qual seria o papel do Psicólogo nos programas ambulatoriais (interrogação).  

 

a)Qualificar a equipe multidisciplinar para ser capaz de tomar as ações condizentes com 

as necessidades dos pacientes. 
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b)Colaborar com programas multidisciplinares voltados para grupos de pacientes ou 

familiares de unidades de internação e de ambulatório. 

c)Identificar a necessidade dos pacientes e escolher métodos de intervenção 

condizentes com o estado de saúde que apresentam e com as características da 

unidade que estão vinculados(Centros e Unidades de Tratamento Intensivo, 

Emergência, Internação ou Ambulatório). 

d)Realizar atendimentos individuais e em grupo. 
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TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 
Leia o texto I e responda às perguntas. 

 

Texto I 

           Prezada senhorita, 

 

           Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, 

estabelecido à Rua da Praia, número 632, dar por encerrados nossos entendimentos de 

noivado. Como passei a ser o contabilista-chefe dos Armazéns Penalva, conceituada 

firma desta praça, não me restará, em face dos novos e pesados encargos, tempo útil 

para os deveres conjugais.  

           Outrossim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, como 

vinha fazendo desde que me formei em contabilidade em 17 de maio de 1932, em 

solenidade presidida pelo Exmo Sr. Presidente do Estado e outras autoridades civis e 

militares, bem assim como representantes da Associação dos Varejistas e da Sociedade 

Cultural e Recreativa José de Alencar.  

          Sem mais, creia-me de V. S. patrício e admirador, 

Sabugosa de Castro 

(José Cândido de Carvalho) 

 

1. Em relação ao gênero do texto I, é CORRETO afirmar: 

a) O gênero em que o texto foi tecido corresponde idealmente ao conteúdo 

expresso, tendo em vista a gravidade do tema. 

b) O gênero mais coerente para o texto lançaria mão de uma linguagem menos 

burocrática. 

c) O gênero carta comercial é útil para veicular as informações presentes neste 

texto. 

d) O texto carece de informações mais precisas, o que não é constante num gênero 

como a carta. 

 

2. No trecho “Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o 

que foi conversado com seu ilustre progenitor” (linha 3), a adequação/inadequação do 

gênero ao propósito do texto provoca, talvez não intencionalmente, um efeito como os 

abaixo elencados, EXCETO: 

a) De ironia, já que o autor tem a honra de comunicar o fim do noivado com a senhorita. 

b)De incoerência, já que o propósito da carta e o formato da sua introdução não 

produzem uma linearidade temática. 

c) De aparente satisfação por parte do emissor, já que provavelmente não amava a 

senhorita, destinatário da carta. 

d)De cortesia, visto que é educado utilizar essa formatação em cartas, não 

importando o conteúdo veiculado. 
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Leia o texto II e responda às questões 3 e 4. 

 

Texto II 

 

Soldado cria poema para registrar ocorrência de entrega de arma em MG  

Ele se inspirou com a história de um pai que queria tirar o filho do crime. 

Polícia Militar disse que ele feriu norma e deve ser ouvido por uma comissão. 

Pedro Triginelli 

 

Um Policial Militar encontrou um jeito diferente de preencher um Boletim de 

Ocorrência (BO) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele criou 

um poema para descrever a história de um pai que tentava tirar o filho do mundo do 

crime, sem entregá-lo à polícia. O G1 teve acesso ao BO nesta quarta-feira (2). 

No dia 28 de dezembro, um pai contou à polícia que o filho guardava uma arma em 

casa. Ele explicou que não queria vê-lo preso e, por isso, queria deixar a espingarda em 

um local determinado. 

No local combinado, os militares encontraram a arma. Depois disso, o policial 

responsável pela ocorrência escreveu os versos. Em um dos trechos, ele pede que o 

delegado aceite o boletim escrito de forma diferente: 

 

Em memória daquele velho da distante joazeiro 

Que entregou tão bela arma 

Sem querer glória ou dinheiro 

Fiz esse relato em verso. 

Ao doutor delegado peço 

Que o receba, por derradeiro. 

 

Em outra parte do poema, o soldado diz que o pai deve estar em paz com a consciência: 

 

Recolhemos a tal arma 

sem força ou resistência 

O velho cumpriu o trato 

Sem gastar uma insistência 

O velho nunca mais vi 

Deve estar por aí 

Em paz com a consciência. 

 

A assessoria de imprensa da PM informou que o militar vai ser ouvido por uma 

comissão. Caso seja constatado que ele feriu alguma norma, o soldado pode ser punido. 

Ainda segundo a assessoria, ele não respeitou uma norma institucional de técnica de 

redação de documentos militares. 

Fonte: www.g1.globo.com 

http://www.g1.globo.com/
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3. Sobre o texto, é VERDADEIRO afirmar: 

 

a) Temos um texto com características jornalísticas contendo um texto com 

características poéticas. 

b) Temos um texto publicitário. 

c) Temos um texto com características publicitárias contendo um texto com 

características injuntivas. 

d) Temos um texto jornalístico. 

 

4. Marque a opção em que se encontram textos COM CARACTERÍSTICAS 

SEMELHANTES às de um B.O (boletim de ocorrência), não importando o gênero que 

as encerra:  

 

 

III- 
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IV-  

 

 

a) Apenas II e III  b)III e IV  c)III  d)II e IV 

 

5. Na questão acima, o Texto IV traz a palavra “pena” utilizada com um efeito de 

sentido denominado: 

a) Ambiguidade  b)Paronímia  c)Sinonímia  d)Hipérbole 

 

6. O adjetivo correspondente ao sentido prático de “pena” no cartaz do texto IV é: 

 

a)Penalizado  b)Apenado  c)Penificado  d)Penado.  

 

7. NULA 

 

8. Leia a tirinha a seguir e aponte a afirmativa que NÃO pode ser inferida do texto e da 

imagem.   

 
 

a) Os pacientes estavam esperando havia muito tempo. 

b) Os pacientes estão em sofrimento. 
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c) A profissional de saúde fala “sorteado” porque não há atendimento para todos. 

d) A profissional de saúde atende mal os pacientes. 

 

9. Uma expressão que poderia ser utilizada para bloquear o sentido humorístico da 

tirinha seria, em vez de “o sorteado para o atendimento”: 

 

a) O próximo paciente.      b)O candidato.      c)O eleito.           d)A prioridade. 

 

10. Em “O sorteado para atendimento”, a expressão “para atendimento” constitui, 

sintaticamente, um: 

a) Sujeito simples   b)Complemento nominal  

c)   Predicativo do sujeito  d)Adjunto adnominal 

11. De acordo com as frases: “Alguns filósofos sabem fazer poesias” e “Nenhum 

escritor sabe fazer poesias” é necessariamente verdade que: 

a)Alguns filósofos não são escritores.    b)Alguns filósofos são escritores. 

c)Nenhum filósofo é escritor.    d)Todos os escritores são filósofos 

 

12. A alternativa que melhor representa a proposição “Se chover amanhã de manhã, 

então não irei à praia” é: 

a) ~ (A ↔ B)   b)A → B  c)A ↔ B  d)A ^ B 

13. “ Todos os alunos jogam  futebol”. “Nenhum jogador de futebol gosta de vôlei”.  

Logo, é CORRETO afirmar que: 

a)Todo jogador de futebol é aluno. 

b)Há pelo menos 1 jogador de vôlei que joga futebol. 

c)Todos os alunos que jogam futebol joga vôlei, mas não gosta.  

d) Nenhum aluno gosta de vôlei. 

 

14. A frase “De quantas maneiras distintas 4 pessoas podem sentar-se em uma mesa 

quadrada?” está relacionada com: 

a)Arranjos     b)Combinação   

c)Permutações com repetições  d)Permutação circular 

 

15. Uma urna contém 15 bolas enumeradas de 1 a 15. A probabilidade de se retirar “um 

número primo” e “três números ímpares seguidos sem reposição”, ambos em tempos 

diferentes é de respectivamente: 

a)46% e 8/65  b)40% e 8/65  c)40% e 3/41         d)42% e 7/65 

16. “No fim de janeiro de 2014, as empresas responsáveis pela ampliação do Canal do 

Panamá, paralisaram os trabalhos por causa de uma disputa com o governo panamenho 

para rever os valores do contrato.” Revista Exame edição 1060, ano 48, N
o
 4 de 05/03/14. 

Acerca do Canal do Panamá, assinale a alternativa CORRETA: 
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a) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Atlântico. 

b) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Índico. 

c) O canal do Panamá liga o Oceano Indico ao Atlântico.  

d) O canal do Panamá liga o Oceano Atlântico à Oceania. 

 

17.  “Tudo começou em novembro de 2013, quando o então presidente ucraniano, 

Viktor Yanukovich, decidiu abandonar um acordo de livre comércio com a União 

Europeia para se alinhar à Rússia, país que dominou a Ucrânia por gerações quando 

esta fazia parte da União Soviética.” São alguns dos países que compõem a União 

Europeia:  

 

a) Grécia e Califórnia.  b)Alemanha e França. 

c) Hungria e África do Sul.  d) Portugal e México. 

 

18. Ainda sobre a crise na Ucrânia, assinale a opção que aponta algumas das 

“vantagens” oferecidas pela Rússia no acordo entre esses países. 

 

a) Ajuda financeira e incentivo no incremento da Educação e Saúde da Ucrânia. 

b) Livre Comércio e acolhida dos imigrantes ucranianos na Rússia. 

c) Ajuda financeira e zona de livre comércio. 

d) Descontos no preço do gás produzido pela Ucrânia. 

 

19.  Atualmente, a população indígena no Brasil soma 896,9 mil (menos de 1% da 

população), de 305 etnias, com línguas e costumes diferentes, o que faz do Brasil o país 

com a maior diversidade cultural do mundo. Os dados são do Censo 2010. No entanto, 

os índios ainda têm frágeis direitos aos seus territórios. Em 2014, duas propostas que 

visam alterar o direito do uso da terra pelos índios voltam ao debate no Congresso, são 

elas: 

 

a) PEC 215 e o PLP 227. 

b) Decreto municipal de Brasília e PEC 215. 

c) Lei Orgânica de Brasília e o PLP 227. 

d) Decreto municipal de Brasília e Lei Orgânica de Brasília. 

 

20.  No dia 27 de Fevereiro os brasileiros comemoraram os 20 anos do Plano Real. 

Após 6 tentativas em 8 anos de acabar com a hiperinflação que deveria ser desacelerada. 

DEU CERTO. Entre os criadores  do Real, temos: 

a) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha e Pérsio Arida. 

b) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Fernando Henrique 

Cardoso. 

c) André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Pérsio Arida. 

d) Fernando Henrique Cardoso, Edmar Bacha, André Lara Resende e Pedro Malan. 

 

 

 

 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/federacao-russa-russia-pais-da-asia-e-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/ucrania-pais-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/comunismo-do-socialismo-romantico-a-extinta-uniao-sovietica.htm
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
21. As Conferências de Saúde instituídas pela lei n. 8.142-1990 possibilitam a 

participação da comunidade na condução do SUS, valorizando os direitos do cidadão. 

Sobre as Conferências de Saúde, é CORRETO afirmar:  

a) Controlam a execução da politica de saúde. 

b) São convocadas a cada 2 anos pelo Conselho de Saúde. 

c) São responsáveis pela fiscalização dos gastos do SUS. 

d) Propõem as diretrizes para a formulação da politica da saúde. 

 

22. A legislação brasileira define a participação da iniciativa privada na assistência a 

saúde e: 

a) Permite a comercialização de órgãos e tecidos para fins de transplante. 

b) Permite a participação complementar de instituições privadas no SUS, tendo as 

filantrópicas e as sem fins lucrativos prioridade na participação. 

c) Permite a participação de empresas estrangeiras na assistência à saúde do país. 

d) Faculta a participação de recursos públicos para subvenções as instituições com fins 

lucrativos. 

 

23. A lei 8080-1990 NÃO inclui no campo de atuação do SUS: 

a) A participação na formulação da politica e na execução de ações de combate a 

fome e distribuição de renda. 

b) A colaboração na proteção do meio ambiente. 

c) A vigilância nutricional e orientação alimentar. 

d) A coordenação da formação de recursos humanos na área da saúde. 

 

24.  A saúde é um direito de todos e um dever do Estado desenvolvido mediante uma 

politica social e econômica que vise acima de tudo às ações e serviços para sua: 

 

a) Regionalização, centralização e recuperação. 

b) Promoção, proteção e recuperação. 

c) Centralização, prevenção e  promoção. 

d) Promoção e recuperação. 

 

25. A Vigilância Sanitária consiste em um conjunto de ações: 

 

a) Capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde e de intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente. 

b) Destinadas a desenvolver ações de fiscalização do meio ambiente, sobretudo em 

regiões afetadas por grandes calamidades. 
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c) Programadas para avaliar e controlar o valor nutricional dos alimentos 

hortigranjeiros. 

d) Destinadas à detecção de determinadas doenças que afetam as comunidades da 

periferia urbana. 

 

26. É CORRETO afirmar que a assistência á saúde é livre: 

 

a) Ao capital estrangeiro irrestritamente. 

b) A participação de instituições privadas com fins lucrativos. 

c) A assistência privada nos casos de calamidade pública. 

d) À iniciativa privada. 

27.  A lei 10.507 de 10 de setembro de 2002 cria a profissão de Agente Comunitário de 

Saúde. São atribuições dos agentes comunitários de saúde, EXCETO: 

a) Desenvolver ações de reabilitação objetivando a independência do usuário. 

b) Estimular a organização da comunidade. 

c) Desenvolver atividades de educação em saúde individual e coletiva. 

d) Realizar visitas domiciliares, reuniões de grupos ou outras ações básicas de saúde. 

 

28. A direção nacional do SUS cabe, EXCLUSIVAMENTE: 

a) A execução e implementação das politicas relativas às condições dos ambientes de 

trabalho. 

b) Formulação, avaliação e apoio das politicas de alimentação e nutrição. 

c) Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros. 

d) Acompanhar e divulgar os indicadores de saúde no âmbito da unidade federada. 

 

29. Os municípios para desenvolverem em conjunto ações e serviços que lhes 

correspondam, poderão utilizar: 

 

a) Portaria municipal.     b) Convênios.   

c) Consórcios administrativos.   d) Contratos. 

 

30. NÃO devemos considera como atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS): 

a) Convênios entre postos de saúde. 

b) Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebida. 

c) Vigilância nutricional e orientação alimentar. 

d) Avaliação de impactos que as tecnologias provocam á saúde. 

 

31. Baseado nos seus conhecimentos sobre as atividades e os recursos terapêuticos 

utilizados  pelo terapeuta ocupacional assinale a alternativa VERDADEIRA: 

 

a) As intervenções terapêuticas ocupacionais relacionadas ao cotidiano, especialmente 

no que diz respeito à área da saúde mental, requerem equipamentos adaptados e 

sofisticados. 
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b) As atividades de vida diária (AVD´s) e as atividades instrumentais de vida 

diária (AIVD`s) são influenciadas por aspectos sensório-motores, psicossociais, 

cognitivos, ambientais, políticos e culturais. 

c) Os exercícios  passivos são  indicados para aumentar a força muscular, podendo-se 

utilizar para esse fim, recursos terapêuticos, como argila e bastão. 

d) O usa de adaptações para as pessoas com deficiência física devem consistir apenas 

para as atividades de vida diária.  

 

32. Sobre os fundamentos da Terapia Ocupacional no Brasil, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

a) A profissão Terapia Ocupacional foi reconhecida como de nível superior em 1969. 

b) A escola do tratamento moral proposta pelo movimento alienista, baseado na 

filosofia humanista, foi a escola precursora da Terapia Ocupacional . 

c) A ênfase dos primeiros cursos criados no Brasil se deu na área da psiquiatria, 

visto a história pregressa do Brasil na área. 

d) Desde seu principio a Terapia Ocupacional caracterizou-se como profissão da área da 

saúde. 

 

33. O principal alvo de intervenção da Terapia Ocupacional é a disfunção física. 

Assinale a alternativa VERDADEIRA acerca dos métodos, modelos e técnicas 

utilizados em terapia ocupacional: 

a) A Medida Canadense de Desempenho Ocupacional (MCDO) é um instrumento capaz 

de captar mudanças em diferentes componentes de desempenho, como força muscular e 

amplitude de movimento. 

b) AS premissas do modelo Neuroevulutivo estão centradas nas três fases do brincar: 

exploração, competência e realização. 

c) A meta terapêutica do modelo da Ocupação Humana é capacitar o paciente para 

recuperar o seu nível de desempenho, manter o nível atual desempenho, ou atingir 

um ótimo nível de desempenho. 

d) A abordagem psicodinâmica tem como eixo de condução levar o paciente a alcançar 

sua independência e funcionalidade nas AVD´s. 

 

34. Com base nos recursos tecnológicos em Terapia Ocupacional marque a opção 

VERDADEIRA: 

a) A órtese dinâmica permite pouco ou nenhum movimento e é usada para imobilizar ou 

estabilizar o membro em uma posição específica. 

b) A tecnologia assistiva é qualquer equipamento ou conjunto de produtos, 

comprados, modificado ou feitos sob medida, usado para aumentar, manter ou 

melhorar o desempenho funcional  . 

c) A órtese estática promove ou inicia um movimento passivo em uma determinada 

articulação por meio de energia mecânica. 

d) As órteses modeladas são de alta temperatura e fabricadas em série diretamente no 

paciente. 

 

35. A atuação da terapia ocupacional na área da gerontologia e geriatria  NÂO se 

propõe a:   

a) Restabelecer perdas físicas e cognitivas 
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b) Prevenir quedas por meio de adaptações no domicilio e orientações 

c) Buscar melhor desempenho e funcionalidade nas atividades de vida diária 

d) Realizar exercícios repetitivos e com resistência para recuperar a força motora e 

coordenação 

 

36. Na fase aguda da artrite reumatoide as maiores complicações são dor, edema, rubor 

e elevação da temperatura. No sentido de proteger a articulação assinale a alternativa 

CORRETA sobre a intervenção do terapeuta ocupacional: 

 

a) Realizar exercícios ativos, resistidos, alongamentos leves e banho de parafina. 

b) Manter o membro na mesma posição por períodos prolongados. 

c) Não fazer uso das articulações mais fortes  e maiores. 

d) Evitar atividades que não podem ser interrompidas. 

  

37. Das alternativas a seguir, assinale a VERDADEIRA que apresenta melhor meio de 

prevenção para as contraturas: 

 

a) Variação passiva de movimento do membro e posicionamento oposto à 

deformidade. 

b) Movimentação ativa do membro e posicionamento favorecendo o padrão. 

c) Variação ativa de posicionamento do membro e posicionamento oposto à 

deformidade física. 

d) Movimentos passivos e posicionamento do membro favorecendo o padrão. 

 

38. No paciente com Acidente vascular Cerebral observam-se vários problemas  

relacionados á motricidade, sensibilidade e funções corticais superiores.  Com base na 

avaliação e plano de tratamento terapêutico ocupacional assinale a alternativa que 

aponta as CORRETAS: 

I) É importante identificar o quadro clinico do paciente, por meio de técnicas  de exame 

físico e funcional. 

II) Não deve ser usados diferentes materiais  para realizar a estimulação sensitiva pois 

irá dificultar o reconhecimento dos mesmos. 

III) O paciente deve ser orientado a usar o membro afetado e posicioná-lo em seu 

campo visual. 

IV) Deve-se analisar e empregar corretamente os recursos terapêuticos  para obtenção 

de melhores resultados. 

 

a) Todas estão corretas.  b) Apenas a I, II e III. 

c)  Apenas I, III e IV.  d) Apenas I, III e IV  . 

 

39. Na seleção e análise de uma atividade devemos considerar que ela seja: 

 

a) Não-graduada.    b) Adquirida de forma evolutiva. 

c) Aleatória.     d) Repetitiva, levando à exaustão. 

 

40. Entre as atividades terapêuticas relacionadas a seguir, assinale a que melhor se 

aplica ao paciente psicótico produtivo: 

a) Profissionalizante  b) AVD c) Culinária  d) Artística  
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41. A lesão medular é considerada uma das graves e devastadoras síndromes 

incapacitantes que podem atingir o ser humano apresentando diferentes fatores causais. 

Assinale a alternativa que NÃO se relaciona as causas não traumáticas de lesão 

medular: 

a) Ferimento por projétil de arma de fogo.  b) Doenças degenerativas. 

c) Acidentes automobilísticos.   d) Quedas. 

 

42. A dificuldade que tem a criança no sentido de perceber e identificar objetos 

denomina-se: 

a) Afasia  b) Apraxia  c) Agnosia  d) Atetose  

43. O indivíduo paranoico queixa-se de que uma agulha perfura o seu braço, e que 

formigas passeiam  por dentro de seu corpo. Estas vivências corporais são nomeadas de: 

a) Delírios de grandeza.  b) Alucinações cenestésicas. 

c) Alucinações visuais.  d) Delírio de perseguição. 

 

44. A avaliação da Terapia Ocupacional nas afecções musculoesqueléticas é um 

processo dinâmico que está ligado com os estágios de recuperação e cicatrização. Com 

base nas intervenções do terapeuta ocupacional nas afecções musculoesqueléticas, 

assinale a alternativa INCORRETA:  

a) Durante o período de hospitalização deve ser diminuído ou amenizado o isolamento 

social. 

b) Deve auxiliar o paciente a explorar seus potenciais funcionais máximos. 

c) Aspectos culturais e familiares não interferem no processo de reabilitação do 

paciente. 

d) No controle do edema deve ser realizado exercícios ativos e elevação dos membros. 

 

45. No desenvolvimento infantil para a total independência da criança no ato da 

alimentação, é primordial o seguinte tipo de coordenação: 

a) Visuomotora     b) Fina e palmar 

c) Mandibular e retificação da coluna  d) Motora tátil 

 

46. No que se refere às abordagens grupais em terapia ocupacional assinale a alternativa 

INCORRETA: 

a) Em um grupo de terapia ocupacional as atividades utilizadas devem ser 

unicamente expressivas e produtivas. 

b) As atividades são mediadoras da relação estabelecida entre o terapeuta, o paciente e o 

grupo. 

c) Os integrantes de um grupo de atividades de terapia ocupacional realizam uma única 

atividade em conjunto. 

d) Nos grupos realizados na comunidade é possível a formação de geração de renda. 

 

47. O envelhecimento populacional amplia as oportunidades de atuação do terapeuta  

ocupacional  junto a população idosa. Com relação à influência do envelhecimento nos 

processos de saúde e doença assinale a alternativa VERDADEIRA: 
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a) As ações para a prevenção de quedas devem incluir uma combinação de 

educação do paciente idoso, modificações ambientais e intervenções voltadas para 

o ganho de equilíbrio corporal. 

b) As atividades laborais não devem ser usadas com os idosos devido aos prejuízos 

cognitivos sempre presente no processo de envelhecimento. 

c) Nos portadores de Alzheimer o terapeuta ocupacional não deve melhorar a 

capacidade funcional do idoso decorrente da evolução da doença. 

d) A terapia ocupacional não é indicada no tratamento de idosos de longa internação e 

de demorada recuperação. 

   

48. Com base nos procedimentos terapêuticos ocupacionais usados na reabilitação 

física, assinale a afirmativa INCORRETA: 

 

a) O sucesso dos programas de reabilitação física nas diferentes lesões e traumatismos 

depende em grande parte do suporte e da motivação que o terapeuta ocupacional pode 

oferecer ao paciente. 

b) Dentre os processos terapêuticos voltados à prevenção de deformidades inclui-se o 

controle do edema, os exercícios de ativa, dentre outros. 

c) Para o planejamento e confecção de uma órtese devemos considerar 

primordialmente os princípios biomecânicos e o histórico ocupacional do paciente. 

d) A movimentação precoce ativa é extremamente importante para diminuir a formação 

de aderências cicatriciais. 

 

49. Em relação aos atendimentos de Terapia Ocupacional em grupo, Jô Benetton 

ressalta a existência de duas formas de dinâmicas diretamente ligadas ao uso das 

atividades, denominando-as de: 

 

a) Grupo Operativo e grupo expressivo. 

b) Arteterapia e Grupo Operativo. 

c) Grupo de Atividades e grupo expressivo. 

d) Grupo de atividades e atividade grupal. 

 

50. Em uma amputação de membro superior, logo após o traumatismo cirúrgico o 

problema inicialmente constante em todos os cotos é: 

a) Edema  b) Ulceração   c) Neoplasia  d)  Atrofia muscular   
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EDUCADOR FÍSICO 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 
Leia o texto I e responda às perguntas. 

 

Texto I 

           Prezada senhorita, 

 

           Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, 

estabelecido à Rua da Praia, número 632, dar por encerrados nossos entendimentos de 

noivado. Como passei a ser o contabilista-chefe dos Armazéns Penalva, conceituada 

firma desta praça, não me restará, em face dos novos e pesados encargos, tempo útil 

para os deveres conjugais.  

           Outrossim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, como 

vinha fazendo desde que me formei em contabilidade em 17 de maio de 1932, em 

solenidade presidida pelo Exmo Sr. Presidente do Estado e outras autoridades civis e 

militares, bem assim como representantes da Associação dos Varejistas e da Sociedade 

Cultural e Recreativa José de Alencar.  

          Sem mais, creia-me de V. S. patrício e admirador, 

Sabugosa de Castro 

(José Cândido de Carvalho) 

 

1. Em relação ao gênero do texto I, é CORRETO afirmar: 

a) O gênero em que o texto foi tecido corresponde idealmente ao conteúdo expresso, tendo 

em vista a gravidade do tema. 

b) O gênero mais coerente para o texto lançaria mão de uma linguagem menos 

burocrática. 

c) O gênero carta comercial é útil para veicular as informações presentes neste texto. 

d) O texto carece de informações mais precisas, o que não é constante num gênero como a 

carta. 

 

2. No trecho “Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor” (linha 3), a adequação/inadequação do gênero 

ao propósito do texto provoca, talvez não intencionalmente, um efeito como os abaixo 

elencados, EXCETO: 

a) De ironia, já que o autor tem a honra de comunicar o fim do noivado com a senhorita. 

b)De incoerência, já que o propósito da carta e o formato da sua introdução não 

produzem uma linearidade temática. 

c) De aparente satisfação por parte do emissor, já que provavelmente não amava a 

senhorita, destinatário da carta. 

d)De cortesia, visto que é educado utilizar essa formatação em cartas, não 

importando o conteúdo veiculado. 
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Leia o texto II e responda às questões 3 e 4. 

 

Texto II 

 

Soldado cria poema para registrar ocorrência de entrega de arma em MG  

Ele se inspirou com a história de um pai que queria tirar o filho do crime. 

Polícia Militar disse que ele feriu norma e deve ser ouvido por uma comissão. 

Pedro Triginelli 

 

Um Policial Militar encontrou um jeito diferente de preencher um Boletim de 

Ocorrência (BO) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele criou 

um poema para descrever a história de um pai que tentava tirar o filho do mundo do 

crime, sem entregá-lo à polícia. O G1 teve acesso ao BO nesta quarta-feira (2). 

No dia 28 de dezembro, um pai contou à polícia que o filho guardava uma arma em 

casa. Ele explicou que não queria vê-lo preso e, por isso, queria deixar a espingarda em 

um local determinado. 

No local combinado, os militares encontraram a arma. Depois disso, o policial 

responsável pela ocorrência escreveu os versos. Em um dos trechos, ele pede que o 

delegado aceite o boletim escrito de forma diferente: 

 

 

Em memória daquele velho da distante joazeiro 

Que entregou tão bela arma 

Sem querer glória ou dinheiro 

Fiz esse relato em verso. 

Ao doutor delegado peço 

Que o receba, por derradeiro. 

 

Em outra parte do poema, o soldado diz que o pai deve estar em paz com a consciência: 

 

Recolhemos a tal arma 

sem força ou resistência 

O velho cumpriu o trato 

Sem gastar uma insistência 

O velho nunca mais vi 

Deve estar por aí 

Em paz com a consciência. 

 

A assessoria de imprensa da PM informou que o militar vai ser ouvido por uma 

comissão. Caso seja constatado que ele feriu alguma norma, o soldado pode ser punido. 

Ainda segundo a assessoria, ele não respeitou uma norma institucional de técnica de 

redação de documentos militares. 

Fonte: www.g1.globo.com 

http://www.g1.globo.com/
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3. Sobre o texto, é VERDADEIRO afirmar: 

 

a) Temos um texto com características jornalísticas contendo um texto com 

características poéticas. 

b) Temos um texto publicitário. 

c) Temos um texto com características publicitárias contendo um texto com características 

injuntivas. 

d) Temos um texto jornalístico. 

 

4. Marque a opção em que se encontram textos COM CARACTERÍSTICAS 

SEMELHANTES às de um B.O (boletim de ocorrência), não importando o gênero que 

as encerra:  

 

 

III- 
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IV-  

 

 

a) Apenas II e III  b)III e IV  c)III  d)II e IV 

 

5. Na questão acima, o Texto IV traz a palavra “pena” utilizada com um efeito de sentido 

denominado: 

a) Ambiguidade  b)Paronímia  c)Sinonímia  d)Hipérbole 

 

6. O adjetivo correspondente ao sentido prático de “pena” no cartaz do texto IV é: 

 

a)Penalizado  b)Apenado  c)Penificado  d)Penado.  

 

7. NULA 

 

8. Leia a tirinha a seguir e aponte a afirmativa que NÃO pode ser inferida do texto e da 

imagem.   

 
 

a) Os pacientes estavam esperando havia muito tempo. 

b) Os pacientes estão em sofrimento. 

c) A profissional de saúde fala “sorteado” porque não há atendimento para todos. 

d) A profissional de saúde atende mal os pacientes. 
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9. Uma expressão que poderia ser utilizada para bloquear o sentido humorístico da 

tirinha seria, em vez de “o sorteado para o atendimento”: 

 

a) O próximo paciente.      b)O candidato.      c)O eleito.           d)A prioridade. 

 

10. Em “O sorteado para atendimento”, a expressão “para atendimento” constitui, 

sintaticamente, um: 

a) Sujeito simples   b)Complemento nominal  

c)   Predicativo do sujeito  d)Adjunto adnominal 

11. De acordo com as frases: “Alguns filósofos sabem fazer poesias” e “Nenhum 

escritor sabe fazer poesias” é necessariamente verdade que: 

a)Alguns filósofos não são escritores.    b)Alguns filósofos são escritores. 

c)Nenhum filósofo é escritor.    d)Todos os escritores são filósofos 

 

12. A alternativa que melhor representa a proposição “Se chover amanhã de manhã, 

então não irei à praia” é: 

a) ~ (A ↔ B)   b)A → B  c)A ↔ B  d)A ^ B 

13. “ Todos os alunos jogam  futebol”. “Nenhum jogador de futebol gosta de vôlei”.  

Logo, é CORRETO afirmar que: 

a)Todo jogador de futebol é aluno. 

b)Há pelo menos 1 jogador de vôlei que joga futebol. 

c)Todos os alunos que jogam futebol joga vôlei, mas não gosta.  

d) Nenhum aluno gosta de vôlei. 

 

14. A frase “De quantas maneiras distintas 4 pessoas podem sentar-se em uma mesa 

quadrada?” está relacionada com: 

a)Arranjos     b)Combinação   

c)Permutações com repetições  d)Permutação circular 

 

15. Uma urna contém 15 bolas enumeradas de 1 a 15. A probabilidade de se retirar “um 

número primo” e “três números ímpares seguidos sem reposição”, ambos em tempos 

diferentes é de respectivamente: 

a)46% e 8/65  b)40% e 8/65  c)40% e 3/41         d)42% e 7/65 

16. “No fim de janeiro de 2014, as empresas responsáveis pela ampliação do Canal do 

Panamá, paralisaram os trabalhos por causa de uma disputa com o governo panamenho 

para rever os valores do contrato.” Revista Exame edição 1060, ano 48, N
o
 4 de 05/03/14. 

Acerca do Canal do Panamá, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Atlântico. 

b) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Índico. 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO - 27/04/2014 

6 
 

c) O canal do Panamá liga o Oceano Indico ao Atlântico.  

d) O canal do Panamá liga o Oceano Atlântico à Oceania. 

 

17.  “Tudo começou em novembro de 2013, quando o então presidente ucraniano, 

Viktor Yanukovich, decidiu abandonar um acordo de livre comércio com a União 

Europeia para se alinhar à Rússia, país que dominou a Ucrânia por gerações quando 

esta fazia parte da União Soviética.” São alguns dos países que compõem a União 

Europeia:  

 

a) Grécia e Califórnia.  b)Alemanha e França. 

c) Hungria e África do Sul.  d) Portugal e México. 

 

18. Ainda sobre a crise na Ucrânia, assinale a opção que aponta algumas das 

“vantagens” oferecidas pela Rússia no acordo entre esses países. 

 

a) Ajuda financeira e incentivo no incremento da Educação e Saúde da Ucrânia. 

b) Livre Comércio e acolhida dos imigrantes ucranianos na Rússia. 

c) Ajuda financeira e zona de livre comércio. 

d) Descontos no preço do gás produzido pela Ucrânia. 

 

19.  Atualmente, a população indígena no Brasil soma 896,9 mil (menos de 1% da 

população), de 305 etnias, com línguas e costumes diferentes, o que faz do Brasil o país 

com a maior diversidade cultural do mundo. Os dados são do Censo 2010. No entanto, 

os índios ainda têm frágeis direitos aos seus territórios. Em 2014, duas propostas que 

visam alterar o direito do uso da terra pelos índios voltam ao debate no Congresso, são 

elas: 

 

a) PEC 215 e o PLP 227. 

b) Decreto municipal de Brasília e PEC 215. 

c) Lei Orgânica de Brasília e o PLP 227. 

d) Decreto municipal de Brasília e Lei Orgânica de Brasília. 

 

20.  No dia 27 de Fevereiro os brasileiros comemoraram os 20 anos do Plano Real. 

Após 6 tentativas em 8 anos de acabar com a hiperinflação que deveria ser desacelerada. 

DEU CERTO. Entre os criadores  do Real, temos: 

a) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha e Pérsio Arida. 

b) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Fernando Henrique 

Cardoso. 

c) André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Pérsio Arida. 

d) Fernando Henrique Cardoso, Edmar Bacha, André Lara Resende e Pedro Malan. 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
21. As Conferências de Saúde instituídas pela lei n. 8.142-1990 possibilitam a 

participação da comunidade na condução do SUS, valorizando os direitos do cidadão. 

Sobre as Conferências de Saúde, é CORRETO afirmar:  

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/federacao-russa-russia-pais-da-asia-e-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/ucrania-pais-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/comunismo-do-socialismo-romantico-a-extinta-uniao-sovietica.htm
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a) Controlam a execução da politica de saúde 

b) São convocadas a cada 2 anos pelo Conselho de Saúde 

c) São responsáveis pela fiscalização dos gastos do SUS 

d) Propõem as diretrizes para a formulação da politica da saúde 

 

22. A legislação brasileira define a participação da iniciativa privada na assistência a 

saúde e: 

a) Permite a comercialização de órgãos e tecidos para fins de transplante 

b) Permite a participação complementar de instituições privadas no SUS, tendo as 

filantrópicas e as sem fins lucrativos prioridade na participação 

c) Permite a participação de empresas estrangeiras na assistência a saúde do país 

d) Faculta a participação de recursos públicos para subvenções as instituições com fins 

lucrativos 

 

23. A lei 8080-1990 NÃO inclui no campo de atuação do SUS: 

a) A participação na formulação da politica e na execução de ações de combate a 

fome e distribuição de renda 

b) A colaboração na proteção do meio ambiente 

c) A vigilância nutricional e orientação alimentar 

d) A coordenação da formação de recursos humanos na área da saúde 

 

24.  A saúde é um direito de todos e um dever do Estado desenvolvido mediante uma 

politica social e econômica que vise acima de tudo às ações e serviços para sua: 

a) Regionalização, centralização e recuperação. 

b) Promoção, proteção e recuperação. 

c) Centralização, prevenção e  promoção. 

d) Promoção e recuperação. 

 

25. A Vigilância Sanitária consiste em um conjunto de ações: 

a) Capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde e de intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente. 

b) Destinadas a desenvolver ações de fiscalização do meio ambiente, sobretudo em 

regiões afetadas por grandes calamidades. 

c) Programadas para avaliar e controlar o valor nutricional dos alimentos 

hortigranjeiros. 

d) Destinadas à detecção de determinadas doenças que afetam as comunidades da 

periferia urbana. 

 

26. É CORRETO afirmar que a assistência á saúde é livre: 

a) Ao capital estrangeiro irrestritamente 

b) A participação de instituições privadas com fins lucrativos 

c) A assistência privada nos casos de calamidade pública 

d) À iniciativa privada 
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27.  A lei 10.507 de 10 de setembro de 2002 cria a profissão de Agente Comunitário de 

Saúde. São atribuições dos agentes comunitários de saúde, EXCETO: 

a) Desenvolver ações de reabilitação objetivando a independência do usuário 

b) Estimular a organização da comunidade 

c) Desenvolver atividades de educação em saúde individual e coletiva 

d) Realizar visitas domiciliares, reuniões de grupos ou outras ações básicas de saúde 

 

28. A direção nacional do SUS cabe, EXCLUSIVAMENTE: 

a) A execução e implementação das politicas relativas às condições dos ambientes de 

trabalho. 

b) Formulação, avaliação e apoio das politicas de alimentação e nutrição. 

c) Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros. 

d) Acompanhar e divulgar os indicadores de saúde no âmbito da unidade federada. 

 

29. Os municípios para desenvolverem em conjunto ações e serviços que lhes 

correspondam, poderão utilizar: 

 

a) Portaria municipal.     b) Convênios.   

c) Consórcios administrativos.   d) Contratos. 

 

30. NÃO devemos considera como atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS): 

a) Convênios entre postos de saúde. 

b) Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebida. 

c) Vigilância nutricional e orientação alimentar. 

d) Avaliação de impactos que as tecnologias provocam á saúde. 

 

31.  No século XIX, a concepção dominante da Educação Física, estreitamente ligada às 

instituições militares e à classe médica, era calcada na perspectiva do higienismo, que 

possuía como preocupação central os hábitos de higiene e saúde, valorizando o 

desenvolvimento do físico e da moral, a partir do exercício físico, com o objetivo de:  

a) conquistar um corpo físico saudável, em equilíbrio bio-psico-social e, por 

consequência, menos suscetível às doenças, por meio do exercício físico. 

b) conquistar um corpo físico e mente saudável, em equilíbrio orgânico e, por 

consequência, menos suscetível às doenças, por meio do exercício físico. 

c) conquistar um corpo físico saudável, em equilíbrio orgânico e, por consequência, 

menos suscetível às doenças, por meio do exercício físico. 

d) conquista de um corpo físico saudável, em equilíbrio orgânico e, por consequência, 

menos suscetível às doenças físicas e neurológicas, por meio do exercício físico e 

preparo mental. 

 

32. Na década de 60, ocorreu a ascensão da valorização dos corpos eficientes, eficazes e 

produtivos... A prática esportiva, nesse contexto, era pautada por novos valores como 

competitividade, rendimento, resultados e eficiência. Sendo idealizados, principalmente, 

os lucros decorrentes da sua inserção na sociedade, iniciando um ciclo denominado: 
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a) a esportivização da Educação Física. b) a competitividade da Educação Física. 

c) a valorização da Educação Física.  d) a superação da Educação Física. 

 

33. A Educação Física, enquanto prática sistematizada e institucionalizada na forma de 

educação escolarizada, surgiu nas escolas brasileiras: 

 

a) em 1851 com a reforma Couto Ferraz, tendo como conteúdo específico o Método 

de Ginástica Alemão. 

b) em 1861 com a reforma Couto Ferraz, tendo como conteúdo específico o Método de 

Ginástica Sueco. 

c) em 1871 com a reforma Couto Ferraz, tendo como conteúdo específico o Método de 

Ginástica Inglês. 

d) em 1881 com a reforma Couto Ferraz, tendo como conteúdo específico o Método de 

Ginástica Espanhol. 

 

34. A Resolução nº. 07 de 31 de março de 2004 que instituem as Diretrizes curriculares 

Nacionais para o curso de graduação atual em Educação Física, em nível superior de 

graduação plena, assim como estabelece orientações específicas para a licenciatura 

plena em Educação Física, nos termos definidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Formação de Professores da Educação Básica (Resolução CNE/CP 07/04).Os 

conteúdos apresentados aos construtores dos currículos, isto é, as Instituições de Ensino 

Superior (IES), estão divididas em duas áreas: a de Formação Ampliada e a Específica, 

a saber: 

 

a) A área de Formação específica deve abranger as seguintes dimensões do 

conhecimento: a) Relação ser humano-sociedade b) Biológica do corpo humano c) 

Produção do conhecimento científico e tecnológico.  

b) A área de Formação Específica deve abranger os conhecimentos identificadores 

da Educação Física e contempla as seguintes dimensões: a) Culturais do 

movimento humano b) Técnico-instrumental c) Didático-pedagógico. 

c) A área de Formação Ampliada deve abranger os conhecimentos identificadores da 

Educação Física e contempla as seguintes dimensões: a) Culturais do movimento 

humano b) Técnico-instrumental c) Didático-pedagógico. 

d) área de Formação Ampliada deve abranger os conhecimentos identificadores da 

Educação Física e contempla as seguintes dimensões: a) Culturais do movimento 

humano b) Biológica do corpo humano c) Produção do conhecimento científico e 

tecnológico. 

 

35. O movimento humano é um diálogo entre homem e mundo... Cada homem conversa 

com seu mundo, mas neste caso a língua é seu movimento. O homem coloca, enquanto 

se movimenta, perguntas de movimento para seu mundo e recebe respostas em 

movimento. Mundo não é somente o meio–ambiente (no sentido físico), mas são 

também os outros homens. O homem entra em contato com as coisas ou com os homens 

pelo movimento (HILDEBRANDT, 2004, p.33). Esta concepção de movimento, 

concebe que:  

a) o ser humano não é capaz de fazer sua própria leitura de mundo através do 

movimento, pois esta leitura abrange os campos físico, psicológico, sociológico, 

filosófico e antropológico mediante o diálogo no movimento. 
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b) o ser humano faz sua própria leitura de mundo através do movimento, em algumas  

esferas do conhecimento como também no campo das idéias, abrangendo o aspecto bio-

psico-social do ser humano. 

c) o ser humano faz sua própria leitura de mundo através do movimento, em todas 

as esferas do conhecimento como também no campo das ideias: no sentido físico, 

psicológico, sociológico, filosófico e antropológico mediante o diálogo no 

movimento. 

d) o ser humano faz sua própria leitura de mundo através da realidade, pois esta leitura 

abrange os campos físico, psicológico, sociológico, filosófico e antropológico mediante 

o diálogo no movimento. 

 

36. As formas, historicamente conhecidas pela Educação Física, de disciplinar o 

corpo, fogem da proposta de contribuir na formação do homem crítico-

participativo. Portanto, a conscientização corporal na Educação Física levaria a 

uma educação: 

a) que visa à formação do indivíduo “consciente, crítico, sensível à realidade que o 

envolve”, permitindo a familiarização do homem com o seu próprio corpo.  

b) que visa à formação do indivíduo “consciente, crítico, sensível à realidade 

que o envolve”, permitindo a conscientização de que o homem é o seu próprio 

corpo. 

c) que visa à formação do indivíduo “consciente, crítico, sensível à realidade que o 

envolve”, permitindo a descoberta de que o homem é o seu próprio corpo.  

d) que visa à formação do indivíduo “consciente, crítico, sensível à realidade que o 

envolve”, permitindo a percepção de que o homem é o seu próprio corpo.  

 

37. “O corpo da criança é a ferramenta pela qual a criança interage com o mundo 

e o brincar é a estratégia mais usada e preterida para trocar experiências com o 

meio, vivenciando situações e estabelecendo contatos que a aproximem cada vez 

mais do viver em sociedade. Através dos movimentos, a criança faz uso de uma 

linguagem inicial que tem valor insubstituível em suas primeiras relações com o 

mundo, que ajudam a construir sua personalidade.”  Este texto destaca 

principalmente: 

a) O caráter essencialmente afetivo que caracteriza a atividade corporal nos primeiros 

anos de vida, sendo o principal caracterizador de seu desenvolvimento escolar. 

b) O caráter essencialmente afetivo que caracteriza a atividade corporal nos primeiros 

anos de vida, e que, torna-se a principal referência de transmissão de conhecimentos na 

educação infantil ou pré-escola. 

c) O caráter essencialmente afetivo que caracteriza a atividade corporal nos primeiros 

anos de vida, e que, torna-se insubstituível para o processo de transmissão de 

conhecimentos na educação infantil ou pré-escola. 

d) O caráter essencialmente afetivo que caracteriza a atividade corporal nos 

primeiros anos de vida, e que, torna-se referência incontestável como elemento de 

transmissão de conhecimentos na educação infantil ou pré-escola. 

 

 

38. “A partir da década de 90, a Educação Física brasileira estaria transitando 

da crítica epistemológica à crítica estética. Identifica-se um deslocamento das 

temáticas até então privilegiadas no campo. Os temas concernentes à 
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problemática epistemológica da Educação Física [...], cedem lugar à temática do 

corpo. O corpo desponta como o grande tema da educação física.” (Lima, 1999). 

O trecho retrata o pensamento dominante deste período, estando aliada a perspectiva: 

a) Culturalista.     b) Biologicista.     c) Higienista.     d) Fenomenológica. 

39. “O jogo expressa uma linguagem simbólica que possibilita o partilhar de 

experiências, de crenças e de concepções construídas em contextos e processos sócio-

históricos específicos. Quando se joga cria-se um espaço social regado de símbolos 

provenientes do entendimento que as pessoas possuem do seu mundo real.”  

Considerando o aspecto lúdico do jogo, pode-se AFIRMAR que: 

a) O jogo é um modo lúdico de dialogar com as possibilidades do cotidiano 

dentro do plano da fantasia, estabelecendo pontes de contato entre o que se 

pensa e o que se pode fazer, estimulando a prática das condutas sociais e a 

reflexão de suas visões de mundo. 

b) O jogo não pode ser um modo lúdico de dialogar, pois relaciona-se 

intrinsecamente as possibilidades de expressão da cultura corporal.  

c) O jogo é um modo lúdico de dialogar com as possibilidades do cotidiano apenas 

dentro do plano da realidade, estabelecendo pontes de contato entre o que se pensa 

e o que se pode fazer, estimulando a prática das condutas sociais e a reflexão de 

suas visões de mundo. 

d) O jogo é um modo lúdico de dialogar com as possibilidades do cotidiano dentro 

do plano da fantasia, estabelecendo pontes de contato entre o que se pensa e o que 

se pode fazer, estimulando a prática de ações que valorizem a competição e a 

superação dos obstáculos. 

 

40. Leia o trecho a seguir. 

“... a Educação Física vem fazendo uma auto-análise sobre a constituição de seu campo 

de estudos e de seus espaços de intervenção. Neste caminho, diversas correntes que 

pensam a Educação Física em si e seus espaços de atuação profissional tem, de formas 

diferentes, se apresentado e tentado criar modelos de intervenção para a área.” (Rocha 

Junior 2000:1) 

O trecho refere-se: 

a) Ao processo de incorporação e sistematização da educação física como profissão 

socialmente inscrita num processo de trabalho. 

b) A necessidade de instituir reformas curriculares, métodos inovadores de 

intervenção e pesquisas científicas, pois a educação física, assim como diversas 

outras áreas de atuação profissional necessitou se readequar as 

transformações societárias que vem ocorrendo no mundo. 

c) Ao processo de vinculação da educação física com entidades de ensino e pesquisa. 

d) A vinculação da educação física com instituições de ensino superior, afim de facilitar 

a inserção dos profissionais no mercado de trabalho. 

 

41. Educação Física Militarista é a prática de uma doutrina que visa impor a toda a 

sociedade padrões militares de comportamento, cujo objetivo fundamental é a obtenção 

de uma juventude capaz de suportar o combate, a luta, a guerra. Além disso, tem como 
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plataforma básica a coragem, a vitalidade, o heroísmo, a disciplina exacerbada. (Paulo 

Ghiraldelli Júnior) 

Sobre a inserção da Educação Física Militarista, pode-se AFIRMAR que: 

a) Foi inserida em 1918 após o fim da 1ª Guerra Mundial na Europa. 

b) Foi inserida em 1931, no governo Getúlio Vargas. 

c) Foi inserida em 1956 no governo Juscelino Kubitschek. 

d) Foi inserida em 1964 durante a ditadura militar. 

 

42. Desenvolver competências é o maior esforço da atualidade, mas isso só se 

processará à medida que o professor tente trabalhar e assimilar através do seu “corpo” 

as suas competências com o seu “EU”. 

Assinale a alternativa CORRETA em relação às competências necessárias ao processo 

de formação e intervenção profissional do professor. 

a) Competência Pessoal (aprender a Ser); Competência Coletiva (aprender a conviver); 

Competência Produtiva (aprender a fazer); Competência Cognitiva (aprender a 

conhecer). 

b) Competência Pessoal (aprender a Ser); Competência Relacional (aprender a 

conviver); Competência Produtiva (aprender a fazer); Competência Cognitiva 

(aprender a conhecer). 

c) Competência Pessoal (aprender a Ser); Competência Emocional (aprender a 

conviver); Competência Produtiva (aprender a fazer); Competência Cognitiva (aprender 

a conhecer). 

d) Competência Pessoal (aprender a Ser); Competência Sensorial (aprender a conviver); 

Competência Produtiva (aprender a fazer); Competência Cognitiva (aprender a 

conhecer). 

 

43. A Educação Física brasileira possui diferentes tendências pedagógicas, sendo 

necessário ao professor de Educação Física conhecer o que marca a especificidade de 

cada uma delas, pois daí deriva sua especificidade e identidade profissional. 

Assinale a alternativa que contém somente especificidades da abordagem 

desenvolvimentista na Educação Física. 

a) Foco na criança e no adolescente; defesa da adequação dos conteúdos ao longo 

das faixas etárias; habilidade motora como um dos conceitos-chave; objetivo de 

desenvolver o comportamento motor considerando a diversificação e complexidade 

dos movimentos. 

b) Foco na criança; defesa da adequação dos conteúdos às diferentes classes sociais; 

cultura corporal de movimento como conceito-chave; objetivo de desenvolver o 

comportamento motor, considerando a diversificação e complexidade dos movimentos. 

c) Foco na criança e no adolescente; defesa da adequação dos conteúdos às diferentes 

classes sociais; cultura corporal de movimento como um dos conceitos-chave; objetivo 

de desenvolver o comportamento motor, considerando a diversificação e complexidade 

dos movimentos. 

d) Foco na criança e no adolescente; defesa da adequação dos conteúdos ao longo das 

faixas etárias; habilidade motora como um dos conceitos-chave; planejamento de ensino 

do professor, tendo como referência o estágio dos movimentos reflexos. 
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44. Sobre o grande aumento da aquisição de doenças coronárias não transmissíveis, 

assinale a alternativa INCORRETA sobre o papel da Educação Física. 

a) A Educação Física trabalha com o movimento humano, variável de grande 

importância no processo de aquisição e manutenção da saúde. 

b) Ao considerar a Educação Física tal qual ela vem sendo desenvolvida na maioria das 

escolas brasileiras e as estimativas de mortes apresentadas pelo Ministério da Saúde 

diante das doenças coronarianas não transmissíveis, pode-se dizer que no aspecto da 

saúde ela não tem sido muito resolutiva. 

c) A conscientização do indivíduo para questões como, por exemplo, manter o corpo em 

condições ideais para melhorar a qualidade de vida na velhice deve ser fator a ser 

considerado de extrema importância. 

d) Na velhice, recomenda-se o trabalho de condicionamento e treinamento físico 

como importante medida profilática no combate às doenças coronarianas não 

transmissíveis. 

 

45. Dentre as ações específicas priorizadas pela Política Nacional de Promoção da 

Saúde (PNPS), criada em 2006, inclui-se a prática corporal e a atividade física (PCAF) 

nas ações na rede básica de saúde e na comunidade, fundamentando a inserção do 

profissional da educação física no Serviço de Atenção Básica ao compor as equipes do 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). Dessa forma, o perfil dos profissionais da 

rede de Atenção Básica, entre os quais o da educação física, deve contemplar: 

 

I- posturas que superem a perspectiva individualizante e fragmentária que 

tradicionalmente abordam os modos de viver. 

II- a atuação do profissional da educação física no SUS sob a perspectiva da promoção 

da saúde como “um processo de capacitação da comunidade para melhorar a sua 

qualidade de vida”. 

III- As diretrizes de Educação Física propõem a formação de um perfil profissional 

voltado ao entendimento do contexto social dos indivíduos e comunidades para nele 

intervir profissionalmente com a sua especialidade acadêmica e com a ampliação do 

conhecimento, adotar hábitos saudáveis. 

a) I está errado    b) II está errado c) III está errado d) Todos estão corretos. 

 

46. Favorecendo as possibilidades de alcance a melhores resultados em saúde, o NASF 

tem o enfoque da promoção da saúde e do cuidado à população, procurando responder 

aos novos e antigos desafios da morbidade dos brasileiros, trazendo a possibilidade de 

ampliar a oferta das práticas integrativas e complementares e a oferta da melhor 

tecnologia disponível para grande parte das doenças crônicas, bem como a revisão de 

tratamentos baseados somente na medicalização das doenças. O NASF está classificado 

em duas modalidades, NASF 1 e NASF 2, sendo sua composição variável de acordo 

com a proposta da legislação, no entanto, definida pelos gestores locais mediante 

demanda e disponibilidade de profissionais. O profissional de educação física está 

incluído: 

 

a) Apenas no NASF 1. 

b) Apenas no NASF 2. 

c) Em ambos os NASFs. 

d) É um profissional vinculado ao SUS que pode ser cedido ou não, ao NASF. 
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47. São áreas estratégicas que compõem o NASF: 

a) saúde da criança/do adolescente e do jovem; saúde mental; reabilitação/saúde 

integral da pessoa idosa; alimentação e nutrição; serviço social; saúde da mulher; 

assistência farmacêutica; atividade física/ práticas corporais; práticas integrativas 

e complementares. 

b) saúde da criança/do adolescente e do jovem; reabilitação/saúde integral da pessoa 

idosa; alimentação e nutrição; serviço social; saúde da mulher; assistência farmacêutica; 

atividade física/ práticas corporais; práticas integrativas e complementares. 

c) reabilitação/saúde integral da pessoa idosa; atividade física/ práticas corporais; 

práticas integrativas e complementares. 

d) serviço social; saúde da mulher; assistência farmacêutica; atividade física/ práticas 

corporais; práticas integrativas e complementares. 

 

48. As práticas corporais e a atividade física (PCAF) são conceituadas fisiologicamente 

pelo Ministério da Saúde como: 

a) qualquer movimento em série e articulado realizado pela musculatura esquelética que 

produza, ou não, gasto enérgico. 

b) alguns movimentos realizados pela musculatura esquelética que produza gasto 

enérgico acima do normal. 

c) qualquer movimento realizado pela musculatura esquelética que produza suor e bem 

estar emocional. 

d) qualquer movimento realizado pela musculatura esquelética que produza gasto 

enérgico acima do normal, sendo, a atividade física, principalmente na saúde, 

costumeiramente difundida e compreendida como sinônimo de movimento. 

 

49. A Tendência Competitivista (1965-1984) colocou o desporto como diretriz da 

Educação Física escolar no Brasil. O competitivismo exacerbado ditou normas à 

Educação Física, devendo pautar seus objetivos, conteúdos e avaliações no 

desenvolvimento da aptidão física, na técnica e no rendimento esportivo.  

Sobre a influência da Tendência competitivista no Brasil, pode-se AFIRMAR que: 

a) A prática esportiva conseguiu alcançar o verdadeiro objetivo da educação física, o de 

preparar alunos atletas e bem treinados fisicamente. 

b) A prática esportiva que seria um meio de educação pelo movimento acabou 

transformando-se num fim em si mesma na medida em que deixou de cumprir 

o seu papel educativo para se colocar a serviço do treinamento e do 

rendimento desportivo. 

c) A prática esportiva foi um modelo de treinamento no meio escolar, pois foi capaz de 

desenvolver cidadãos aptos fisicamente e com bom rendimento esportivo. 

d) A prática esportiva contribui significativamente para cumprir o papel educativo da 

escola, pois conseguiu instituir um clima de organização e disciplina no meio escolar. 

 

50. No meio acadêmico, o debate sobre as múltiplas tendências da Educação Física têm 

o objetivo de contribuir para o avanço do conhecimento e para a superação das práticas 

estereotipadas, do tecnicismo, do competitivismo e da alienação que reina no cotidiano 

das aulas de Educação Física no ambiente escolar. 

Acerca das correntes teóricas que influenciam a educação física, pode-se afirmar que: 
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a) A corrente humanista está voltada para o respeito, as características, os 

interesses e necessidades do homem. 

b) A corrente desenvolvimentista está comprometida com alunos reais, 

historicamente situados e condutora de práticas corporais culturalmente 

construídas. 

c) A corrente crítico-superadora busca promover o desenvolvimento de todas as 

potencialidades humanas. 

d) A corrente tecnicista busca aliar o conhecimento teórico ao conhecimento técnico, 

acreditando que a partir da seleção crítica das técnicas seja possível alcançar melhores 

resultados individuais. 
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FISIOTERAPEUTA 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 
Leia o texto I e responda às perguntas. 

 

Texto I 

           Prezada senhorita, 

 

           Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, 

estabelecido à Rua da Praia, número 632, dar por encerrados nossos entendimentos de 

noivado. Como passei a ser o contabilista-chefe dos Armazéns Penalva, conceituada 

firma desta praça, não me restará, em face dos novos e pesados encargos, tempo útil 

para os deveres conjugais.  

           Outrossim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, como 

vinha fazendo desde que me formei em contabilidade em 17 de maio de 1932, em 

solenidade presidida pelo Exmo Sr. Presidente do Estado e outras autoridades civis e 

militares, bem assim como representantes da Associação dos Varejistas e da Sociedade 

Cultural e Recreativa José de Alencar.  

          Sem mais, creia-me de V. S. patrício e admirador, 

Sabugosa de Castro 

(José Cândido de Carvalho) 

 

1. Em relação ao gênero do texto I, é CORRETO afirmar: 

a) O gênero em que o texto foi tecido corresponde idealmente ao conteúdo expresso, 

tendo em vista a gravidade do tema. 

b) O gênero mais coerente para o texto lançaria mão de uma linguagem menos 

burocrática. 

c) O gênero carta comercial é útil para veicular as informações presentes neste texto. 

d) O texto carece de informações mais precisas, o que não é constante num gênero 

como a carta. 

 

2. No trecho “Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor” (linha 3), a adequação/inadequação do gênero 

ao propósito do texto provoca, talvez não intencionalmente, um efeito como os abaixo 

elencados, EXCETO: 

a) De ironia, já que o autor tem a honra de comunicar o fim do noivado com a senhorita. 

b)De incoerência, já que o propósito da carta e o formato da sua introdução não 

produzem uma linearidade temática. 

c) De aparente satisfação por parte do emissor, já que provavelmente não amava a 

senhorita, destinatário da carta. 

d)De cortesia, visto que é educado utilizar essa formatação em cartas, não 

importando o conteúdo veiculado. 
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Leia o texto II e responda às questões 3 e 4. 

 

Texto II 

 

Soldado cria poema para registrar ocorrência de entrega de arma em MG  

Ele se inspirou com a história de um pai que queria tirar o filho do crime. 

Polícia Militar disse que ele feriu norma e deve ser ouvido por uma comissão. 

Pedro Triginelli 

 

Um Policial Militar encontrou um jeito diferente de preencher um Boletim de 

Ocorrência (BO) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele criou 

um poema para descrever a história de um pai que tentava tirar o filho do mundo do 

crime, sem entregá-lo à polícia. O G1 teve acesso ao BO nesta quarta-feira (2). 

No dia 28 de dezembro, um pai contou à polícia que o filho guardava uma arma em 

casa. Ele explicou que não queria vê-lo preso e, por isso, queria deixar a espingarda em 

um local determinado. 

No local combinado, os militares encontraram a arma. Depois disso, o policial 

responsável pela ocorrência escreveu os versos. Em um dos trechos, ele pede que o 

delegado aceite o boletim escrito de forma diferente: 

 

 

Em memória daquele velho da distante joazeiro 

Que entregou tão bela arma 

Sem querer glória ou dinheiro 

Fiz esse relato em verso. 

Ao doutor delegado peço 

Que o receba, por derradeiro. 

 

Em outra parte do poema, o soldado diz que o pai deve estar em paz com a consciência: 

 

Recolhemos a tal arma 

sem força ou resistência 

O velho cumpriu o trato 

Sem gastar uma insistência 

O velho nunca mais vi 

Deve estar por aí 

Em paz com a consciência. 

 

A assessoria de imprensa da PM informou que o militar vai ser ouvido por uma 

comissão. Caso seja constatado que ele feriu alguma norma, o soldado pode ser punido. 

Ainda segundo a assessoria, ele não respeitou uma norma institucional de técnica de 

redação de documentos militares. 

Fonte: www.g1.globo.com 

http://www.g1.globo.com/
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3. Sobre o texto, é VERDADEIRO afirmar: 

 

a) Temos um texto com características jornalísticas contendo um texto com 

características poéticas. 

b) Temos um texto publicitário. 

c) Temos um texto com características publicitárias contendo um texto com 

características injuntivas. 

d) Temos um texto jornalístico. 

 

4. Marque a opção em que se encontram textos COM CARACTERÍSTICAS 

SEMELHANTES às de um B.O (boletim de ocorrência), não importando o gênero que 

as encerra:  

 

 

III- 

 

 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO - 27/04/2014 

4 
 

IV-  

 

 

a) Apenas II e III  b)III e IV  c)III  d)II e IV 

 

5. Na questão acima, o Texto IV traz a palavra “pena” utilizada com um efeito de 

sentido denominado: 

a) Ambiguidade              b)Paronímia  c)Sinonímia  d)Hipérbole 

 

6. O adjetivo correspondente ao sentido prático de “pena” no cartaz do texto IV é: 

 

a)Penalizado  b)Apenado  c)Penificado  d)Penado.  

 

7. NULA 

 

8. Leia a tirinha a seguir e aponte a afirmativa que NÃO pode ser inferida do texto e da 

imagem.   

 
 

a) Os pacientes estavam esperando havia muito tempo. 

b) Os pacientes estão em sofrimento. 

c) A profissional de saúde fala “sorteado” porque não há atendimento para todos. 

d) A profissional de saúde atende mal os pacientes. 
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9. Uma expressão que poderia ser utilizada para bloquear o sentido humorístico da 

tirinha seria, em vez de “o sorteado para o atendimento”: 

 

a) O próximo paciente.      b)O candidato.      c)O eleito.           d)A prioridade. 

 

10. Em “O sorteado para atendimento”, a expressão “para atendimento” constitui, 

sintaticamente, um: 

a) Sujeito simples   b)Complemento nominal  

c)  Predicativo do sujeito  d)Adjunto adnominal 

11. De acordo com as frases: “Alguns filósofos sabem fazer poesias” e “Nenhum 

escritor sabe fazer poesias” é necessariamente verdade que: 

a)Alguns filósofos não são escritores.    b)Alguns filósofos são escritores. 

c)Nenhum filósofo é escritor.    d)Todos os escritores são filósofos 

 

12. A alternativa que melhor representa a proposição “Se chover amanhã de manhã, 

então não irei à praia” é: 

a) ~ (A ↔ B)   b)A → B  c)A ↔ B  d)A ^ B 

13. “ Todos os alunos jogam  futebol”. “Nenhum jogador de futebol gosta de vôlei”.  

Logo, é CORRETO afirmar que: 

a)Todo jogador de futebol é aluno. 

b)Há pelo menos 1 jogador de vôlei que joga futebol. 

c)Todos os alunos que jogam futebol joga vôlei, mas não gosta.  

d) Nenhum aluno gosta de vôlei. 

 

14. A frase “De quantas maneiras distintas 4 pessoas podem sentar-se em uma mesa 

quadrada?” está relacionada com: 

a)Arranjos     b)Combinação   

c)Permutações com repetições  d)Permutação circular 

 

15. Uma urna contém 15 bolas enumeradas de 1 a 15. A probabilidade de se retirar “um 

número primo” e “três números ímpares seguidos sem reposição”, ambos em tempos 

diferentes é de respectivamente: 

a)46% e 8/65  b)40% e 8/65  c)40% e 3/41         d)42% e 7/65 

16. “No fim de janeiro de 2014, as empresas responsáveis pela ampliação do Canal do 

Panamá, paralisaram os trabalhos por causa de uma disputa com o governo panamenho 

para rever os valores do contrato.” Revista Exame edição 1060, ano 48, N
o
 4 de 05/03/14. 

Acerca do Canal do Panamá, assinale a alternativa CORRETA: 

a) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Atlântico. 

b) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Índico. 

c) O canal do Panamá liga o Oceano Indico ao Atlântico.  

d) O canal do Panamá liga o Oceano Atlântico à Oceania. 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO - 27/04/2014 

6 
 

 

17.  “Tudo começou em novembro de 2013, quando o então presidente ucraniano, 

Viktor Yanukovich, decidiu abandonar um acordo de livre comércio com a União 

Europeia para se alinhar à Rússia, país que dominou a Ucrânia por gerações quando 

esta fazia parte da União Soviética.” São alguns dos países que compõem a União 

Europeia:  

 

a) Grécia e Califórnia.  b)Alemanha e França. 

c) Hungria e África do Sul.  d) Portugal e México. 

 

18. Ainda sobre a crise na Ucrânia, assinale a opção que aponta algumas das 

“vantagens” oferecidas pela Rússia no acordo entre esses países. 

 

a) Ajuda financeira e incentivo no incremento da Educação e Saúde da Ucrânia. 

b) Livre Comércio e acolhida dos imigrantes ucranianos na Rússia. 

c) Ajuda financeira e zona de livre comércio. 

d) Descontos no preço do gás produzido pela Ucrânia. 

 

19.  Atualmente, a população indígena no Brasil soma 896,9 mil (menos de 1% da 

população), de 305 etnias, com línguas e costumes diferentes, o que faz do Brasil o país 

com a maior diversidade cultural do mundo. Os dados são do Censo 2010. No entanto, 

os índios ainda têm frágeis direitos aos seus territórios. Em 2014, duas propostas que 

visam alterar o direito do uso da terra pelos índios voltam ao debate no Congresso, são 

elas: 

 

a) PEC 215 e o PLP 227. 

b) Decreto municipal de Brasília e PEC 215. 

c) Lei Orgânica de Brasília e o PLP 227. 

d) Decreto municipal de Brasília e Lei Orgânica de Brasília. 

 

20.  No dia 27 de Fevereiro os brasileiros comemoraram os 20 anos do Plano Real. 

Após 6 tentativas em 8 anos de acabar com a hiperinflação que deveria ser desacelerada. 

DEU CERTO. Entre os criadores  do Real, temos: 

a) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha e Pérsio Arida. 

b) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Fernando Henrique 

Cardoso. 

c) André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Pérsio Arida. 

d) Fernando Henrique Cardoso, Edmar Bacha, André Lara Resende e Pedro Malan. 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
21. As Conferências de Saúde instituídas pela lei n. 8.142-1990 possibilitam a 

participação da comunidade na condução do SUS, valorizando os direitos do cidadão. 

Sobre as Conferências de Saúde, é CORRETO afirmar:  

a) Controlam a execução da politica de saúde. 

b) São convocadas a cada 2 anos pelo Conselho de Saúde. 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/federacao-russa-russia-pais-da-asia-e-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/ucrania-pais-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/comunismo-do-socialismo-romantico-a-extinta-uniao-sovietica.htm
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c) São responsáveis pela fiscalização dos gastos do SUS. 

d) Propõem as diretrizes para a formulação da politica da saúde. 

 

22. A legislação brasileira define a participação da iniciativa privada na assistência a 

saúde e: 

a) Permite a comercialização de órgãos e tecidos para fins de transplante. 

b) Permite a participação complementar de instituições privadas no SUS, tendo as 

filantrópicas e as sem fins lucrativos prioridade na participação. 

c) Permite a participação de empresas estrangeiras na assistência à saúde do país. 

d) Faculta a participação de recursos públicos para subvenções as instituições com fins 

lucrativos. 

 

23. A lei 8080-1990 NÃO inclui no campo de atuação do SUS: 

a) A participação na formulação da politica e na execução de ações de combate a 

fome e distribuição de renda 

b) A colaboração na proteção do meio ambiente 

c) A vigilância nutricional e orientação alimentar 

d) A coordenação da formação de recursos humanos na área da saúde 

 

24.  A saúde é um direito de todos e um dever do Estado desenvolvido mediante uma 

politica social e econômica que vise acima de tudo às ações e serviços para sua: 

a) Regionalização, centralização e recuperação. 

b) Promoção, proteção e recuperação. 

c) Centralização, prevenção e  promoção. 

d) Promoção e recuperação. 

 

25. A Vigilância Sanitária consiste em um conjunto de ações: 

a) Capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde e de intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente. 

b) Destinadas a desenvolver ações de fiscalização do meio ambiente, sobretudo em 

regiões afetadas por grandes calamidades. 

c) Programadas para avaliar e controlar o valor nutricional dos alimentos 

hortigranjeiros. 

d) Destinadas à detecção de determinadas doenças que afetam as comunidades da 

periferia urbana. 

 

26. É CORRETO afirmar que a assistência á saúde é livre: 

a) Ao capital estrangeiro irrestritamente 

b) A participação de instituições privadas com fins lucrativos 

c) A assistência privada nos casos de calamidade pública 

d) À iniciativa privada 

27.  A lei 10.507 de 10 de setembro de 2002 cria a profissão de Agente Comunitário de 

Saúde. São atribuições dos agentes comunitários de saúde, EXCETO: 
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a) Desenvolver ações de reabilitação objetivando a independência do usuário 

b) Estimular a organização da comunidade 

c) Desenvolver atividades de educação em saúde individual e coletiva 

d) Realizar visitas domiciliares, reuniões de grupos ou outras ações básicas de saúde 

 

28. A direção nacional do SUS cabe, EXCLUSIVAMENTE: 

a) A execução e implementação das politicas relativas às condições dos ambientes de 

trabalho. 

b) Formulação, avaliação e apoio das politicas de alimentação e nutrição. 

c) Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros. 

d) Acompanhar e divulgar os indicadores de saúde no âmbito da unidade federada. 

 

29. Os municípios para desenvolverem em conjunto ações e serviços que lhes 

correspondam, poderão utilizar: 

 

a) Portaria municipal.     b) Convênios.   

c) Consórcios administrativos.   d) Contratos. 

 

30. NÃO devemos considera como atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS): 

a) Convênios entre postos de saúde. 

b) Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebida. 

c) Vigilância nutricional e orientação alimentar. 

d) Avaliação de impactos que as tecnologias provocam á saúde. 

 

31. As técnicas reexpansivas pulmonares são utilizadas em áreas pulmonares que não 

estejam ventiladas ou que não estejam expandindo a contento. A respeito do 

incentivador respiratório Reanimador de Muller podemos considerar como alternativa 

INCORRETA: 

 

a) é um aparelho de incentivo pneumático, sendo composto por duas válvulas, 

sendo duas regulatórias. Uma incentivadora de oxigênio ou aumentadora, e outra 

acionadora de fluxo inspiratório. 

b) é um aparelho acionador de fluxo inspiratório que utiliza um micronebulizador, um 

copo injetor com sistema Venturi, cabos e clíper nasal e possui como vantagem não 

apresentar risco de barotrauma. 

c) é um aparelho que quando administrado oralmente, usa-se um bocal ou máscara e 

possui dentro de seu objetivos, além de melhorar volumes e capacidades pulmonares, 

manter o equilíbrio ácido-base. 

d) a pressão de trabalho do Reanimador de Muller é ajustada através da válvula 

reguladora, responsável pela intensidade de pressão endotraqueal gerada durante a 

ventilação dos pacientes na proporção de 10cm H2O de pressão endotraqueal para cada 

kgf/cm
2
. 

        

32. Estudos realizados em seres humanos na posição ereta demonstraram que a 

ventilação varia da base para o ápice pulmonar e a desigualdade da perfusão pulmonar 

foi, de fato, comprovada experimentalmente. Para realizarmos recrutamento alveolar é 

preciso conhecermos a diferença regional da ventilação e da perfusão. Marque a 

alternativa CORRETA: 
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a)tanto a ventilação alveolar quanto a perfusão são grandes na base do pulmão e 

decrescem em direção ao ápice. 

b)a base é menos ventilada e perfundida do que o ápice, mas a relação ventilação-

perfusão é maior no ápice. 

c)a variação da perfusão é menor do que a da ventilação. 

d)o tamanho dos alvéolos são heterogênios e no ápice apresentam-se grandes e mais 

complacentes que na base pulmonar, portanto, maior ventilação. 

 

33. A PEEP foi introduzida nos anos 30 para tratamento do edema pulmonar agudo, e 

teve seu uso difundido como técnica terapêutica da SARA, fazendo parte da proteção 

pulmonar durante a ventilação pulmonar. Marque a alternativa considerada correta com 

relação a PEEP: 

a)a aplicação da PEEP diminui a capacidade residual funcional e na SARA há aumento 

da CRF variando de acordo com a gravidade. 

b)a PEEP intrínseca, também conhecida como PEEPi, auto-PEEP ou PEEP oculta, 

pode ser criada em várias situações clínicas patológicas ou pela regulagem do 

ventilador mecânico. 

c)normalmente, durante a expiração, a glote diminui sua abertura e cria um aumento da 

resistência à saída do gás, e desta maneira aumenta fisiologicamente a quantidade de gás 

que permanece no sistema respiratório no início da expiração. 

d) durante a ventilação mecânica utilizam-se, quando não há contra-indicação, PEEPs 

de 3 a 5 cm H2O em crianças e 6 a 8 cm H2O em adultos.   

 

34. A avaliação musculoesquelética é quase sempre o componente principal do exame 

inicial de um paciente. As lesões agudas ou crônicas comprometem a estrutura e/ou 

função dos tecidos musculoesqueléticos e podem afetar o desempenho físico de um 

paciente. Para isso, o fisioterapeuta utiliza testes no procedimento de avaliação, como o 

teste de Rockwood. Com relação a esse teste podemos afirmar corretamente que: 

a) este teste é usado para avaliar o grau de instabilidade posterior do ombro, sendo feito 

com o paciente na posição supina. Também chamado de teste da gaveta posterior do 

ombro. 

b) este teste força a cabeça longa do tendão do bíceps na goteira biciptal, determinando 

se ele permanece dentro da goteira, sendo um teste para doença tendinosa. 

c) este teste é feito para determinar se há uma ruptura dos tendões do manguito rotador, 

podendo o paciente estar de pé ou sentado. Também chamado teste da queda do braço. 

d)este teste é usado para avaliar o grau no qual a cabeça umeral pode ser 

anteriormente subluxada a partir da cavidade glenóide da escápula. Também 

chamado de teste da instabilidade anterior. 

 

35. A análise da marcha por meio da observação em distúrbios neuromusculares são 

influenciados por anormalidades no tônus muscular e na organização sinergista, 

diminuição da coordenação, dentre outros fatores. Marque a alternativa INCORRETA 

com relação à análise da marcha: 

a)indivíduo com hipertonia (por exemplo: com paralisia cerebral diplégica) pode ter 

inclinação posterior da pelve, flexão da parte superior do tronco para frente, escápulas 

protaídas e extensão excessiva do pescoço. 

b)indivíduos com  hipertonia, a hiperextensão do joelho ocorre no apoio e pode ser 

acompanhada de flexão plantar e inversão do tornozelo e do pé. 
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c)indivíduos com hipotonia no tronco ocorre diminuição da estabilidade proximal. A 

pelve pode ser inclinada anteriormente, de modo que a parte superior do tronco fique 

levemente estendida. 

d)indivíduos com baixo tônus muscular tende a apresentar a cabeça anteriorizada, 

com escápulas retraídas, o quadril pode ser estendido durante o apoio e o joelho 

hiperflexionado junto a uma flexão plantar do tornozelo.   

 

36. Com base na organização morfofuncional do sistema respiratório, podemos 

AFIRMAR corretamente: 

a) A zona de transição se inicia no nível do bronquíolo respiratório, caracterizado pelo 

aparecimento das células ciliadas do epitélio bronquiolar. 

b) A zona de transição é constituída pelos ductos e sacos alveolares e alvéolos; enquanto 

que a zona respiratória estende-se da 17ª à 19ª geração (bronquíolos respiratórios). 

c) Os septos alveolares possuem descontinuidades denominadas poros de Kohn, 

que permitem a passagem de ar, líquido e macrófagos entre os alvéolos. 

d)A remoção de partículas poluentes, se faz somente nas vias aéreas superiores.  

  

37. O trato respiratório é constantemente exposto a diferentes tipos de agentes nocivos 

que entram em contato direto com a mucosa respiratória, como microorganismos e 

poluentes atmosféricos. Para a manutenção da homeostasia deste delicado e complexo 

sistema, o trato respiratório dispõe de um sofisticado mecanismo de defesa: o "aparelho 

mucociliar". Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A mucosa das vias aéreas, desde as cavidades nasais até os bronquíolos respiratórios, 

é constituída de um epitélio pseudo-estratificado, cilíndrico ciliado, entremeado por 

glândulas submucosas e células caliciformes, que são os elementos celulares 

responsáveis pela produção do muco respiratório. 

b) Na cavidade nasal as glândulas seromucosas situam-se na submucosa e são as 

principais responsáveis pela produção de muco. Nos seios paranasais predominam as 

células caliciformes. 

c) O muco possui duas camadas: fase sol (aquosa) inferiormente e fase gel (viscosa) 

superiormente, com espessura variando entre 0.5 e 2.0µm. 

d)O fluido periciliar basicamente é composto por água e colágeno cuja 

concentração é determinada por transporte ativo de Na e K através do epitélio 

respiratório. 

38. Qual dos efeitos a seguir que não se caracteriza como efeito imediato em um 

paciente com atelectasia? 

a) Efeito shunt e diminuição da PaO2.   

b) Hiperinsuflação de áreas pulmonares normais e tosse. 

c) PaCO2 normal ou diminuída e cianose. 

d ) Palpitações e hipertensão arterial. 

 

39. Ao observar uma imagem radiológica do pulmão, você identifica uma patologia 

com achado de hipertransparência sem trama vascular, com retração do pulmão em 

direção ao hilo onde se observa a imagem de coto denso. Marque a seguir a patologia 

correspondente: 

 

a)Pneumotórax. b)Pneumonia.  c)Derrame pleural. d)Enfisema. 
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40. As miocardiopatias constituem um grupo de doenças cuja característica principal é o 

envolvimento do músculo cardíaco. A classificação baseia-se nos aspectos 

fisiopatológicos predominantes, dividindo as miocardiopatias em categorias anatômicas 

e funcionais. Identifique a miocardiopatia que não corresponde ao grupo de doenças 

cardíacas: 

a)Miocardiopatia dilatada é caracterizada por dilatação ventricular e disfunção contrátil 

sistólica; frequentemente cursa com sintomas congestivos. 

b) Miocardiopatia dilatada idiopática é caracterizada por dilatação cardíaca e 

aumento da função sistólica apenas do ventrículo esquerdo com redução do 

enchimento diastólico.   

c)Miocardiopatia hipertrófica é caracterizada por inapropriada hipertrofia ventricular 

esquerda, com freqüência assimétrica e função sistólica usualmente preservada. 

d)Miocardiopatia restritiva é caracterizada por acentuada redução do enchimento 

diastólico por diminuição da capacidade de relaxamento. 

41. Acidente vascular encefálico é o surgimento agudo de uma disfunção neurológica 

devido a uma anormalidade na circulação cerebral, tendo como resultado sinais e 

sintomas que correspondem ao comprometimento de áreas focais do cérebro. Dentre os 

testes a seguir, identifique aquele que não é instrumento para ser usado na avaliação da 

função de equilíbrio: 

a) Teste de alcance funcional. 

b) Avaliação Tinetti de desempenho em mobilidade orientada. 

c)  Sistemas de biofeedback em plataforma. 

d ) Estimulação elétrica neuromuscular. 

 

42. Escolha a seguir a alternativa que esta corretamente definida: 

a) Afasia é o distúrbio adquirido de comunicação causado por um dano cerebral e 

caracterizado por um comprometimento apenas no uso da linguagem. 

b) Agnosia é a incapacidade de reconhecer ou entender as informações que 

chegam, mesmo tendo as capacidades sensoriais intactas. 

c)Apraxia é um distúrbio de movimentos involuntários, aprendidos e habilidosos, 

caracterizado pela incapacidade de iniciar e executar movimentos propositais, a qual 

apresenta perda de força em movimentos involuntários. 

d) Disartria designa uma categoria de dificuldades motoras e sensoriais de fala, pois 

afeta o sistema nervoso central ou periférico, que são responsáveis pela produção da fala 

e pela capacidade de engolir. 

43.  A prótese é uma peça de substituição de uma parte do corpo e o fisioterapeuta trata 

os portadores de amputação de membros superiores e inferiores reabilitando e 

promovendo o bem-estar do paciente. Com relação aos pés articulados e não articulados 

podemos afirmar corretamente: 

a)O sistema SACH tem a parte rígida coberta de borracha; a parte posterior é 

elástica, de modo a absorver o impacto e permitir a flexão plantar no início do 

apoio. 
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b)O pé tipo SAFE é uma versão do pé Syme, pois mantém o contato com terrenos 

moderadamente irregulares, por causa da maior amplitude de movimento mediolateral 

permitida no retropé. 

c)Os pés monoaxiais são mais pesados e menos duráveis, e seus componentes se 

movimentam  em todos os planos, a fim manter um contato máximo com a superfície 

sobre a qual se anda. 

d)Os pés multiaxiais são exemplo comum de pés articulados, permite flexão plantar, 

dorsiflexão e hiperextensão dos artelhos e permite também o movimento transverso. 

 

44.  Existem muitos transtornos clínicos para os quais o biofeedback é benéfico. Dentre 

os benefícios listados a seguir, marque a alternativa que não apresenta aplicação do 

biofeedback: 

 

a)Reeducação muscular. 

b)Relaxamento da proteção muscular. 

c )Medir de forma direta um evento fisiolólogico.  

d)Redução da dor. 

45. A esclerose múltipla é uma doença caracterizada clinicamente por sinais e sintomas 

múltiplos neurológicos com tendências a remissões e exacerbações. Podemos observar 

no quadro clínico da esclerose múltipla: 

a)Sinal de Llhermite, sinais de piramidalismo e distúrbios visuais. 

b)Sinal de Uhthoff, ataxia e sinal de Gover. 

c)Debilidade muscular, alterações de sensibilidade e osteoporose. 

d)Dismetria, ataxia de marcha e infecções respiratórias. 

46. O traumatismo crânio encefálico é uma lesão traumática que pode levar o paciente 

ao óbito ou a incapacidades temporárias ou permanentes. O exame neurológico tenta 

detectar lesões cerebrais focais e a área atingida. Escolha a alternativa a seguir que está 

definida CORRETAMENTE: 

a)Quanto a postura, o paciente com descerebração apresenta membros inferiores 

em extensão, discreta abdução, rotação interna e flexão plantar e os membros 

superiores em extensão, adução e pronação. 

b)Quanto a postura, o paciente com decorticação pode evoluir para uma extensão rígida, 

chamada opistótono. 

c)O paciente pode apresentar respiração de Biot, inspirações ruidosas, amplas, 

alternadas com inspirações rápidas e de pequena amplitude. 

d)O paciente, em relação à postura, pode apresentar hipotensão postural (relaxada), diz 

que teve lesão cerebral moderada ou grave. 

47.  Sobre a doença de Parkinson, podemos AFIRMAR corretamente que: 

a)É uma doença progressiva, degenerativa e com comprometimento da substância 

branca. 

b)É uma doença crônica do sistema nervoso central, evolução lenta e acomete os 

núcleos da base. 

c)É uma doença que causa tremor em repouso, disfunção no padrão de movimento e 

acomete a substância branca sub-cortical. 
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d)É uma doença que produz rigidez em roda dentada, bradicinesia e compromete a 

bainha de mielina. 

48. Existem várias intervenções que podem sem realizadas quando aparece a vertigem 

posicional paroxística benigna. Os objetivos de tratamento e resultados da fisioterapia 

para o tratamento da VPPB são vários, exceto: 

a)Melhora do equilíbrio. 

b)Recolocação dos cristais de carbonato de cálcio no vestíbulo. 

c)Realizar exercícios verticais da cabeça. 

d)Retorno as atividades diárias envolvendo movimentos da cabeça. 

 

49. Em pacientes com queimaduras, o fisioterapeuta precisa avaliar a habilidade do 

paciente de realizar movimentos ativos de todos os membros. Nestes casos, são vários 

os objetivos para intervenção da fisioterapia, contudo não podemos considerar a 

alternativa: 

a) Diminuição do risco de infecção e complicações. 

b) Obtenção de ADM completa e aumento da capacidade aeróbia. 

c)Mínima formação de cicatrizes e favorecimento da recuperação da pele e tecidos 

moles. 

d)Os exercícios ativos só devem ser iniciados após cicatrização completa. 

50. Numa pesquisa realizada em 2013 com mais de 10 mil pessoas com artrite 

reumatoide, divulgada durante o Congresso da Liga Pan-Americana das Associações de 

Reumatologia revela os impactos negativos da doença em seus relacionamentos e 

profissões. Revelou ainda que as pessoas acreditam que na ausência de dor, a doença 

está sob controle e que não sabem que o dano é irreversível. Com relação à artrite 

reumatoide, escolha a alternativa CORRETA: 

a)Os portadores de artrite reumatoide são em sua maioria mulheres, embora 

acometa homens. Pode apresentar dor nos dedos das mãos, punhos, cotovelos, 

ombros e joelhos. 

b)Os portadores de artrite reumatoide podem apresentar dor, edema e vermelhidão nas 

articulações e posteriormente apresentar deformidades articulares, pois atinge os 

ligamentos de qualquer articulação como os da coluna vertebral. 

c)Os portadores de artrite reumatoide possuem prognóstico bom, podem apresentar 

rigidez matinal nas mãos e devem realizar exercícios de repetições na fase aguda no 

tratamento fisioterápico. 

d)Os portadores de artrite reumatoide apresentam em seu quadro clínico assimetria nas 

extremidades e todos apresentam no sangue o fator reumatoide presente.  
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FONOAUDIÓLOGO 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 
Leia o texto I e responda às perguntas. 

 

Texto I 

           Prezada senhorita, 

 

           Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, 

estabelecido à Rua da Praia, número 632, dar por encerrados nossos entendimentos de 

noivado. Como passei a ser o contabilista-chefe dos Armazéns Penalva, conceituada 

firma desta praça, não me restará, em face dos novos e pesados encargos, tempo útil 

para os deveres conjugais.  

           Outrossim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, como 

vinha fazendo desde que me formei em contabilidade em 17 de maio de 1932, em 

solenidade presidida pelo Exmo Sr. Presidente do Estado e outras autoridades civis e 

militares, bem assim como representantes da Associação dos Varejistas e da Sociedade 

Cultural e Recreativa José de Alencar.  

          Sem mais, creia-me de V. S. patrício e admirador, 

Sabugosa de Castro 

(José Cândido de Carvalho) 

 

1. Em relação ao gênero do texto I, é CORRETO afirmar: 

a) O gênero em que o texto foi tecido corresponde idealmente ao conteúdo expresso, 

tendo em vista a gravidade do tema. 

b) O gênero mais coerente para o texto lançaria mão de uma linguagem menos 

burocrática. 

c) O gênero carta comercial é útil para veicular as informações presentes neste texto. 

d) O texto carece de informações mais precisas, o que não é constante num gênero 

como a carta. 

 

2. No trecho “Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor” (linha 3), a adequação/inadequação do gênero 

ao propósito do texto provoca, talvez não intencionalmente, um efeito como os abaixo 

elencados, EXCETO: 

a) De ironia, já que o autor tem a honra de comunicar o fim do noivado com a senhorita. 

b)De incoerência, já que o propósito da carta e o formato da sua introdução não 

produzem uma linearidade temática. 

c) De aparente satisfação por parte do emissor, já que provavelmente não amava a 

senhorita, destinatário da carta. 

d)De cortesia, visto que é educado utilizar essa formatação em cartas, não 

importando o conteúdo veiculado. 
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Leia o texto II e responda às questões 3 e 4. 

 

Texto II 

 

Soldado cria poema para registrar ocorrência de entrega de arma em MG  

Ele se inspirou com a história de um pai que queria tirar o filho do crime. 

Polícia Militar disse que ele feriu norma e deve ser ouvido por uma comissão. 

Pedro Triginelli 

 

Um Policial Militar encontrou um jeito diferente de preencher um Boletim de 

Ocorrência (BO) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele criou 

um poema para descrever a história de um pai que tentava tirar o filho do mundo do 

crime, sem entregá-lo à polícia. O G1 teve acesso ao BO nesta quarta-feira (2). 

No dia 28 de dezembro, um pai contou à polícia que o filho guardava uma arma em 

casa. Ele explicou que não queria vê-lo preso e, por isso, queria deixar a espingarda em 

um local determinado. 

No local combinado, os militares encontraram a arma. Depois disso, o policial 

responsável pela ocorrência escreveu os versos. Em um dos trechos, ele pede que o 

delegado aceite o boletim escrito de forma diferente: 

 

 

Em memória daquele velho da distante joazeiro 

Que entregou tão bela arma 

Sem querer glória ou dinheiro 

Fiz esse relato em verso. 

Ao doutor delegado peço 

Que o receba, por derradeiro. 

 

Em outra parte do poema, o soldado diz que o pai deve estar em paz com a consciência: 

 

Recolhemos a tal arma 

sem força ou resistência 

O velho cumpriu o trato 

Sem gastar uma insistência 

O velho nunca mais vi 

Deve estar por aí 

Em paz com a consciência. 

 

A assessoria de imprensa da PM informou que o militar vai ser ouvido por uma 

comissão. Caso seja constatado que ele feriu alguma norma, o soldado pode ser punido. 

Ainda segundo a assessoria, ele não respeitou uma norma institucional de técnica de 

redação de documentos militares. 

Fonte: www.g1.globo.com 

http://www.g1.globo.com/
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3. Sobre o texto, é VERDADEIRO afirmar: 

 

a) Temos um texto com características jornalísticas contendo um texto com 

características poéticas. 

b) Temos um texto publicitário. 

c) Temos um texto com características publicitárias contendo um texto com 

características injuntivas. 

d) Temos um texto jornalístico. 

 

4. Marque a opção em que se encontram textos COM CARACTERÍSTICAS 

SEMELHANTES às de um B.O (boletim de ocorrência), não importando o gênero que 

as encerra:  

 

 

III- 
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IV-  

 

 

a) Apenas II e III  b)III e IV  c)III  d)II e IV 

 

5. Na questão acima, o Texto IV traz a palavra “pena” utilizada com um efeito de 

sentido denominado: 

a) Ambiguidade     b)Paronímia  c)Sinonímia  d)Hipérbole 

 

6. O adjetivo correspondente ao sentido prático de “pena” no cartaz do texto IV é: 

 

a)Penalizado  b)Apenado  c)Penificado  d)Penado.  

 

7. NULA 

 

8. Leia a tirinha a seguir e aponte a afirmativa que NÃO pode ser inferida do texto e da 

imagem.   

 
 

a) Os pacientes estavam esperando havia muito tempo. 

b) Os pacientes estão em sofrimento. 

c) A profissional de saúde fala “sorteado” porque não há atendimento para todos. 

d) A profissional de saúde atende mal os pacientes. 
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9. Uma expressão que poderia ser utilizada para bloquear o sentido humorístico da 

tirinha seria, em vez de “o sorteado para o atendimento”: 

 

a) O próximo paciente.      b)O candidato.      c)O eleito.           d)A prioridade. 

 

10. Em “O sorteado para atendimento”, a expressão “para atendimento” constitui, 

sintaticamente, um: 

a) Sujeito simples   b)Complemento nominal  

c)   Predicativo do sujeito  d)Adjunto adnominal 

11. De acordo com as frases: “Alguns filósofos sabem fazer poesias” e “Nenhum 

escritor sabe fazer poesias” é necessariamente verdade que: 

a)Alguns filósofos não são escritores.    b)Alguns filósofos são escritores. 

c)Nenhum filósofo é escritor.    d)Todos os escritores são filósofos 

 

12. A alternativa que melhor representa a proposição “Se chover amanhã de manhã, 

então não irei à praia” é: 

a) ~ (A ↔ B)   b)A → B  c)A ↔ B  d)A ^ B 

13. “ Todos os alunos jogam  futebol”. “Nenhum jogador de futebol gosta de vôlei”.  

Logo, é CORRETO afirmar que: 

a)Todo jogador de futebol é aluno. 

b)Há pelo menos 1 jogador de vôlei que joga futebol. 

c)Todos os alunos que jogam futebol joga vôlei, mas não gosta.  

d) Nenhum aluno gosta de vôlei. 

 

14. A frase “De quantas maneiras distintas 4 pessoas podem sentar-se em uma mesa 

quadrada?” está relacionada com: 

a)Arranjos     b)Combinação   

c)Permutações com repetições  d)Permutação circular 

 

15. Uma urna contém 15 bolas enumeradas de 1 a 15. A probabilidade de se retirar “um 

número primo” e “três números ímpares seguidos sem reposição”, ambos em tempos 

diferentes é de respectivamente: 

a)46% e 8/65  b)40% e 8/65  c)40% e 3/41         d)42% e 7/65 

16. “No fim de janeiro de 2014, as empresas responsáveis pela ampliação do Canal do 

Panamá, paralisaram os trabalhos por causa de uma disputa com o governo panamenho 

para rever os valores do contrato.” Revista Exame edição 1060, ano 48, N
o
 4 de 05/03/14. 

Acerca do Canal do Panamá, assinale a alternativa CORRETA: 

a) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Atlântico. 

b) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Índico. 

c) O canal do Panamá liga o Oceano Indico ao Atlântico.  

d) O canal do Panamá liga o Oceano Atlântico à Oceania. 
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17.  “Tudo começou em novembro de 2013, quando o então presidente ucraniano, 

Viktor Yanukovich, decidiu abandonar um acordo de livre comércio com a União 

Europeia para se alinhar à Rússia, país que dominou a Ucrânia por gerações quando 

esta fazia parte da União Soviética.” São alguns dos países que compõem a União 

Europeia:  

 

a) Grécia e Califórnia.  b)Alemanha e França. 

c) Hungria e África do Sul.  d) Portugal e México. 

 

18. Ainda sobre a crise na Ucrânia, assinale a opção que aponta algumas das 

“vantagens” oferecidas pela Rússia no acordo entre esses países. 

 

a) Ajuda financeira e incentivo no incremento da Educação e Saúde da Ucrânia. 

b) Livre Comércio e acolhida dos imigrantes ucranianos na Rússia. 

c) Ajuda financeira e zona de livre comércio. 

d) Descontos no preço do gás produzido pela Ucrânia. 

 

19.  Atualmente, a população indígena no Brasil soma 896,9 mil (menos de 1% da 

população), de 305 etnias, com línguas e costumes diferentes, o que faz do Brasil o país 

com a maior diversidade cultural do mundo. Os dados são do Censo 2010. No entanto, 

os índios ainda têm frágeis direitos aos seus territórios. Em 2014, duas propostas que 

visam alterar o direito do uso da terra pelos índios voltam ao debate no Congresso, são 

elas: 

 

a) PEC 215 e o PLP 227. 

b) Decreto municipal de Brasília e PEC 215. 

c) Lei Orgânica de Brasília e o PLP 227. 

d) Decreto municipal de Brasília e Lei Orgânica de Brasília. 

 

20.  No dia 27 de Fevereiro os brasileiros comemoraram os 20 anos do Plano Real. 

Após 6 tentativas em 8 anos de acabar com a hiperinflação que deveria ser desacelerada. 

DEU CERTO. Entre os criadores  do Real, temos: 

a) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha e Pérsio Arida. 

b) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Fernando Henrique 

Cardoso. 

c) André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Pérsio Arida. 

d) Fernando Henrique Cardoso, Edmar Bacha, André Lara Resende e Pedro Malan. 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
21. As Conferências de Saúde instituídas pela lei n. 8.142-1990 possibilitam a 

participação da comunidade na condução do SUS, valorizando os direitos do cidadão. 

Sobre as Conferências de Saúde, é CORRETO afirmar:  

a) Controlam a execução da politica de saúde. 

b) São convocadas a cada 2 anos pelo Conselho de Saúde. 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/federacao-russa-russia-pais-da-asia-e-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/ucrania-pais-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/comunismo-do-socialismo-romantico-a-extinta-uniao-sovietica.htm
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c) São responsáveis pela fiscalização dos gastos do SUS. 

d) Propõem as diretrizes para a formulação da politica da saúde. 

 

22. A legislação brasileira define a participação da iniciativa privada na assistência a 

saúde e: 

a) Permite a comercialização de órgãos e tecidos para fins de transplante. 

b) Permite a participação complementar de instituições privadas no SUS, tendo as 

filantrópicas e as sem fins lucrativos prioridade na participação. 

c) Permite a participação de empresas estrangeiras na assistência à saúde do país. 

d) Faculta a participação de recursos públicos para subvenções as instituições com fins 

lucrativos. 

 

23. A lei 8080-1990 NÃO inclui no campo de atuação do SUS: 

a) A participação na formulação da politica e na execução de ações de combate a 

fome e distribuição de renda. 

b) A colaboração na proteção do meio ambiente. 

c) A vigilância nutricional e orientação alimentar. 

d) A coordenação da formação de recursos humanos na área da saúde. 

 

24.  A saúde é um direito de todos e um dever do Estado desenvolvido mediante uma 

politica social e econômica que vise acima de tudo às ações e serviços para sua: 

a) Regionalização, centralização e recuperação. 

b) Promoção, proteção e recuperação. 

c) Centralização, prevenção e  promoção. 

d) Promoção e recuperação. 

 

25. A Vigilância Sanitária consiste em um conjunto de ações: 

a) Capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde e de intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente. 

b) Destinadas a desenvolver ações de fiscalização do meio ambiente, sobretudo em 

regiões afetadas por grandes calamidades. 

c) Programadas para avaliar e controlar o valor nutricional dos alimentos 

hortigranjeiros. 

d) Destinadas à detecção de determinadas doenças que afetam as comunidades da 

periferia urbana. 

 

26. É CORRETO afirmar que a assistência á saúde é livre: 

a) Ao capital estrangeiro irrestritamente 

b) A participação de instituições privadas com fins lucrativos 

c) A assistência privada nos casos de calamidade pública 

d) À iniciativa privada 

27.  A lei 10.507 de 10 de setembro de 2002 cria a profissão de Agente Comunitário de 

Saúde. São atribuições dos agentes comunitários de saúde, EXCETO: 
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a) Desenvolver ações de reabilitação objetivando a independência do usuário 

b) Estimular a organização da comunidade 

c) Desenvolver atividades de educação em saúde individual e coletiva 

d) Realizar visitas domiciliares, reuniões de grupos ou outras ações básicas de saúde 

 

28. A direção nacional do SUS cabe, EXCLUSIVAMENTE: 

a) A execução e implementação das politicas relativas às condições dos ambientes de 

trabalho. 

b) Formulação, avaliação e apoio das politicas de alimentação e nutrição. 

c) Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros. 

d) Acompanhar e divulgar os indicadores de saúde no âmbito da unidade federada. 

 

29. Os municípios para desenvolverem em conjunto ações e serviços que lhes 

correspondam, poderão utilizar: 

 

a) Portaria municipal.     b) Convênios.   

c) Consórcios administrativos.   d) Contratos. 

 

30. NÃO devemos considera como atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS): 

a) Convênios entre postos de saúde. 

b) Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebida. 

c) Vigilância nutricional e orientação alimentar. 

d) Avaliação de impactos que as tecnologias provocam á saúde. 

 

31. Sobre as laringectomias quase-totais é CORRETO afirmar: 

a) O termo laringectomia quase-total refere-se a uma ressecção quase total da 

laringe. Preserva-se apenas uma faixa estreita que conecta a via aérea e a faringe 

através da aritenóide não-comprometida. 

b) Essa operação é uma alternativa para a laringectomia total quando uma grande 

porção da laringe está livre do tumor. 

c) Esse procedimento está indicado para tumores laríngeos incluindo somente lesões 

glóticas com fixação de prega vocal. 

d) A laringectomia quase-total é contra indicada quando o tumor envolve a região 

interaritenóidea ou quando não há fixação de ambas as pregas vocais. 

 

32. Após a laringectomia total, a primeira tentativa de reabilitação oral deve ser através 

da voz esofágica, o que significa que a fonte sonora básica para a produção da voz será 

deslocada para o esôfago que desenvolverá essa função através de um treinamento 

específico. Há vários métodos para a produção da voz esofágica os quais diferem entre 

si quanto ao modo de introdução de ar na cavidade do esôfago. O método que consiste 

em introduzir o ar através do auxílio dos movimentos da deglutição é chamado de: 

 

a) Método de aspiração inalação ou sucção. 

b) Método de injeção de ar ou método holandês. 

c) Método de deglutição de ar. 

d) Nenhuma das respostas. 
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33. São características acústicas da fala Alaríngea: 

 

a) Clareza articulatória e intensidade vocal. 

b) Frequência vocal e variação de amplitude. 

c) Variação de freqüência (jitter) e velocidade de fala. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

34. A atuação do fonoaudiólogo nos casos de câncer de cabeça e pescoço, até pouco 

tempo, era a reabilitação vocal do laringectomizado total. Atualmente esse quadro vem 

mudando, ainda que lentamente. Sobre a atuação do fonoaudiólogo, marque v para 

verdadeiro e F para falso. 

 

(    ) O fonoaudiólogo, juntamente com os outros membros da equipe, deve decidir qual 

a melhor conduta a ser tomada, pensando na reabilitação e no prognóstico dos pacientes. 

(   ) A atuação fonoaudiológica deve ter um contexto mais amplo, não apenas de 

reabilitar os comprometimentos estéticos e funcionais, mas também de ajudar e de 

incentivar os pacientes a se reintegrarem socialmente, reassumirem as atividades que 

exercitam antes, quando possível, e aceitarem as limitações decorrentes da intervenção 

cirúrgica. 

(   ) O fonoaudiólogo deve informar e conscientizar os familiares sobre a evolução, 

tratamento e prognóstico, para que possam apoiar e estimular os pacientes na sua 

recuperação. 

(   ) Não é papel do fonoaudiólogo reabilitar os comprometimentos estéticos, mas  

somente os funcionais. 

(     )  Todas as alternativas estão corretas 

 

a) VVFVV          b) VVVFF           c) FFVVV            d) VFVFV  

 

35. Em pacientes traqueostomizados, as contra-indicações para uso da válvula de Passy-

Muir são: 

a) desobstrução das vias aéreas.     

b) Função oral motora inadequada. 

c) Capacidade de tolerar o Cuff desinsuflado. 

d) Estabilidade pulmonar. 

 

36. Fazem parte da atuação do fonoaudiólogo no atendimento à beira do leito. 

a) Ler prontuário do paciente, Providenciar alimentos (líquidos, pastoso, sólido, 

engrossante e corante. 

b) Proceder à assepsia das mãos antes e após a realização do atendimento, por meio da 

lavagem com sabão próprio e /ou uso de álcool.(retirar o outros ponto final) 

c) Providenciar utensílios ( colheres de material e tamanhos diferentes, canudos finos, 

grossos, curtos ou compridos). 

d) Todas as alternativas estão corretas 

 

37. Coloque V (verdadeiro) para os casos cujas patologias podem ser tratadas em leito 

hospitalar e F (Falso) para as patologias que são exclusivas para ambulatório. 

 

(  ) Paciente do sexo feminino, 70 anos, hospitalizado por infecção respiratória, 

diagnostico de Alzheimer há 2anos, com disfagia moderada. 

(    ) Mulher, 45 anos,  admitida por pneumonia, fumante, apresenta voz rouca. 
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(   ) Criança, 7 anos, ingeriu acidentalmente produto químico, portador de distúrbio de 

linguagem. 

(    ) Homem, 51 anos, hospitalizado por acidente vascular cerebral há 12 dias, apresenta 

dificuldade de se comunicar.  

 

a) VVVF       b)VVFF     c) VFVF        d) VFFV     

 

38. A audição é uma condição imprescindível para o bom desenvolvimento da 

linguagem, cognitivo, emocional e social da criança. É pela experiência auditiva que o 

feto entra em contato com o mundo já a partir da 20ª semana de vida intra-uterina. 

Baseada nesta afirmação, a idade ideal para a intervenção multidisciplinar precoce em 

casos de surdez é: 

a) 6 meses      b) 2 anos  c) 4 anos     d) A partir da alfabetização 

 

39.  Para que se tenha um bom resultado em uma avaliação audiológica de uma criança, 

é necessário que se escolha o teste adequado para (a- retirar o artigo) cada idade. 

Relacione a faixa etária com os testes ideais. 

 

I- 0-4 meses  II- 5-24 meses   III- 25-36 meses 

 

(     )  Audiometria com reforço visual (VRA), timpanometria, emissões otoacústicas por 

produto de distorção (EOAPD)  e potenciais auditivos evocados de curta latência 

(BERA). 

(       )  Audiometria lúdica, audiometria condicionada, EOAPD e BERA 

(       ) Avaliação instrumental, comportamental, timpanometria, BERA e EOAPD. 

 

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

 

40. Depois de detectada a perda auditiva de uma criança, cabe ao fonoaudiólogo 

escolher o aparelho de amplificação sonora individual – AASI - que melhor atenda às 

necessidades subjetivas e objetivas do futuro usuário. Sobre o AASI marque V para 

verdadeiro e F para falso. 

 

(     ) O objetivo de toda amplificação é que a fala seja audível, confortável e clara; 

(    ) O sucesso da amplificação depende de: Audição residual, qualidade e a frequência 

da terapia fonoaudiológica. 

(   ) O sucesso da amplificação depende de: Apoio dos pais e de outros adultos ao 

programa de habilitação ou reabilitação das próteses. 

(    ) Depois de colocada a prótese auditiva, a mesma não deve ser retirada por nenhum 

motivo. 

(    ) Em todos os casos sempre é necessário o usar amplificação binaural. 

 

a) VVFFV  b) VFVFV c) VVFFF  d) VVVFF 

 

41. São fatores que podem contribuir para um desenvolvimento da linguagem oral, 

muito aquém do esperado para a idade da criança, que possui perda auditiva. 

 

1. Diagnostico tardio 

2. Adaptação inadequada do aparelho de amplificação sonora individual (AASI) 

3. Problemas de manutenção do aparelho de amplificação sonora individual (AASI) 
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4. Falta de trabalho terapêutico adequado 

5. Envolvimento ineficiente e/ ou  insuficiente dos pais. 

 

Estão CORRETAS: 

a) 1,2 e 3  b)3,4 e 5           c) 2, 3,4 e 5  d)1, 2, 3,4 e 5. 

 

42. Paciente apresenta perda auditiva sensorioneural simétrica bilateral, curva 

descendente, queda primeiramente em 4khz, posteriormente em 3 e 6 KHz, audiometria 

vocal compatível com a perda auditiva, curva tipo An e reflexo estapediano presente. 

Queixa-se de perda auditiva e zumbido no ouvido, trabalha a muitos como DJ em 

boates. Que tipo de patologia pode estar acometendo o paciente? 

 

a) Otite externa aguda difusa.    b)Otomicose 

c) PAIR ( perda auditiva induzida por ruído)  d) Otite média aguda alérgica 

 

43.  Paciente 62 anos. Apresenta redução da acuidade, velocidade e amplitude dos 

movimentos musculares, redução da força e tônus dos músculos afetados, prejuízo na 

respiração, articulação, fonação, ressonância e prosódia, imprecisão na articulação das 

consoantes e, como principal característica encontrada em sua avaliação observa-se: 

monoaltura, monointensidade, qualidade ruidosa e velocidade lenta. Trata-se de um 

caso de: 

 

a) Disartria  b) Disfônia  c)Afasia  d)Apraxia 

 

44.  Paciente 54 anos apresenta lesões extensas dos centros audioverbal, sinais 

neurológicos associados: hemiplegia, perda sensorial, distúrbio de atenção, prejuízo 

severo das habilidades expressivas e receptivas (oral e escrita), menor prejuízo da 

compreensão, expressão verbal limitada a automatismos e estereotipias, grave 

comprometimento da repetição nomeação, leitura e escrita. Refere a uma síndrome 

afásica: 

 

a) De Wernicke b) De Condução  c) De Broca  d) Global 

 

45. Marque a opção que melhor corresponde à história clínica a seguir: 

 

“Criança, 4 anos de idade ao pedir a sua mãe para ver televisão exclamou: / telizãw /” . 

De acordo a avaliação fonoaudiológica desta criança, que tipo de processo de estrutura 

silábica pôde ser detectado? 

a)Redução de encontro consonantal   b)Apagamento de sílaba átona 

c)Apagamento de fricativa final   d)Apagamento de liquida final 

 

46. O manejo das disfagias orofaríngeas consiste, atualmente, numa prática 

especializada do fonoaudiólogo, que pode atuar em ambiente clínico e domiciliar, mas 

cuja atuação principal está no âmbito hospitalar. Esta prática exige alguns 

conhecimentos e técnicas específicas determinadas pelas próprias características desse 

sintoma. A manobra facilitadora que solicita ao paciente no momento da deglutição 

segurar a laringe na posição mais alta por alguns segundos é chamada de: 

 

a) Técnica de valsava  c) manobra de Mendelsohn   

b) Deglutição seca  d) Supraglótica 
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47. Do Ponto de vista da atuação fonoaudiológica em berçário neonatal, qualquer 

condição que possa comprometer a saúde da comunicação, audição a deglutição, a 

função da alimentação e o desenvolvimento neuropsicomotor, demanda avaliação 

minuciosa e, se necessário, atuação direta com o recém-nascida ou lactente e a 

orientação da equipe e da família. NÃO Enquadra-se neste grupo: 

a)  RN pré-termo (abaixo de 37/ 38 semanas) 

b) RN pós-termo com idade gestacional acima de 42 semanas 

c)  RN de baixo peso, com peso de nascimento < de 2500 gramas. 

d) RN A termo com peso > 2500 gramas. 

 

48.Alimentar-se é uma questão vital na experiência de vida do recém-nascido e, 

continua a ser uma questão vital durante toda a infância. A prontidão do recém-nascido 

para a alimentação e a competência na sucção reflete sua condição de saúde geral e 

neurológica. De acordo com a afirmação é INCORRETO afirmar: 

 

a) A sucção é importante função que cumpre o papel de regulação, acalmamento e 

alimentação. 

b) Poucos dias depois do nascimento o neonato estabiliza um eficiente mecanismo de 

sucção e deglutição capaz de garantir sua nutrição, hidratação e prazer. 

c) O padrão de sucção do recém-nascido a termo normal, saudável é um 

desempenho neurológico maduro, que no período pós-natal imediato é quase que 

inteiramente voluntário. 

d) A ação de sugar é uma coordenação da língua, do hióide e dos músculos da 

mandíbula e do lado inferior. 

 

49. O estabelecimento imediato do contato ocular e físico entre mãe e filho deve ser 

mantido, e o acesso de uma mãe ao seu filho não deve ser limitado. Portanto, o 

alojamento conjunto deve substituir a prática de manter mãe e filho em quarto 

separados. O alojamento conjunto tem várias vantagens, EXCETO: 

 

a) facilita a ligação afetiva entre eles, permite o aleitamento sob demanda.  

b) O risco de infecções neonatais - uma grande preocupação – é, na realidade, 

maior no quarto da mãe, do que no ambiente fechado de um berçário. 

c) O alojamento conjunto também elimina a necessidade de funcionários transportarem 

as crianças para os quartos das mães, ocasionalmente por longas distâncias no hospital 

ou no ambulatório, aumentando, assim, a sua disponibilidade para outras tarefas. 

d) O princípio operacional é o de permitir à mãe acesso livre e fácil ao seu filho, através 

de uma estreita proximidade se a criança partilha o mesmo leito, ou se fica em outro 

leito no mesmo quarto. 

 

50. Atualmente o fato de muitas crianças receberem alta hospitalar já tomando 

mamadeiras, contribui consideravelmente para a queda na prevalência do aleitamento 

materno. A mamadeira age reduzindo frequência e força da sucção do recém-nascido e 

termina sendo um estímulo à permanência deste modo artificial de alimentação 

começado no estabelecimento de saúde. É papel de o fonoaudiólogo informar que: 

 

1. A alternância entre um estímulo artificial (bico de borracha) e um estímulo natural (o 

seio) só confunde a resposta oral do recém-nascido. 
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2. Como sugar um bico de borracha exige menos trabalho, os músculos da face 

enfraquecem e a criança perde o desejo pelo seio. 

3. Devido à má sucção, bicos artificiais e chupetas deveriam ser dados às crianças 

alimentadas no seio. 

4. Nos raros casos em que a alimentação complementar for necessária, esta pode ser 

oferecida por colher, conta-gotas ou copo. 

 

Estão CORRETAS: 

a) 1,2,3 e 4   b) 1,2 e 4  c)1 e 3   d)2 e 4 
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NUTRICIONISTA 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 
Leia o texto I e responda às perguntas. 

 

Texto I 

           Prezada senhorita, 

 

           Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, 

estabelecido à Rua da Praia, número 632, dar por encerrados nossos entendimentos de 

noivado. Como passei a ser o contabilista-chefe dos Armazéns Penalva, conceituada 

firma desta praça, não me restará, em face dos novos e pesados encargos, tempo útil 

para os deveres conjugais.  

           Outrossim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, como 

vinha fazendo desde que me formei em contabilidade em 17 de maio de 1932, em 

solenidade presidida pelo Exmo Sr. Presidente do Estado e outras autoridades civis e 

militares, bem assim como representantes da Associação dos Varejistas e da Sociedade 

Cultural e Recreativa José de Alencar.  

          Sem mais, creia-me de V. S. patrício e admirador, 

Sabugosa de Castro 

(José Cândido de Carvalho) 

 

1. Em relação ao gênero do texto I, é CORRETO afirmar: 

a) O gênero em que o texto foi tecido corresponde idealmente ao conteúdo expresso, 

tendo em vista a gravidade do tema. 

b) O gênero mais coerente para o texto lançaria mão de uma linguagem menos 

burocrática. 

c) O gênero carta comercial é útil para veicular as informações presentes neste texto. 

d) O texto carece de informações mais precisas, o que não é constante num gênero 

como a carta. 

 

2. No trecho “Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor” (linha 3), a adequação/inadequação do gênero 

ao propósito do texto provoca, talvez não intencionalmente, um efeito como os abaixo 

elencados, EXCETO: 

 

a) De ironia, já que o autor tem a honra de comunicar o fim do noivado com a senhorita. 

b)De incoerência, já que o propósito da carta e o formato da sua introdução não 

produzem uma linearidade temática. 

c) De aparente satisfação por parte do emissor, já que provavelmente não amava a 

senhorita, destinatário da carta. 

d)De cortesia, visto que é educado utilizar essa formatação em cartas, não 

importando o conteúdo veiculado. 
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Leia o texto II e responda às questões 3 e 4. 

 

Texto II 

 

Soldado cria poema para registrar ocorrência de entrega de arma em MG  

Ele se inspirou com a história de um pai que queria tirar o filho do crime. 

Polícia Militar disse que ele feriu norma e deve ser ouvido por uma comissão. 

Pedro Triginelli 

 

Um Policial Militar encontrou um jeito diferente de preencher um Boletim de 

Ocorrência (BO) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele criou 

um poema para descrever a história de um pai que tentava tirar o filho do mundo do 

crime, sem entregá-lo à polícia. O G1 teve acesso ao BO nesta quarta-feira (2). 

No dia 28 de dezembro, um pai contou à polícia que o filho guardava uma arma em 

casa. Ele explicou que não queria vê-lo preso e, por isso, queria deixar a espingarda em 

um local determinado. 

No local combinado, os militares encontraram a arma. Depois disso, o policial 

responsável pela ocorrência escreveu os versos. Em um dos trechos, ele pede que o 

delegado aceite o boletim escrito de forma diferente: 

 

Em memória daquele velho da distante joazeiro 

Que entregou tão bela arma 

Sem querer glória ou dinheiro 

Fiz esse relato em verso. 

Ao doutor delegado peço 

Que o receba, por derradeiro. 

 

Em outra parte do poema, o soldado diz que o pai deve estar em paz com a consciência: 

 

Recolhemos a tal arma 

sem força ou resistência 

O velho cumpriu o trato 

Sem gastar uma insistência 

O velho nunca mais vi 

Deve estar por aí 

Em paz com a consciência. 

 

A assessoria de imprensa da PM informou que o militar vai ser ouvido por uma 

comissão. Caso seja constatado que ele feriu alguma norma, o soldado pode ser punido. 

Ainda segundo a assessoria, ele não respeitou uma norma institucional de técnica de 

redação de documentos militares. 

Fonte: www.g1.globo.com 

http://www.g1.globo.com/
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3. Sobre o texto, é VERDADEIRO afirmar: 

 

a) Temos um texto com características jornalísticas contendo um texto com 

características poéticas. 

b) Temos um texto publicitário. 

c) Temos um texto com características publicitárias contendo um texto com 

características injuntivas. 

d) Temos um texto jornalístico. 

 

4. Marque a opção em que se encontram textos COM CARACTERÍSTICAS 

SEMELHANTES às de um B.O (boletim de ocorrência), não importando o gênero que 

as encerra:  

 

 

III- 
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IV-  

 

 

a) Apenas II e III  b)III e IV  c)III  d)II e IV 

 

5. Na questão acima, o Texto IV traz a palavra “pena” utilizada com um efeito de 

sentido denominado: 

a) Ambiguidade  b)Paronímia  c)Sinonímia  d)Hipérbole 

 

6. O adjetivo correspondente ao sentido prático de “pena” no cartaz do texto IV é: 

 

a)Penalizado  b)Apenado  c)Penificado  d)Penado.  

 

7. NULA 

 

8. Leia a tirinha a seguir e aponte a afirmativa que NÃO pode ser inferida do texto e da 

imagem.   

 
 

a) Os pacientes estavam esperando havia muito tempo. 

b) Os pacientes estão em sofrimento. 

c) A profissional de saúde fala “sorteado” porque não há atendimento para todos. 

d) A profissional de saúde atende mal os pacientes. 
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9. Uma expressão que poderia ser utilizada para bloquear o sentido humorístico da 

tirinha seria, em vez de “o sorteado para o atendimento”: 

 

a) O próximo paciente.      b)O candidato.      c)O eleito.           d)A prioridade. 

 

10. Em “O sorteado para atendimento”, a expressão “para atendimento” constitui, 

sintaticamente, um: 

a) Sujeito simples   b)Complemento nominal  

c)   Predicativo do sujeito  d)Adjunto adnominal 

11. De acordo com as frases: “Alguns filósofos sabem fazer poesias” e “Nenhum 

escritor sabe fazer poesias” é necessariamente verdade que: 

a)Alguns filósofos não são escritores.    b)Alguns filósofos são escritores. 

c)Nenhum filósofo é escritor.    d)Todos os escritores são filósofos 

 

12. A alternativa que melhor representa a proposição “Se chover amanhã de manhã, 

então não irei à praia” é: 

a) ~ (A ↔ B)   b)A → B  c)A ↔ B  d)A ^ B 

13. “ Todos os alunos jogam  futebol”. “Nenhum jogador de futebol gosta de vôlei”.  

Logo, é CORRETO afirmar que: 

a)Todo jogador de futebol é aluno. 

b)Há pelo menos 1 jogador de vôlei que joga futebol. 

c)Todos os alunos que jogam futebol joga vôlei, mas não gosta.  

d) Nenhum aluno gosta de vôlei. 

 

14. A frase “De quantas maneiras distintas 4 pessoas podem sentar-se em uma mesa 

quadrada?” está relacionada com: 

a)Arranjos     b)Combinação   

c)Permutações com repetições  d)Permutação circular 

 

15. Uma urna contém 15 bolas enumeradas de 1 a 15. A probabilidade de se retirar “um 

número primo” e “três números ímpares seguidos sem reposição”, ambos em tempos 

diferentes é de respectivamente: 

a)46% e 8/65  b)40% e 8/65  c)40% e 3/41         d)42% e 7/65 

16. “No fim de janeiro de 2014, as empresas responsáveis pela ampliação do Canal do 

Panamá, paralisaram os trabalhos por causa de uma disputa com o governo panamenho 

para rever os valores do contrato.” Revista Exame edição 1060, ano 48, N
o
 4 de 05/03/14. 

Acerca do Canal do Panamá, assinale a alternativa CORRETA: 

a) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Atlântico. 

b) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Índico. 

c) O canal do Panamá liga o Oceano Indico ao Atlântico.  

d) O canal do Panamá liga o Oceano Atlântico à Oceania. 
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17.  “Tudo começou em novembro de 2013, quando o então presidente ucraniano, 

Viktor Yanukovich, decidiu abandonar um acordo de livre comércio com a União 

Europeia para se alinhar à Rússia, país que dominou a Ucrânia por gerações quando 

esta fazia parte da União Soviética.” São alguns dos países que compõem a União 

Europeia:  

 

a) Grécia e Califórnia.  b)Alemanha e França. 

c) Hungria e África do Sul.  d) Portugal e México. 

 

18. Ainda sobre a crise na Ucrânia, assinale a opção que aponta algumas das 

“vantagens” oferecidas pela Rússia no acordo entre esses países. 

 

a) Ajuda financeira e incentivo no incremento da Educação e Saúde da Ucrânia. 

b) Livre Comércio e acolhida dos imigrantes ucranianos na Rússia. 

c) Ajuda financeira e zona de livre comércio. 

d) Descontos no preço do gás produzido pela Ucrânia. 

 

19.  Atualmente, a população indígena no Brasil soma 896,9 mil (menos de 1% da 

população), de 305 etnias, com línguas e costumes diferentes, o que faz do Brasil o país 

com a maior diversidade cultural do mundo. Os dados são do Censo 2010. No entanto, 

os índios ainda têm frágeis direitos aos seus territórios. Em 2014, duas propostas que 

visam alterar o direito do uso da terra pelos índios voltam ao debate no Congresso, são 

elas: 

 

a) PEC 215 e o PLP 227. 

b) Decreto municipal de Brasília e PEC 215. 

c) Lei Orgânica de Brasília e o PLP 227. 

d) Decreto municipal de Brasília e Lei Orgânica de Brasília. 

 

20.  No dia 27 de Fevereiro os brasileiros comemoraram os 20 anos do Plano Real. 

Após 6 tentativas em 8 anos de acabar com a hiperinflação que deveria ser desacelerada. 

DEU CERTO. Entre os criadores  do Real, temos: 

a) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha e Pérsio Arida. 

b) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Fernando Henrique 

Cardoso. 

c) André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Pérsio Arida. 

d) Fernando Henrique Cardoso, Edmar Bacha, André Lara Resende e Pedro Malan. 

 

 

 

 

 

 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/federacao-russa-russia-pais-da-asia-e-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/ucrania-pais-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/comunismo-do-socialismo-romantico-a-extinta-uniao-sovietica.htm


CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO - 27/04/2014 

7 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
21. As Conferências de Saúde instituídas pela lei n. 8.142-1990 possibilitam a 

participação da comunidade na condução do SUS, valorizando os direitos do cidadão. 

Sobre as Conferências de Saúde, é CORRETO afirmar: 

  

a) Controlam a execução da politica de saúde 

b) São convocadas a cada 2 anos pelo Conselho de Saúde 

c) São responsáveis pela fiscalização dos gastos do SUS 

d) Propõem as diretrizes para a formulação da politica da saúde 

 

22. A legislação brasileira define a participação da iniciativa privada na assistência a 

saúde e: 

a) Permite a comercialização de órgãos e tecidos para fins de transplante. 

b) Permite a participação complementar de instituições privadas no SUS, tendo as 

filantrópicas e as sem fins lucrativos prioridade na participação. 

c) Permite a participação de empresas estrangeiras na assistência à saúde do país. 

d) Faculta a participação de recursos públicos para subvenções as instituições com fins 

lucrativos. 

 

23. A lei 8080-1990 NÃO inclui no campo de atuação do SUS: 

a) A participação na formulação da politica e na execução de ações de combate a 

fome e distribuição de renda. 

b) A colaboração na proteção do meio ambiente. 

c) A vigilância nutricional e orientação alimentar. 

d) A coordenação da formação de recursos humanos na área da saúde. 

 

24.  A saúde é um direito de todos e um dever do Estado desenvolvido mediante uma 

politica social e econômica que vise acima de tudo às ações e serviços para sua: 

a) Regionalização, centralização e recuperação. 

b) Promoção, proteção e recuperação. 

c) Centralização, prevenção e promoção. 

d) Promoção e recuperação. 

 

25. A Vigilância Sanitária consiste em um conjunto de ações: 

a) Capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde e de intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente. 

b) Destinadas a desenvolver ações de fiscalização do meio ambiente, sobretudo em 

regiões afetadas por grandes calamidades. 

c) Programadas para avaliar e controlar o valor nutricional dos alimentos 

hortigranjeiros. 

d) Destinadas à detecção de determinadas doenças que afetam as comunidades da 

periferia urbana. 
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26. É CORRETO afirmar que a assistência á saúde é livre: 

 

a) Ao capital estrangeiro irrestritamente 

b) A participação de instituições privadas com fins lucrativos 

c) A assistência privada nos casos de calamidade pública 

d) À iniciativa privada 

27.  A lei 10.507 de 10 de setembro de 2002 cria a profissão de Agente Comunitário de 

Saúde. São atribuições dos agentes comunitários de saúde, EXCETO: 

a) Desenvolver ações de reabilitação objetivando a independência do usuário 

b) Estimular a organização da comunidade 

c) Desenvolver atividades de educação em saúde individual e coletiva 

d) Realizar visitas domiciliares, reuniões de grupos ou outras ações básicas de saúde 

 

28. A direção nacional do SUS cabe, EXCLUSIVAMENTE: 

a) A execução e implementação das politicas relativas às condições dos ambientes de 

trabalho. 

b) Formulação, avaliação e apoio das politicas de alimentação e nutrição. 

c) Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros. 

d) Acompanhar e divulgar os indicadores de saúde no âmbito da unidade federada. 

 

29. Os municípios para desenvolverem em conjunto ações e serviços que lhes 

correspondam, poderão utilizar: 

a) Portaria municipal.     b) Convênios.   

c) Consórcios administrativos.   d) Contratos. 

 

30. NÃO devemos considera como atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS): 

a) Convênios entre postos de saúde. 

b) Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebida. 

c) Vigilância nutricional e orientação alimentar. 

d) Avaliação de impactos que as tecnologias provocam á saúde. 

 

31. A recomendação para ingestão de fibra é a seguinte: 

a) Não existe recomendação para crianças.    

b) Para adultos, a ingestão é de 25 a 35g/dia. 

c) Para crianças, a ingestão é de 25 a 35g/dia.    

d) A recomendação para adultos e crianças é a mesma. 

 

32. Quanto aos objetivos dietoterápicos da diabetes mellitus podemos AFIRMAR: 

a) Manutenção dos níveis glicêmicos dentro dos parâmetros normais; Redução da 

quantidade de calorias; Liberação dos níveis séricos de lipídeos. 

b) Redução das necessidades de insulina; Fornecimento adequado de calorias; 

Controle dos níveis séricos de lipídeos. 

c) Aumento dos alimentos com alto nível glicêmico; Aumento adequado de calorias; 

Controle dos níveis séricos de lipídeos. 

d) Aumento dos níveis séricos de lipídeos; Aumento do fornecimento de calorias; 

Aumento dos hidratos de carbono simples. 
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33. Em relação ao tratamento dietoterápico na AIDS, podemos AFIRMAR: 

a) O gasto energético não varia durante a duração da doença. 

b) O carboidrato ideal para ser utilizado é o simples por ser de baixa absorção. 

c) O gasto energético pode variar de acordo com o desenvolvimento da doença e  

presença de complicações. 

d) A ingestão de lipídeos deve ser aumentada, principalmente os de cadeia longa. 

 

34. Em pacientes cardiopatas a conduta dietoterapica é a seguinte: 

a) Os fatores de risco não incluem o manejo da dieta. 

b) Nos indivíduos com hiper-homocisteinemia tem se verificado uma deficiência de 

ferro  e absorção de vitamina C. 

c) A redução de riscos deve diminuir com menor ingestão de fibra solúvel e menor 

ingestão de colesterol. 

d) Os fatores de riscos são reduzidos com maior ingestão de fibras solúveis, 

redução de peso, menor ingestão de gordura saturada e colesterol. 

 

35. O Ministério da Saúde preconiza que todas as gestantes devem ter o estado 

nutricional avaliado, como rotina pré-natal: 

a) O MS não está preocupado em avaliar estado nutricional de gestantes no Brasil, pois  

existem outras  prioridades para serem realizadas. 

b) Para avaliação do peso corpóreo, diferentes métodos têm sido recomendados, 

destaca-se a utilização do IMC pré-gestacional recomendado internacionalmente 

pelo Institute of Medicine. 

c) O peso pré-gestacional não é utilizado para cálculo do IMC na gestante. 

d) O ganho de peso da gestante não indica nenhum prognóstico da gravidez. 

 

36. Em relação as fibras podemos AFIRMAR: 

a) São substâncias de origem vegetal.          
b) São substâncias de origem animal.              

c) São proteínas ou derivadas delas. 

d) São derivadas de ácidos graxos de cadeia curta.         

 

37. Quanto ao transporte de alimentos prontos para o consumo devemos levar em 

consideração: 

 

a) Podemos transportar todos os alimentos prontos ou por preparar em um mesmo 

transporte; 

b) Realizar o transporte de refeições prontas para o consumo em mais de 24 horas em 

veículo fechado, logo após o seu acondicionamento, em recipiente hermeticamente 

fechado, de material adequado; 

c) Utilizar meio de transporte cuja cabine do condutor seja isolada da parte que 

contém os alimentos; 

d) Não existe necessidade de identificação dos veículos que transportam alimentos. 

 

38. Que procedimentos abaixo relacionados são típicos de contaminação? 

 

a) Utilizar facas e placas de polipropileno diferentes e distintas para manipular 

alimentos crus e cozidos. 

b) Utensílio usado para dispor bifes crus na chapa sendo o mesmo para retirá-los 

após a cocção. 
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c) Não manipular alimentos crus e em seguida cozidos sem proceder   higiene adequada 

das mãos, utensílios e superfície. 

d) Manter os alimentos protegidos durante a manipulação. 

 

39. A Portaria GM-36 de 19/01/90 do Ministério da Saúde aprova normas e padrões de 

portabilidade da água destinada ao consumo humano e limpeza de alimentos. 

 

a) Ausência de coliformes totais em 100ml para água mineral, água de nascente ou 

poço coletada na saída da bomba. 

b) Ausência de coliformes totais em 100 ml para água de bebedouros, torneiras, caixas 

d’água. 

c) Os coliformes fecais não são bons marcadores de contaminação de água para 

manipulação de alimentos. 

d) A Portaria acima citada só deve ser utilizada para grandes unidades de alimentação, 

com número de comensais acima de 15000 pessoas. 

 

40. As toxinfecções alimentares podem ser divididas em: 

 

a) 1. Infecções Intestinais /2. Infecção Generalizadas.  

b) Elas são divididas em três categorias: Generalizadas, sépticas, intestinais. 

c) As gastrenterites não são provocadas por toxinfecções alimentares. 

d) 1.Infecções intestinais ou generalizadas / 2. Intoxicação propriamente dita. 

 

41. Quanto a lavagens das mãos em áreas de processamento podemos AFIRMAR: 

 

a) As pias devem ser localizadas bem distante da área de manipulação, para evitar 

contaminação. 

b) As pias devem fornecer água fria e quente ou morna sempre que o 

processamento exigir. 

c) As torneiras devem ser abertas com o uso das mãos. 

d) Não é adequado o uso de um sistema higiênico para secagem das mãos. 

 

42. Quanto as indicações de terapia nutricional enteral, podemos AFIRMAR: 

 

a) Quando o trato gastrointestinal não estiver funcionante, existe a indicação de uso de 

terapia nutricional enteral. 

b) O profissional médico prescreve e calcula as dietas enterais, não sendo esta função 

atribuição do profissional nutricionista. 

c) Existem duas situações em que se indica a terapia enteral: Quando a ingestão 

oral for inadequada e quando o trato digestivo estiver total ou parcialmente 

funcionante. 

d) Em crianças não existe indicação de uso de terapia nutricional enteral. 

 

43. Podemos afirmar quanto a síndrome metabólica: 

a) A síndrome metabólica é conhecida por resistência à insulina, intolerância à 

glicose, hiperinsulinemia, hipertensão arterial. 

b) Hipotireoidismo, aumento dos níveis de estrógenos, hipotensão arterial. 

c) A síndrome metabólica é conhecida por intolerância à insulina exclusivamente. 

d) Existe controvérsia a respeito desta síndrome, não se sabendo ao certo seus sintomas 

clínicos. 
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44.A densidade energética dos alimentos é: 

a) O peso do alimento em relação à sua quantidade de calorias; 

b)A quantidade de calorias existente em determinado peso de um alimento; 

c)A quantidade de proteínas existente em determinado peso de um alimento; 

d)A densidade calórica de uma refeição deve permanecer entre 3,0 a 5,0, para evitar que 

o paciente tenha distúrbio gastrointestinal. 

 

45. 44. A conduta nutricional nas doenças inflamatórias intestinais é a seguinte: 

a) O valor energético total da dieta deve ser calculado da seguinte forma: GEB x 

FA x 1,75. 

b)As proteínas devem ser recomendadas de 0,4 a 0,5g/kg/ peso por dia. 

c)As crucíferas devem ser utilizadas diariamente. 

d)A dieta deve ter alto teor de fibras insolúveis. 

 

46. Em relação à alergia ao leite de vaca podemos AFIRMAR: 

a)A alergia ao leite de vaca e a intolerância à lactose têm a mesma conduta nutricional. 

b)O leite de cabra é uma alternativa, pois não apresenta nenhuma restrição, e seu uso é 

um consenso internacional. 

c)A indicação em sensibilidade extrema, são as fórmulas que contenham apenas 

aminoácidos. 

d)As fórmulas que contém apenas aminoácidos, são as mais indicadas pelo seu baixo 

custo. 

 

47. Acerca das proteínas, observe: 

 

I - Arginina, triptofano e cisteína são classificados como aminoácidos condicionalmente 

indispensáveis. 

II - A digestão e a absorção da proteína nas dietas enterais estão diretamente 

relacionadas com a forma estrutural das moléculas de nitrogênio. 

III - Fenilalanina, aspartato e glutamato são classificados como aminoácidos 

dispensáveis. 

 

Podemos AFIRMAR que: 

a) I está correta.   b) Somente II está correta.  

c) I e II estão corretas.         d) I e III estão corretas.      

 

48. A riboflavina é amplamente distribuída nos alimentos de origem animal e vegetal, 

porém em pequenas quantidades. A Ingestão Dietética Recomendada (RDA) desta 

vitamina para homens adultos é de: 

 

a) 0,6 mg  b) 0,9 mg   c) 1,1 mg  d) 1,3 mg  

  

49. São sintomas da deficiência de ácidos graxos ômega-3, com EXCEÇÃO de: 

 

a) Retardo da cicatrização.   b) Lesões de pele.        

c) Redução da acuidade visual.   d) Sintomas neurológicos.  
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50. Leia com atenção as afirmações sobre o ácido fólico ou folato. 

 

I - O ácido fólico é essencial para a formação de hemácias e leucócitos na medula óssea 

e para sua manutenção. 

II - As bactérias intestinais não sintetizam folato. 

III - A suplementação adequada de ácido fólico no início da gestação é recomendada 

para reduzir o risco de anencefalia, dentre outros agravos. 

 

Estão CORRETAS: 

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

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 
Leia o texto I e responda às perguntas. 

 

Texto I 

           Prezada senhorita, 

 

           Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, 

estabelecido à Rua da Praia, número 632, dar por encerrados nossos entendimentos de 

noivado. Como passei a ser o contabilista-chefe dos Armazéns Penalva, conceituada 

firma desta praça, não me restará, em face dos novos e pesados encargos, tempo útil 

para os deveres conjugais.  

           Outrossim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, como 

vinha fazendo desde que me formei em contabilidade em 17 de maio de 1932, em 

solenidade presidida pelo Exmo Sr. Presidente do Estado e outras autoridades civis e 

militares, bem assim como representantes da Associação dos Varejistas e da Sociedade 

Cultural e Recreativa José de Alencar.  

          Sem mais, creia-me de V. S. patrício e admirador, 

Sabugosa de Castro 

(José Cândido de Carvalho) 

 

1. Em relação ao gênero do texto I, é CORRETO afirmar: 

a) O gênero em que o texto foi tecido corresponde idealmente ao conteúdo expresso, 

tendo em vista a gravidade do tema. 

b) O gênero mais coerente para o texto lançaria mão de uma linguagem menos 

burocrática. 

c) O gênero carta comercial é útil para veicular as informações presentes neste texto. 

d) O texto carece de informações mais precisas, o que não é constante num gênero 

como a carta. 

 

2. No trecho “Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor” (linha 3), a adequação/inadequação do gênero 

ao propósito do texto provoca, talvez não intencionalmente, um efeito como os abaixo 

elencados, EXCETO: 

 

a) De ironia, já que o autor tem a honra de comunicar o fim do noivado com a senhorita. 

b)De incoerência, já que o propósito da carta e o formato da sua introdução não 

produzem uma linearidade temática. 

c) De aparente satisfação por parte do emissor, já que provavelmente não amava a 

senhorita, destinatário da carta. 

d)De cortesia, visto que é educado utilizar essa formatação em cartas, não 

importando o conteúdo veiculado. 
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Leia o texto II e responda às questões 3 e 4. 

 

Texto II 

 

Soldado cria poema para registrar ocorrência de entrega de arma em MG  

Ele se inspirou com a história de um pai que queria tirar o filho do crime. 

Polícia Militar disse que ele feriu norma e deve ser ouvido por uma comissão. 

Pedro Triginelli 

 

Um Policial Militar encontrou um jeito diferente de preencher um Boletim de 

Ocorrência (BO) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele criou 

um poema para descrever a história de um pai que tentava tirar o filho do mundo do 

crime, sem entregá-lo à polícia. O G1 teve acesso ao BO nesta quarta-feira (2). 

No dia 28 de dezembro, um pai contou à polícia que o filho guardava uma arma em 

casa. Ele explicou que não queria vê-lo preso e, por isso, queria deixar a espingarda em 

um local determinado. 

No local combinado, os militares encontraram a arma. Depois disso, o policial 

responsável pela ocorrência escreveu os versos. Em um dos trechos, ele pede que o 

delegado aceite o boletim escrito de forma diferente: 

 

 

Em memória daquele velho da distante joazeiro 

Que entregou tão bela arma 

Sem querer glória ou dinheiro 

Fiz esse relato em verso. 

Ao doutor delegado peço 

Que o receba, por derradeiro. 

 

Em outra parte do poema, o soldado diz que o pai deve estar em paz com a consciência: 

 

Recolhemos a tal arma 

sem força ou resistência 

O velho cumpriu o trato 

Sem gastar uma insistência 

O velho nunca mais vi 

Deve estar por aí 

Em paz com a consciência. 

 

A assessoria de imprensa da PM informou que o militar vai ser ouvido por uma 

comissão. Caso seja constatado que ele feriu alguma norma, o soldado pode ser punido. 

Ainda segundo a assessoria, ele não respeitou uma norma institucional de técnica de 

redação de documentos militares. 

Fonte: www.g1.globo.com 

http://www.g1.globo.com/
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3. Sobre o texto, é VERDADEIRO afirmar: 

 

a) Temos um texto com características jornalísticas contendo um texto com 

características poéticas. 

b) Temos um texto publicitário. 

c) Temos um texto com características publicitárias contendo um texto com 

características injuntivas. 

d) Temos um texto jornalístico. 

 

4. Marque a opção em que se encontram textos COM CARACTERÍSTICAS 

SEMELHANTES às de um B.O (boletim de ocorrência), não importando o gênero que 

as encerra:  

 

 

III- 
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IV-  

 

 

a) Apenas II e III  b)III e IV  c)III  d)II e IV 

 

5. Na questão acima, o Texto IV traz a palavra “pena” utilizada com um efeito de 

sentido denominado: 

a) Ambiguidade  b)Paronímia  c)Sinonímia  d)Hipérbole 

 

6. O adjetivo correspondente ao sentido prático de “pena” no cartaz do texto IV é: 

 

a)Penalizado  b)Apenado  c)Penificado  d)Penado.  

 

7. NULA 

 

8. Leia a tirinha a seguir e aponte a afirmativa que NÃO pode ser inferida do texto e 

da imagem.   

 
 

a) Os pacientes estavam esperando havia muito tempo. 

b) Os pacientes estão em sofrimento. 

c) A profissional de saúde fala “sorteado” porque não há atendimento para todos. 

d) A profissional de saúde atende mal os pacientes. 
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9. Uma expressão que poderia ser utilizada para bloquear o sentido humorístico da 

tirinha seria, em vez de “o sorteado para o atendimento”: 

 

a) O próximo paciente.      b)O candidato.      c)O eleito.           d)A prioridade. 

 

10. Em “O sorteado para atendimento”, a expressão “para atendimento” constitui, 

sintaticamente, um: 

a) Sujeito simples   b)Complemento nominal  

c)   Predicativo do sujeito  d)Adjunto adnominal 

11. De acordo com as frases: “Alguns filósofos sabem fazer poesias” e “Nenhum 

escritor sabe fazer poesias” é necessariamente verdade que: 

a)Alguns filósofos não são escritores.    b)Alguns filósofos são escritores. 

c)Nenhum filósofo é escritor.    d)Todos os escritores são filósofos 

 

12. A alternativa que melhor representa a proposição “Se chover amanhã de manhã, 

então não irei à praia” é: 

a) ~ (A ↔ B)   b)A → B  c)A ↔ B  d)A ^ B 

13. “ Todos os alunos jogam  futebol”. “Nenhum jogador de futebol gosta de vôlei”.  

Logo, é CORRETO afirmar que: 

a)Todo jogador de futebol é aluno. 

b)Há pelo menos 1 jogador de vôlei que joga futebol. 

c)Todos os alunos que jogam futebol joga vôlei, mas não gosta.  

d) Nenhum aluno gosta de vôlei. 

 

14. A frase “De quantas maneiras distintas 4 pessoas podem sentar-se em uma mesa 

quadrada?” está relacionada com: 

a)Arranjos     b)Combinação   

c)Permutações com repetições  d)Permutação circular 

 

15. Uma urna contém 15 bolas enumeradas de 1 a 15. A probabilidade de se retirar “um 

número primo” e “três números ímpares seguidos sem reposição”, ambos em tempos 

diferentes é de respectivamente: 

a)46% e 8/65  b)40% e 8/65  c)40% e 3/41         d)42% e 7/65 

16. “No fim de janeiro de 2014, as empresas responsáveis pela ampliação do Canal do 

Panamá, paralisaram os trabalhos por causa de uma disputa com o governo panamenho 

para rever os valores do contrato.” Revista Exame edição 1060, ano 48, N
o
 4 de 05/03/14. 

Acerca do Canal do Panamá, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Atlântico. 

b) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Índico. 
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c) O canal do Panamá liga o Oceano Indico ao Atlântico.  

d) O canal do Panamá liga o Oceano Atlântico à Oceania. 

 

17.  “Tudo começou em novembro de 2013, quando o então presidente ucraniano, 

Viktor Yanukovich, decidiu abandonar um acordo de livre comércio com a União 

Europeia para se alinhar à Rússia, país que dominou a Ucrânia por gerações quando 

esta fazia parte da União Soviética.” São alguns dos países que compõem a União 

Europeia:  

 

a) Grécia e Califórnia.  b)Alemanha e França. 

c) Hungria e África do Sul.  d) Portugal e México. 

 

18. Ainda sobre a crise na Ucrânia, assinale a opção que aponta algumas das 

“vantagens” oferecidas pela Rússia no acordo entre esses países. 

 

a) Ajuda financeira e incentivo no incremento da Educação e Saúde da Ucrânia. 

b) Livre Comércio e acolhida dos imigrantes ucranianos na Rússia. 

c) Ajuda financeira e zona de livre comércio. 

d) Descontos no preço do gás produzido pela Ucrânia. 

 

19.  Atualmente, a população indígena no Brasil soma 896,9 mil (menos de 1% da 

população), de 305 etnias, com línguas e costumes diferentes, o que faz do Brasil o país 

com a maior diversidade cultural do mundo. Os dados são do Censo 2010. No entanto, 

os índios ainda têm frágeis direitos aos seus territórios. Em 2014, duas propostas que 

visam alterar o direito do uso da terra pelos índios voltam ao debate no Congresso, são 

elas: 

 

a) PEC 215 e o PLP 227. 

b) Decreto municipal de Brasília e PEC 215. 

c) Lei Orgânica de Brasília e o PLP 227. 

d) Decreto municipal de Brasília e Lei Orgânica de Brasília. 

 

20.  No dia 27 de Fevereiro os brasileiros comemoraram os 20 anos do Plano Real. 

Após 6 tentativas em 8 anos de acabar com a hiperinflação que deveria ser desacelerada. 

DEU CERTO. Entre os criadores  do Real, temos: 

a) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha e Pérsio Arida. 

b) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Fernando Henrique 

Cardoso. 

c) André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Pérsio Arida. 

d) Fernando Henrique Cardoso, Edmar Bacha, André Lara Resende e Pedro Malan. 

 

 

 

 

 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/federacao-russa-russia-pais-da-asia-e-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/ucrania-pais-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/comunismo-do-socialismo-romantico-a-extinta-uniao-sovietica.htm
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
21. As Conferências de Saúde instituídas pela lei n. 8.142-1990 possibilitam a 

participação da comunidade na condução do SUS, valorizando os direitos do cidadão. 

Sobre as Conferências de Saúde, é CORRETO afirmar:  

a) Controlam a execução da politica de saúde. 

b) São convocadas a cada 2 anos pelo Conselho de Saúde. 

c) São responsáveis pela fiscalização dos gastos do SUS. 

d) Propõem as diretrizes para a formulação da politica da saúde. 

 

22. A legislação brasileira define a participação da iniciativa privada na assistência a 

saúde e: 

a) Permite a comercialização de órgãos e tecidos para fins de transplante. 

b) Permite a participação complementar de instituições privadas no SUS, tendo as 

filantrópicas e as sem fins lucrativos prioridade na participação. 

c) Permite a participação de empresas estrangeiras na assistência à saúde do país. 

d) Faculta a participação de recursos públicos para subvenções as instituições com fins 

lucrativos. 

 

23. A lei 8080-1990 NÃO inclui no campo de atuação do SUS: 

a) A participação na formulação da politica e na execução de ações de combate a 

fome e distribuição de renda 

b) A colaboração na proteção do meio ambiente 

c) A vigilância nutricional e orientação alimentar 

d) A coordenação da formação de recursos humanos na área da saúde 

 

24.  A saúde é um direito de todos e um dever do Estado desenvolvido mediante uma 

politica social e econômica que vise acima de tudo às ações e serviços para sua: 

a) Regionalização, centralização e recuperação. 

b) Promoção, proteção e recuperação. 

c) Centralização, prevenção e  promoção. 

d) Promoção e recuperação. 

 

25. A Vigilância Sanitária consiste em um conjunto de ações: 

a) Capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde e de intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente. 

b) Destinadas a desenvolver ações de fiscalização do meio ambiente, sobretudo em 

regiões afetadas por grandes calamidades. 

c) Programadas para avaliar e controlar o valor nutricional dos alimentos 

hortigranjeiros. 

d) Destinadas à detecção de determinadas doenças que afetam as comunidades da 

periferia urbana. 
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26. É CORRETO afirmar que a assistência á saúde é livre: 

a) Ao capital estrangeiro irrestritamente 

b) A participação de instituições privadas com fins lucrativos 

c) A assistência privada nos casos de calamidade pública 

d) À iniciativa privada 

27.  A lei 10.507 de 10 de setembro de 2002 cria a profissão de Agente Comunitário de 

Saúde. São atribuições dos agentes comunitários de saúde, EXCETO: 

a) Desenvolver ações de reabilitação objetivando a independência do usuário. 

b) Estimular a organização da comunidade. 

c) Desenvolver atividades de educação em saúde individual e coletiva. 

d) Realizar visitas domiciliares, reuniões de grupos ou outras ações básicas de saúde. 

 

28. A direção nacional do SUS cabe, EXCLUSIVAMENTE: 

a) A execução e implementação das politicas relativas às condições dos ambientes de 

trabalho. 

b) Formulação, avaliação e apoio das politicas de alimentação e nutrição. 

c) Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros. 

d) Acompanhar e divulgar os indicadores de saúde no âmbito da unidade federada. 

 

29. Os municípios para desenvolverem em conjunto ações e serviços que lhes 

correspondam, poderão utilizar: 

 

a) Portaria municipal.     b) Convênios.   

c) Consórcios administrativos.   d) Contratos. 

 

30. NÃO devemos considera como atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS): 

a) Convênios entre postos de saúde. 

b) Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebida. 

c) Vigilância nutricional e orientação alimentar. 

d) Avaliação de impactos que as tecnologias provocam á saúde. 

 

31. Em relação, a fluoretação da água da abastecimento público, analise e julgue os 

itens abaixo : 

 

I – Antes da implementação da fluoretação na água, deve ser realizado um levantamento 

epidemiológico da cárie e fluorose dental na população. 

II – O Ministério da Saúde recomenda os seguintes compostos, para serem usados, neste 

tipo de fluoretação, como: fluoreto de sódio, fluoreto de cálcio, ácido fluossilícico e 

fluossilicato de sódio. 

III – O município que implementar esse tipo de fluoretação, deve possuir legislação que 

autorize tal prática. 

 

a) Apenas I é verdadeiro  b) Apenas I e III são verdadeiros 

c) Apenas  I e II são verdadeiros d) Todos são verdadeiros 
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32. Sobre a epidemiologia do câncer bucal, marque a alternativa FALSA: 

a) Há um consenso, nos estudos científicos que enxaguatórios bucais, contendo 

álcool, causam câncer oral. 

b) O câncer da orofaringe é o décimo primeiro tipo de câncer mais comum no mundo, 

sendo que os homens apresentam taxa de mortalidade maior que as mulheres.  

c) Existem outros fatores implicados no desenvolvimento do câncer oral, além do 

tabaco e do álcool, uma vez que, jovens possuem risco similar ao da população mais 

velha. 

d) Diferenças raciais e étnicas em relação às taxas de incidência de câncer oral existem, 

porém, o aumento destas taxas está ,frequentemente, relacionado ao meio ambiente e ao 

estilo de vida do paciente.  

 

33. Algumas patologias gerais manifestam-se na boca. Analise e marque a 

VERDADEIRA. 

a) A sífilis na sua fase secundária, apresenta, na boca, lesões que caracterizam-se como 

cancro. 

b) A candidíase pseudomenbranosa caracteriza-se por lesões que provocam dor 

semelhante a queimadura e que aparecem, principalmente, nas margens da língua 

e nas bochechas. 

c) A candidíase hiperplásica apresenta placas brancas , destacáveis e sintomáticas.  

d) As lesões bucais da sífilis primária são vistas mais comumente na região de mucosa 

jugal. 

 

34.  Com relação a terapêutica periodontal, analise e julgue os itens abaixo : 

I - Dificuldade de deglutição ( disfagia ) e doença cardiovascular, com doença pulmonar 

secundária, são condições que contra-indicam a utilização de instrumentos mecânicos 

no tratamento periodontal. 

II – A cirurgia periodontal não é uma opção de tratamento para um abscesso 

periodontal. 

III – A raspagem e alisamento radicular realizado manualmente necessita de curetas 

bem afiadas por pedras, e estas devem ser lubribicadas, durante esta afiação. 

 

a)V F F  b)V V F c)V F V d)F V F 

 

35.Sobre as patologias periodontais, analise e julgue os itens abaixo. 

I – A gengivoestomatite herpética é uma infecção contagiosa, que promove o 

acometimento difuso da gengiva, podendo incluir mucosa oral e os lábios. 

II – A periodontite ulcerativa necrosante apresenta necrose e ulceração da porção 

coronal da papila interdental  e formação de profundas bolsas periodontais. 

III - São achados clínicos do abscesso periodontal agudo, que indicam uma terapia 

antibiótica: bolsa profunda inacessível e linfadenopatia regional. 

 

a)Apenas I e III estão corretos  b)Apenas  II e III estão corretos 

c)Apenas III está correto   d)Todos estão corretos 
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36. O cálculo dentário possui várias formas de se aderir ao dente, dentre elas : 

I – Por meio de uma película orgânica no esmalte 

II – Impactação mecânica, em irregularidades de superfície dental 

III – Adaptação da superfície inferior do cálculo à depressões da superfície do cemento  

 

a)F V F  b)V F F  c)V V V  d)V F V  

 

37. Apresentam lesões intra-ósseas compostas por vasos sanguíneos capilares, 

cavernosos ou venosos. Alguns representam malformações semelhantes a tumores, 

outros parecem ser de origem traumática, e ainda, outros são considerados como 

neoplasmas verdadeiros. O crânio, as vértebras e os ossos gnáticos são os locais mais 

comuns. Geralmente, são encontradas na maxila e mandíbula , em pacientes entre 10 e 

20 anos, mais em mulheres e podem ser assintomática ou manifestar dor e inchaço. 

Mobilidade dos dentes ou sangramento do sulco gengival podem ocorrer. A aparência 

radiográfica é variável. Essas características descrevem que patologia ?  

 

a)Hemangioma do osso  b)Fibrossarcoma do osso 

c)Cementoblastoma   d)Querubismo 

 

38.Podem ser classificados como cistos odontogênicos de desenvolvimento, com 

EXCEÇÃO de : 

a)Cisto dentígero   b)Cisto radicular 

c)Cisto gengival do adulto  d)Ceratocisto odontogênico 

 

39. São características do abscesso periapical agudo, em estágio inicial, na maioria dos 

casos : 

a)Dor espontânea e pulsátil  b)Dor aliviada pelo calor 

c)Dor acentuada pelo frio  d)Testes de percussão e palpação negativos 

 

40. O tricresol formalina, quando usado como medicação intracanal em endodontia, 

possui ação, dentro do canal radicular : 

I – Antibacteriana  II – Neutralizadora  III - Fixação celular 

a)V V V  b)V F V  c)F V F  d)V V F 

 

41. Patologia pulpar que caracteriza-se por apresentar um tecido de granulação 

produzido, pela irritação mecânica e pela invasão bacteriana. Ocorre em crianças e 

adultos jovens. Os dentes mais envolvidos são os molares, decíduos e permanentes, que  

quando possuem o ápice ainda aberto, reduzem a chance de necrose pulpar secundária. 

Esta descrição é de: 

a)Pulpite irreversível   b)Pulpite reversível 

c)Pulpite aguda   d)Pulpite crônica hiperplásica 

 

42. São vantagens das restaurações com resina composta direta, em dentes posteriores, 

com EXCEÇÃO de: 
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a) Dificuldade no preparo.  b)Reforço da estrutura dental remanescente. 

c) Estética agradável.   d)Preparo conservador 

 

43. Quanto a classificação dos tipos de preparos cavitários, em dentística restauradora, 

analise e julgue. 

I – Cavidade Tipo II complexa – envolve uma superfície proximal e a oclusal, de dente 

posterior. 

II – Cavidade Tipo II composta – envolve as superfícies proximais e a oclusal, podendo 

também envolver uma ou mais cúspides, de dente posterior. 

III - Cavidade Tipo I – envolve a oclusal de dentes posteriores e, pode ser subdividida, 

em: sem envolvimento de cúspide e com envolvimento parcial de cúspide. 

 

a)Apenas III está correta.  b)Apenas I e II estão corretas 

c)Todas estão corretas.  d)Todas estão erradas. 

 

44.  Sobre a resina composta, NÃO podemos afirmar: 

a) As resinas micro-híbridas, por apresentarem elevado percentual de partículas 

inorgânicas, possuem alta resistência ao desgaste. 

b) Quanto maior a quantidade de partículas inorgânicas presentes na resina, menor sua 

contração de polimerização. 

c)  Em função do pequeno tamanho de suas partículas inorgânicas e da maior 

quantidade de matriz orgânica, as resinas microparticuladas possuem maior lisura 

superficial. 

d) Quanto maior a quantidade de partículas inorgânicas nas resinas compostas, 

maior a sorção de água e o coeficiente de expansão térmica. 

 

45. Durante a realização da técnica anestésica em odontologia, podem ocorrer acidentes, 

dentre estes a parestesia regional. Sobre este assunto, analise e julgue os itens abaixo: 

I -  Consiste na perda da contração muscular , logo após a lesão a um filete nervoso 

motor. 

II – Pode ser parcial ou total. 

III – O tratamento envolve o uso de fisioterapia local e de vitaminas B1 e B12. 

 

a)Apenas I e II estão corretos.      b)Apenas III está correto 

c) Apenas II e III estão corretos  d)Todos estão corretos 

 

46. São qualidades ideais para um fio de sutura, com EXCEÇÃO de: 

a) Alta resistência à tração.  b)Ser mole, flexível e pouco elástico. 

c)Ter calibre fino e regular.  d)Baixa resistência à torção 

 

47. As idades índices, mais apropriadas, para se realizar exame para detecção e 

classificação de flourose são: 

a)12 e  15 anos b)8   e  10 anos c)5   e  12 anos  d)2   e   8  anos 
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48. Com relação ao Índice Periodontal Comunitário – CPI, NÃO podemos afirmar : 

a) Permite avaliar a condição periodontal quanto à higidez, sangramento e presença de 

cálculo ou bolsa. 

b) A boca é dividida em sextantes e a presença de um único dente, sem indicação de 

exodontia, é pré-requisito ao exame do sextante. 

c) Não se considera o terceiro molar na contagem de dentes presentes no sextante, na 

faixa etária de quinze a dezenove anos. 

d) Os dentes índices, até os dezenove anos, são:16 /  11 /  26 /  36 /  31  e  46. 

 

49. Sobre o flúor, podemos AFIRMAR: 

a) Os dentifrícios fluoretados são muito populares, mas não possuem realmente a 

capacidade de interferir na iniciação e progressão da lesão de cárie. 

b) O gel de flúor tópico possuem ph básico. 

c) Os dentifrícios comercializados possuem em suas composições de 0.9% a 1% de 

flúor. 

d) O flúor diminui a tensão superficial da superfície dentária e impedi a adesão 

bacteriana. 

 

50. Acidentes ocupacionais podem ocorrer na prática odontológica, porém para que a 

infecção se instale, existem alguns fatores envolvidos, dentre estes: 

 

I – o volume do material envolvido 

II – a carga viral 

III – a forma de exposição  

IV – a susceptibilidade do acidentado 

 

a) V V V V  b)F V V F  c)V F V F  d)F V F V 
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PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
Leia o texto I e responda às perguntas. 
 
Texto I 
           Prezada senhorita, 
 
           Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 
conversado com seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, 
estabelecido à Rua da Praia, número 632, dar por encerrados nossos entendimentos de 
noivado. Como passei a ser o contabilista-chefe dos Armazéns Penalva, conceituada 
firma desta praça, não me restará, em face dos novos e pesados encargos, tempo útil 
para os deveres conjugais.  
           Outrossim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, como 
vinha fazendo desde que me formei em contabilidade em 17 de maio de 1932, em 
solenidade presidida pelo Exmo Sr. Presidente do Estado e outras autoridades civis e 
militares, bem assim como representantes da Associação dos Varejistas e da Sociedade 
Cultural e Recreativa José de Alencar.  
          Sem mais, creia-me de V. S. patrício e admirador, 
Sabugosa de Castro 
(José Cândido de Carvalho) 
 
1. Em relação ao gênero do texto I, é CORRETO afirmar: 
a) O gênero em que o texto foi tecido corresponde idealmente ao conteúdo expresso, 
tendo em vista a gravidade do tema. 
b) O gênero mais coerente para o texto lançaria mão de uma linguagem menos 
burocrática. 
c) O gênero carta comercial é útil para veicular as informações presentes neste texto. 
d) O texto carece de informações mais precisas, o que não é constante num gênero 
como a carta. 
 
2. No trecho “Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 
conversado com seu ilustre progenitor” (linha 3), a adequação/inadequação do gênero 
ao propósito do texto provoca, talvez não intencionalmente, um efeito como os abaixo 
elencados, EXCETO: 
a) De ironia, já que o autor tem a honra de comunicar o fim do noivado com a senhorita. 
b)De incoerência, já que o propósito da carta e o formato da sua introdução não 
produzem uma linearidade temática. 
c) De aparente satisfação por parte do emissor, já que provavelmente não amava a 
senhorita, destinatário da carta. 
d)De cortesia, visto que é educado utilizar essa formatação em cartas, não 
importando o conteúdo veiculado. 
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Leia o texto II e responda às questões 3 e 4. 
 
Texto II 
 
Soldado cria poema para registrar ocorrência de entrega de arma em MG  
Ele se inspirou com a história de um pai que queria tirar o filho do crime. 
Polícia Militar disse que ele feriu norma e deve ser ouvido por uma comissão. 
Pedro Triginelli 
 
Um Policial Militar encontrou um jeito diferente de preencher um Boletim de 
Ocorrência (BO) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele criou 
um poema para descrever a história de um pai que tentava tirar o filho do mundo do 
crime, sem entregá-lo à polícia. O G1 teve acesso ao BO nesta quarta-feira (2). 
No dia 28 de dezembro, um pai contou à polícia que o filho guardava uma arma em 
casa. Ele explicou que não queria vê-lo preso e, por isso, queria deixar a espingarda em 
um local determinado. 
No local combinado, os militares encontraram a arma. Depois disso, o policial 
responsável pela ocorrência escreveu os versos. Em um dos trechos, ele pede que o 
delegado aceite o boletim escrito de forma diferente: 
 
 
Em memória daquele velho da distante joazeiro 
Que entregou tão bela arma 
Sem querer glória ou dinheiro 
Fiz esse relato em verso. 
Ao doutor delegado peço 
Que o receba, por derradeiro. 
 
Em outra parte do poema, o soldado diz que o pai deve estar em paz com a consciência: 
 
Recolhemos a tal arma 
sem força ou resistência 
O velho cumpriu o trato 
Sem gastar uma insistência 
O velho nunca mais vi 
Deve estar por aí 
Em paz com a consciência. 
 
A assessoria de imprensa da PM informou que o militar vai ser ouvido por uma 
comissão. Caso seja constatado que ele feriu alguma norma, o soldado pode ser punido. 
Ainda segundo a assessoria, ele não respeitou uma norma institucional de técnica de 
redação de documentos militares. 
Fonte: www.g1.globo.com 

http://www.g1.globo.com/
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3. Sobre o texto, é VERDADEIRO afirmar: 
a) Temos um texto com características jornalísticas contendo um texto com 

características poéticas. 
b) Temos um texto publicitário. 
c) Temos um texto com características publicitárias contendo um texto com características 

injuntivas. 
d) Temos um texto jornalístico. 

 
4. NULA 

 
5. Marque a opção em que se encontram textos COM CARACTERÍSTICAS 

SEMELHANTES às de um B.O (boletim de ocorrência), não importando o gênero que 
as encerra:  
 
III- 
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IV-  

 

 
a) Apenas II e III  b)III e IV  c)III  d)II e IV 
 
6. Na questão acima, o Texto IV traz a palavra “pena” utilizada com um efeito de 
sentido denominado: 
a) Ambiguidade  b)Paronímia  c)Sinonímia  d)Hipérbole 
 
7. O adjetivo correspondente ao sentido prático de “pena” no cartaz do texto IV é: 
 
a)Penalizado  b)Apenado  c)Penificado  d)Penado.  
 
8. NULA: 
 
9. Leia a tirinha a seguir e aponte a afirmativa que NÃO pode ser inferida do texto e da 
imagem.   

 
 
a) Os pacientes estavam esperando havia muito tempo. 
b) Os pacientes estão em sofrimento. 
c) A profissional de saúde fala “sorteado” porque não há atendimento para todos. 
d) A profissional de saúde atende mal os pacientes. 
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10. Uma expressão que poderia ser utilizada para bloquear o sentido humorístico da 
tirinha seria, em vez de “o sorteado para o atendimento”: 
 
a) O próximo paciente.      b)O candidato.      c)O eleito.           d)A prioridade. 
 
11. Em “O sorteado para atendimento”, a expressão “para atendimento” constitui, 
sintaticamente, um: 
a) Sujeito simples   b)Complemento nominal  
c) Predicativo do sujeito  d)Adjunto adnominal 

12. A alternativa que melhor representa a proposição “Se chover amanhã de manhã, 
então não irei à praia” é: 

a) ~ (A ↔ B)   b)A → B  c)A ↔ B  d)A ^ B 

13. “ Todos os alunos jogam  futebol”. “Nenhum jogador de futebol gosta de vôlei”.  

Logo, é CORRETO afirmar que: 

a)Todo jogador de futebol é aluno. 
b)Há pelo menos 1 jogador de vôlei que joga futebol. 
c)Todos os alunos que jogam futebol joga vôlei, mas não gosta.  
d) Nenhum aluno gosta de vôlei. 
 
14. NULA 

 
15. Uma urna contém 15 bolas enumeradas de 1 a 15. A probabilidade de se retirar “um 
número primo” e “três números ímpares seguidos sem reposição”, ambos em tempos 
diferentes é de respectivamente: 

a)46% e 8/65  b)40% e 8/65  c)40% e 3/41         d)42% e 7/65 

16. “No fim de janeiro de 2014, as empresas responsáveis pela ampliação do Canal do 
Panamá, paralisaram os trabalhos por causa de uma disputa com o governo panamenho 
para rever os valores do contrato.” Revista Exame edição 1060, ano 48, No 4 de 05/03/14. 
Acerca do Canal do Panamá, assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Atlântico. 
b) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Índico. 
c) O canal do Panamá liga o Oceano Indico ao Atlântico.  
d) O canal do Panamá liga o Oceano Atlântico à Oceania. 
 
17.  “Tudo começou em novembro de 2013, quando o então presidente ucraniano, 
Viktor Yanukovich, decidiu abandonar um acordo de livre comércio com a União 
Europeia para se alinhar à Rússia, país que dominou a Ucrânia por gerações quando 
esta fazia parte da União Soviética.” São alguns dos países que compõem a União 
Europeia:  
 
a) Grécia e Califórnia.  b)Alemanha e França. 
c) Hungria e África do Sul.  d) Portugal e México. 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/federacao-russa-russia-pais-da-asia-e-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/ucrania-pais-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/comunismo-do-socialismo-romantico-a-extinta-uniao-sovietica.htm
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18. Ainda sobre a crise na Ucrânia, assinale a opção que aponta algumas das 
“vantagens” oferecidas pela Rússia no acordo entre esses países. 
 
a) Ajuda financeira e incentivo no incremento da Educação e Saúde da Ucrânia. 
b) Livre Comércio e acolhida dos imigrantes ucranianos na Rússia. 
c) Ajuda financeira e zona de livre comércio. 
d) Descontos no preço do gás produzido pela Ucrânia. 
 
19.  Atualmente, a população indígena no Brasil soma 896,9 mil (menos de 1% da 
população), de 305 etnias, com línguas e costumes diferentes, o que faz do Brasil o país 
com a maior diversidade cultural do mundo. Os dados são do Censo 2010. No entanto, 
os índios ainda têm frágeis direitos aos seus territórios. Em 2014, duas propostas que 
visam alterar o direito do uso da terra pelos índios voltam ao debate no Congresso, são 
elas: 
 
a) PEC 215 e o PLP 227. 
b) Decreto municipal de Brasília e PEC 215. 
c) Lei Orgânica de Brasília e o PLP 227. 
d) Decreto municipal de Brasília e Lei Orgânica de Brasília. 
 
20.  No dia 27 de Fevereiro os brasileiros comemoraram os 20 anos do Plano Real. 
Após 6 tentativas em 8 anos de acabar com a hiperinflação que deveria ser desacelerada. 
DEU CERTO. Entre os criadores  do Real, temos: 

a) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha e Pérsio Arida. 
b) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Fernando Henrique 
Cardoso. 
c) André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Pérsio Arida. 
d) Fernando Henrique Cardoso, Edmar Bacha, André Lara Resende e Pedro Malan. 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
21. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Art. 12º. Os 
estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de 
ensino, terão a incumbência de:  
 
 I - elaborar e executar sua proposta pedagógica. 
 II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros.  
 III – assegurar a diminuição do cumprimento dos dias letivos e horas-aula 
estabelecidas.  
 IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente.  
 V - prover meios de evitar  a recuperação dos alunos de menor rendimento.  
 VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da 
sociedade com a escola.  
 VII - informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, 
bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica. 
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Assinale corretamente as alternativas abaixo: 
a) Apenas as alternativas III e V são falsas. 
b) Apenas as alternativas I e IV são falsas. 
c) Apenas as alternativas VI e VII são falsas. 
d) Apenas a alternativa II é falsa. 

 
22. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, Art. 19º. As instituições 
de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas: 
a)Particulares e confessionais.  b)Publicas e privadas. 
c)Confessionais  e Governamentais.  d)Privadas e não governamentais. 
 
23. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) , Art. 61.  Consideram-se 
profissionais da educação escolar básica, EXCETO: 
 
a)Trabalhadores da instituição, portadores de diploma de curso técnico ou superior em 
área pedagógica ou afim.  
b)Trabalhadores estando em efetivo exercício e tendo sido formados ou não em 
cursos reconhecidos.  
c)Professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação 
infantil e nos ensinos fundamental e médio; 
d)Trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em 
administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como 
com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas;  
 
24. O planejamento de aula é uma ferramenta indispensável para o processo de ensino e 
aprendizagem. Entre os elementos que devem compor um plano de aula estão, 
EXCETO:  
 
a) Conhecimento dos recursos disponíveis da escola; 
b) Noção do conhecimento que os alunos já possuem sobre o conteúdo abordado; 
c) Ser inflexível frente a situações adversas; 
d) Elaboração de aulas de acordo com a realidade sociocultural dos estudantes;  

 
25. A Pedagogia que implementou o primeiro modelo formal de ensino que se 
estabeleceu no Brasil. Muito do que vivemos hoje tem os reflexos e as marcas dessa 
teoria, e esse modelo fez emergir as bases fundamentais da educação no país, e 
posteriormente, trouxe subsídios para as críticas e emergência de outras teorias da 
educação. Estamos nos referindo a: 
 
a)Teoria Libertadora.   b)Teoria critica. 
c)Teoria tradicional.   d)Teoria conservadora.  
 
26. O plano de ensino é indispensável para o processo de ensino  aprendizagem, o 
professor elabora os objetivos, os conteúdos, as estratégias, os recursos e a forma de 
avaliar os alunos em determinada disciplina. Acerca do Plano de Ensino, Pode-se 
AFIRMAR que: 
 
a)Faz menção exclusivamente a orientações gerais acerca dos objetivos do sistema 
escolar. 
b)Divide os conteúdos por bimestre, semestre e anualmente. 
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c)Se  divide em tópicos e define metas, conteúdos e metodologia   para um período 
letivo. 
d)É uma ferramenta flexível e pode ser trabalhada a partir das necessidades 
apresentadas pelos alunos, não necessariamente tendo que ser planejada. 
 
27. A Constituição Brasileira de 1988, no Capítulo III, Da Educação, da Cultura e do 
Desporto, Artigo 205 prescreve: "A educação é direito de todos e dever do Estado e da 
família". Em seu Artigo 208º prevê: ... "o dever do Estado com a educação será 
efetivado mediante a garantia de: 
 
a) "atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino". 
b) "atendimento educacional aos portadores de deficiência, preferencialmente em 
clinicas especializadas.” 
c)“ atendimento regular e intensificado aos alunos com necessidades especiais, para que 
os mesmo possam acompanhar de maneira competitiva os alunos regulares. 
d) “ atendimento educacional para todos os educando, não fazendo distinção entre os 
mesmos. 
 
28. É importante destacar a concepção ampliada de educação de jovens e adultos no 
sentido de não se limitar apenas à escolarização, mas também reconhecer a educação 
como direito humano fundamental para a constituição de jovens e adultos autônomos, 
críticos e ativos frente à realidade em que vivem. O curso presencial de EJA está 
organizado da seguinte forma, EXCETO: 
 
a) Ensino Fundamental – Anos Iniciais: duração de quatro semestres, com carga horária 
de 1.600 (mil e seiscentas) horas. 
b)  Ensino Fundamental – Anos Finais: duração de quatro semestres, com carga horária 
de 1.600 (mil e seiscentas) horas. 
c) Ensino Médio: duração de três semestres, com carga horária de 1.200 (mil e 
duzentas) horas. 
d) Ensino Médio: duração de dois semestres, com carga horária de 1.200 (mil e 
duzentas) horas. 
 
29. Toda escola tem objetivos que deseja alcançar, metas a cumprir e sonhos a realizar. 
O conjunto dessas aspirações, bem como os meios para concretizá-las, é o que dá forma 
e vida ao chamado projeto político-pedagógico - o famoso PPP. Se você prestar atenção, 
as próprias palavras que compõem o nome do documento dizem muito sobre ele. Sobre 
o PPP é possível afirmar, EXCETO: 
 
a)É projeto porque reúne propostas de ação concreta a executar durante determinado 
período de tempo. 
b)É político por considerar a escola como um espaço de formação de cidadãos 
conscientes, responsáveis e críticos, que atuarão individual e coletivamente na 
sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir. 
c)É Politico por se tratar de um projeto acompanhado pelas politicas publicas e 
padrão para todas as escolas. 
d)É pedagógico porque define e organiza as atividades e os projetos educativos 
necessários ao processo de ensino e aprendizagem. 
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30. O conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos, modos valorativos e atitudinais 
de atuação social, organizados pedagógica e didaticamente, tendo em vista a 
assimilação ativa e a aplicação pelos alunos na pratica de vida, chamamos de: 
a) Objetivo          b)Conteúdo          c)Estratégias          d)Recursos 
 
31. Para Vygotsky, o professor é figura essencial do saber por representar um elo 
intermediário entre o aluno e o conhecimento disponível no ambiente. Isso significa 
dizer que, na abordagem sociointeracionista, a qualidade do trabalho pedagógico está 
associada à:  
a) Criação de zonas de atuação pedagógica baseada em conhecimentos mais avançados 
nas séries escolares. 
b) Capacidade de promoção de avanços no desenvolvimento do aluno com base 
naquilo que potencialmente ele poderá vir a  saber.  
c) Aquisição de pré-requisitos para a aprendizagem que demonstrem a prontidão dos 
alunos. 
d) Estimulo em  despertar no educando  conceitos difíceis que levem-no  a estudar além 
daquilo que está nos livros didáticos.  
 
32. Entre os pensadores da educação que, na virada do século 19 para o 20, contestaram 
o modelo de escola que existia até então e propuseram uma nova concepção de ensino, o 
belga Ovide Decroly foi provavelmente o mais combativo, isso se deu devido: 
 
a)Por ter sido um medico e não um professor. 
b)Por não apresentar razões convincentes. 
c)Por ter sido, na infância, um estudante indisciplinado, que não se adaptava ao 
autoritarismo da sala de aula nem do próprio pai. 
d)A falta de conhecimento, de base e argumento para defender uma nova concepção de 
ensino. 
 
33. Os métodos e as atividades propostos pelo educador Decroly têm por objetivo, 
fundamentalmente, desenvolver três atributos. Identifique-os nas alternativas abaixo:  
a)A Observação, a cognição e o afetivo-emocional. 
b)A observação, a associação e a expressão. 
c)A cognição, a associação e o afetivo-emocional. 
d)A associação, a expressão e o emocional. 
 
34. Segundo a visão pedagógica da pesquisadora Maria Montessori, o potencial de 
aprender está em cada um de nós. O principal legado da italiana foi:  
 
a) Afirmar que as crianças trazem dentro de si o potencial criador que permite 
que elas mesmas conduzam o aprendizado e encontrem um lugar no mundo. 
b) Afirmar que o professor é um mediador da aprendizagem e por essa razão deve 
direcionar o ensino do aluno, com o intuito de conduzi-lo a novas descobertas. 
c) Defender que a Criação de zonas de atuação pedagógica baseia-se  em 
conhecimentos mais avançados nas séries escolares. 
d) Despertar no educando e no educador, conceitos difíceis que levem-no  a estudar 
além daquilo que está nos livros didáticos. 
 
35. Muitos dos conceitos e atividades escolares idealizados pelo pedagogo francês 
Célestin Freinet se tornaram tão difundidos que há educadores que os utilizam sem 
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nunca ter ouvido falar no autor. As atividades listadas abaixo foram idealizadas por 
Freinet, EXCETO: 
 
a) aulas-passeio (ou estudos de campo). b)cantinhos pedagógicos. 
c)troca de correspondência entre escolas. d)Manuais em sala de aula ( cartilha). 
 
36. Rousseau escreveu, além de estudos políticos, romances e ensaios sobre educação, 
religião e literatura. Sua obra principal é Do Contrato Social. São frases de Jean-
Jacques Rousseau, EXCETO: 
 
a) "A razão forma o ser humano, o sentimento o conduz."  
b) "A democracia de amanhã se prepara na democracia da escola"  
c)  "O maior passo em direção ao bem é não fazer o mal."  
d) "O ser humano verdadeiramente livre apenas quer o que pode e faz o que lhe 
agrada." 
 
37. Paulo Freire é considerado um dos pensadores mais notáveis 
na história da Pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento chamado:  
a)pedagogia crítica.   b)corrente da escola nova. 
c) centros de interesses.  d) Epistemologia Genética. 
 
38. Identifique nos itens abaixo, o nome do cientista suíço que  revolucionou o modo de 
encarar a educação de crianças ao mostrar que elas não pensam como os adultos e 
constroem o próprio aprendizado. 
a) Paulo Freire      b) Jean Piaget      c)Freinet      d)Jean-Jacques Rousseau 
 
39. Segundo Piaget, há quatro estágios básicos do desenvolvimento cognitivo. 
Identifique qual é o estagio  dos 7 aos 11 ou 12 anos, que tem como marca a aquisição 
da noção de reversibilidade das ações. Surge à lógica nos processos mentais e 
a habilidade de discriminar os objetos por similaridades e diferenças. A criança já pode 
dominar conceitos de tempo e número. 
 
a)O estágio pré-operaciona.   b)Sensório-motor. 
c)O estágio das operações concretas. d)o estágio das operações formais 
 

40. De acordo com a LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. Capítulo IV 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, EXCETO: 
 
a) igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
b) direito de ser respeitado por seus educadores; 
c) direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares 
superiores; 
d) acesso à escola particular  gratuita próxima de sua residência, caso não tenha 
vaga disponível na escola publica. 
 
41. A pedagogia liberal acredita que a escola tem a função de preparar os indivíduos 
para desempenhar papéis sociais, baseadas nas aptidões individuais. Dessa forma, o 

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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indivíduo deve adaptar-se aos valores e normas da sociedade de classe, desenvolvendo 
sua cultura individual. Com isso as diferenças entre as classes sociais não são 
consideradas, já que, a escola não leva em consideração as desigualdades sociais.  
Identifique o item abaixo que nomeia as quatro tendências pedagógicas liberais. 
 
a)Renovada, Libertadora, Libertaria, Crítico-social dos conteúdos. 
b)Renovada, renovada não-direta, libertadora e libertaria. 
c)Tradicional, Renovada, Renovada não-diretiva, Tecnicista. 
d)Tradicional, Tecnicista, Libertadora e libertaria. 
 
42. São muitas as formas de alfabetizar e cada uma delas destaca um aspecto no 
aprendizado.  O método de alfabetização, também conhecido como “método olhar e 
dizer”, defende que a leitura é um ato global e audiovisual. Partindo deste princípio, os 
seguidores do método começam a trabalhar a partir de unidades completas de linguagem 
para depois dividi-las em partes menores. Por exemplo, a criança parte da frase para 
extrair as palavras e, depois, dividi-las em unidades mais simples, as sílabas. 
O método citado acima refere se ao:  
a) Método Sintético.   b)Método Analítico. 
c)Método Alfabético.   d)Método Fônico. 
 
43. Os Parâmetros Curriculares Nacionais defendem a linha construtivista como método 
de alfabetização. Surgida na década de 80, a partir de estudiosas da área como Ana 
Teberowsky e Emília Ferreiro, sobre esta linha escreva V para o que for verdadeiro e F 
para o que for falso. 
(     )  Defende que a escola deve valorizar o conhecimento que a criança tem antes de 
ingressar no estabelecimento.  
(     ) A sua ênfase é na leitura e na língua escrita. 
(     ) são a favor  da elaboração de um material único para ser aplicado a todas as 
crianças, como as cartilhas. 
(     ) Aceitam a prioridade do processo fônico. 
(     )  Por este método, as escolas, durante o processo de alfabetização, devem utilizar 
textos que estejam próximos do universo da criança. 
 
A sequência CORRETA é: 
a) V, F, F, V, F        b) V, V, F, F, V       c) F, V, V, F, V         d) F, F, V, V, F 
 
44. Existem muitas leis que estabelecem e protegem a educação especial, porém ainda 
existem escolas que não abre espaço para todas as crianças, deixando de lado aquelas 
com necessidades especiais, podemos AFIRMAR que se trata de uma escola:  
a) Diferenciada             b)Autônoma           c)  Exclusiva             d)  Inclusiva  
 
45. A Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB) Lei nº 9.394, estabelece 
dos Princípios e Fins, a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 
de: 
 
a) Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; liberdade de 
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 
b) Vinculação parcial  entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 
c) Ensino gratuito nas instituições de rede particular, quando solicitado, visando um 
melhor rendimento do aluno. 
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d) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e 
o saber; Vinculação parcial  entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 
 
46. Luiza professora do primeiro ano do ensino fundamental, ao ensinar seus alunos, 
percebeu que Pedro, José e Liana ao tentarem escrever SOPA, registraram apenas duas 
letras OA.   
De acordo com Emília Ferreiro, que analisa o processo de aquisição da escrita pelas 
crianças, esse nível é denominado de nível: 
 
a) Silábico-alfabético     b)Silábico      c) Alfabético      d)Pré-silábico 
 
47. De acordo com educadores brasileiros é preocupante o número de pessoas 
denominadas analfabetas funcionais. Para identificá-las é necessário observar: 
 
a) Nunca foram à escola. 
b) Embora dominem as habilidades básicas do ler e do escrever, não são capazes 
de utilizar à escrita e a leitura na vida cotidiana. 
c)  Utilizam a leitura, porém necessitam de ajuda no momento da escrita. 
d) Dominam a escrita, porém no momento da leitura apresentam muita dificuldade. 
 
48. A Lei de Diretrizes e Base (LDB), Lei nº 9.394, art. 29. Estabelece que a educação 
infantil, primeira etapa da educação básica tem como finalidade. 
 
a)Exercer o papel de segundo lar, dando margem para que os pais possam trabalhar com 
tranquilidade. 
b)Zelar pelas crianças na escola e prepará-las de maneira adequada, buscando diminuir 
a violência no âmbito escolar. 
c)O desenvolvimento integral da criança de até cinco anos, em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social. 
d)O desenvolvimento parcial das crianças de até cinco anos, pois se trata da primeira 
etapa de ensino. 
 
49. Segundo Jean Piaget uma criança de  seis anos  ainda não consegue assimilar alguns 
conceitos, ela ainda não compreende que tudo que é escrito pode ser lido e o que é lido 
pode ser escrito. Essa característica do pensamento  é denominada por Jean Piaget de: 
 
a)Simbolismo.  b)Irreversibilidade c)Pensamento abstrato. d)Expansão  
 
50. O trabalho com textos nas escolas, de acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais, deve ser baseado em uma concepção de linguagem. Segundo essa concepção 
a linguagem é: 
 
a)Um instrumento de comunicação. 
b)Um conjunto de regras que transmiti uma mensagem. 
c)Uma forma de interação social. 
d)Uma maneira de expressar o pensamento. 
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ENFERMEIRO 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 
Leia o texto I e responda às perguntas. 

 

Texto I 

           Prezada senhorita, 

 

           Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, 

estabelecido à Rua da Praia, número 632, dar por encerrados nossos entendimentos de 

noivado. Como passei a ser o contabilista-chefe dos Armazéns Penalva, conceituada 

firma desta praça, não me restará, em face dos novos e pesados encargos, tempo útil 

para os deveres conjugais.  

           Outrossim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, como 

vinha fazendo desde que me formei em contabilidade em 17 de maio de 1932, em 

solenidade presidida pelo Exmo Sr. Presidente do Estado e outras autoridades civis e 

militares, bem assim como representantes da Associação dos Varejistas e da Sociedade 

Cultural e Recreativa José de Alencar.  

          Sem mais, creia-me de V. S. patrício e admirador, 

Sabugosa de Castro 

(José Cândido de Carvalho) 

 

1. Em relação ao gênero do texto I, é CORRETO afirmar: 

a) O gênero em que o texto foi tecido corresponde idealmente ao conteúdo expresso, 

tendo em vista a gravidade do tema. 

b) O gênero mais coerente para o texto lançaria mão de uma linguagem menos 

burocrática. 

c) O gênero carta comercial é útil para veicular as informações presentes neste texto. 

d) O texto carece de informações mais precisas, o que não é constante num gênero 

como a carta. 

 

2. No trecho “Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que 

foi conversado com seu ilustre progenitor” (linha 3), a adequação/inadequação do 

gênero ao propósito do texto provoca, talvez não intencionalmente, um efeito como 

os abaixo elencados, EXCETO: 

a) De ironia, já que o autor tem a honra de comunicar o fim do noivado com a senhorita. 

b)De incoerência, já que o propósito da carta e o formato da sua introdução não 

produzem uma linearidade temática. 

c) De aparente satisfação por parte do emissor, já que provavelmente não amava a 

senhorita, destinatário da carta. 

d)De cortesia, visto que é educado utilizar essa formatação em cartas, não 

importando o conteúdo veiculado. 
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Leia o texto II e responda às questões 3 e 4. 

 

Texto II 

 

Soldado cria poema para registrar ocorrência de entrega de arma em MG  

Ele se inspirou com a história de um pai que queria tirar o filho do crime. 

Polícia Militar disse que ele feriu norma e deve ser ouvido por uma comissão. 

Pedro Triginelli 

 

Um Policial Militar encontrou um jeito diferente de preencher um Boletim de 

Ocorrência (BO) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele criou 

um poema para descrever a história de um pai que tentava tirar o filho do mundo do 

crime, sem entregá-lo à polícia. O G1 teve acesso ao BO nesta quarta-feira (2). 

No dia 28 de dezembro, um pai contou à polícia que o filho guardava uma arma em 

casa. Ele explicou que não queria vê-lo preso e, por isso, queria deixar a espingarda em 

um local determinado. 

No local combinado, os militares encontraram a arma. Depois disso, o policial 

responsável pela ocorrência escreveu os versos. Em um dos trechos, ele pede que o 

delegado aceite o boletim escrito de forma diferente: 

 

 

Em memória daquele velho da distante joazeiro 

Que entregou tão bela arma 

Sem querer glória ou dinheiro 

Fiz esse relato em verso. 

Ao doutor delegado peço 

Que o receba, por derradeiro. 

 

Em outra parte do poema, o soldado diz que o pai deve estar em paz com a consciência: 

 

Recolhemos a tal arma 

sem força ou resistência 

O velho cumpriu o trato 

Sem gastar uma insistência 

O velho nunca mais vi 

Deve estar por aí 

Em paz com a consciência. 

 

A assessoria de imprensa da PM informou que o militar vai ser ouvido por uma 

comissão. Caso seja constatado que ele feriu alguma norma, o soldado pode ser punido. 

Ainda segundo a assessoria, ele não respeitou uma norma institucional de técnica de 

redação de documentos militares. 

Fonte: www.g1.globo.com 

http://www.g1.globo.com/
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3. Sobre o texto, é VERDADEIRO afirmar: 

 

a) Temos um texto com características jornalísticas contendo um texto com 

características poéticas. 

b) Temos um texto publicitário. 

c) Temos um texto com características publicitárias contendo um texto com 

características injuntivas. 

d) Temos um texto jornalístico. 

 

4. Marque a opção em que se encontram textos COM CARACTERÍSTICAS 

SEMELHANTES às de um B.O (boletim de ocorrência), não importando o gênero 

que as encerra:  

 

 

III- 
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IV-  

 

 

a) Apenas II e III  b)III e IV  c)III  d)II e IV 

 

5. Na questão acima, o Texto IV traz a palavra “pena” utilizada com um efeito de 

sentido denominado: 

a) Ambiguidade b)Paronímia  c)Sinonímia  d)Hipérbole 

 

6. O adjetivo correspondente ao sentido prático de “pena” no cartaz do texto IV é: 

 

a)Penalizado  b)Apenado  c)Penificado  d)Penado.  

 

7. NULA 

 

8. Leia a tirinha a seguir e aponte a afirmativa que NÃO pode ser inferida do texto e 

da imagem.   
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a) Os pacientes estavam esperando havia muito tempo. 

b) Os pacientes estão em sofrimento. 

c) A profissional de saúde fala “sorteado” porque não há atendimento para todos. 

d) A profissional de saúde atende mal os pacientes. 

 

9. Uma expressão que poderia ser utilizada para bloquear o sentido humorístico da 

tirinha seria, em vez de “o sorteado para o atendimento”: 

 

a) O próximo paciente.      b)O candidato.      c)O eleito.           d)A prioridade. 

 

10. Em “O sorteado para atendimento”, a expressão “para atendimento” constitui, 

sintaticamente, um: 

a) Sujeito simples   b)Complemento nominal  

c)   Predicativo do sujeito  d)Adjunto adnominal 

11. De acordo com as frases: “Alguns filósofos sabem fazer poesias” e “Nenhum 

escritor sabe fazer poesias” é necessariamente verdade que: 

a)Alguns filósofos não são escritores.    b)Alguns filósofos são escritores. 

c)Nenhum filósofo é escritor.    d)Todos os escritores são filósofos 

 

12. A alternativa que melhor representa a proposição “Se chover amanhã de manhã, 

então não irei à praia” é: 

a)~ (A ↔ B)   b)A → B  c)A ↔ B  d)A ^ B 

13. “ Todos os alunos jogam  futebol”. “Nenhum jogador de futebol gosta de vôlei”.  

Logo, é CORRETO afirmar que: 

a)Todo jogador de futebol é aluno. 

b)Há pelo menos 1 jogador de vôlei que joga futebol. 

c)Todos os alunos que jogam futebol joga vôlei, mas não gosta.  

d) Nenhum aluno gosta de vôlei. 

 

14. A frase “De quantas maneiras distintas 4 pessoas podem sentar-se em uma mesa 

quadrada?” está relacionada com: 

a)Arranjos     b)Combinação   

c)Permutações com repetições  d)Permutação circular 

 

15. Uma urna contém 15 bolas enumeradas de 1 a 15. A probabilidade de se retirar “um 

número primo” e “três números ímpares seguidos sem reposição”, ambos em tempos 

diferentes é de respectivamente: 

a)46% e 8/65  b)40% e 8/65  c)40% e 3/41         d)42% e 7/65 

16. “No fim de janeiro de 2014, as empresas responsáveis pela ampliação do Canal do 

Panamá, paralisaram os trabalhos por causa de uma disputa com o governo panamenho 

para rever os valores do contrato.” Revista Exame edição 1060, ano 48, N
o
 4 de 05/03/14. 
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Acerca do Canal do Panamá, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Atlântico. 

b) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Índico. 

c) O canal do Panamá liga o Oceano Indico ao Atlântico.  

d) O canal do Panamá liga o Oceano Atlântico à Oceania. 

 

17.  “Tudo começou em novembro de 2013, quando o então presidente ucraniano, 

Viktor Yanukovich, decidiu abandonar um acordo de livre comércio com a União 

Europeia para se alinhar à Rússia, país que dominou a Ucrânia por gerações quando 

esta fazia parte da União Soviética.” São alguns dos países que compõem a União 

Europeia:  

 

a) Grécia e Califórnia.  b)Alemanha e França. 

c) Hungria e África do Sul.  d) Portugal e México. 

 

18. Ainda sobre a crise na Ucrânia, assinale a opção que aponta algumas das 

“vantagens” oferecidas pela Rússia no acordo entre esses países. 

 

a) Ajuda financeira e incentivo no incremento da Educação e Saúde da Ucrânia. 

b) Livre Comércio e acolhida dos imigrantes ucranianos na Rússia. 

c) Ajuda financeira e zona de livre comércio. 

d) Descontos no preço do gás produzido pela Ucrânia. 

 

19.  Atualmente, a população indígena no Brasil soma 896,9 mil (menos de 1% da 

população), de 305 etnias, com línguas e costumes diferentes, o que faz do Brasil o país 

com a maior diversidade cultural do mundo. Os dados são do Censo 2010. No entanto, 

os índios ainda têm frágeis direitos aos seus territórios. Em 2014, duas propostas que 

visam alterar o direito do uso da terra pelos índios voltam ao debate no Congresso, são 

elas: 

 

a) PEC 215 e o PLP 227. 

b) Decreto municipal de Brasília e PEC 215. 

c) Lei Orgânica de Brasília e o PLP 227. 

d) Decreto municipal de Brasília e Lei Orgânica de Brasília. 

 

20.  No dia 27 de Fevereiro os brasileiros comemoraram os 20 anos do Plano Real. 

Após 6 tentativas em 8 anos de acabar com a hiperinflação que deveria ser desacelerada. 

DEU CERTO. Entre os criadores  do Real, temos: 

a) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha e Pérsio Arida. 

b) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Fernando Henrique 

Cardoso. 

c) André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Pérsio Arida. 

d) Fernando Henrique Cardoso, Edmar Bacha, André Lara Resende e Pedro Malan. 

 

 

 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/federacao-russa-russia-pais-da-asia-e-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/ucrania-pais-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/comunismo-do-socialismo-romantico-a-extinta-uniao-sovietica.htm
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

 
21. As Conferências de Saúde instituídas pela lei n. 8.142-1990 possibilitam a 

participação da comunidade na condução do SUS, valorizando os direitos do cidadão. 

Sobre as Conferências de Saúde, é CORRETO afirmar:  

a) Controlam a execução da politica de saúde 

b) São convocadas a cada 2 anos pelo Conselho de Saúde 

c) São responsáveis pela fiscalização dos gastos do SUS 

d) Propõem as diretrizes para a formulação da politica da saúde 

 

22. A legislação brasileira define a participação da iniciativa privada na assistência a 

saúde e: 

a) Permite a comercialização de órgãos e tecidos para fins de transplante. 

b) Permite a participação complementar de instituições privadas no SUS, tendo as 

filantrópicas e as sem fins lucrativos prioridade na participação. 

c) Permite a participação de empresas estrangeiras na assistência à saúde do país. 

d) Faculta a participação de recursos públicos para subvenções as instituições com fins 

lucrativos. 

 

23. A lei 8080-1990 NÃO inclui no campo de atuação do SUS: 

a) A participação na formulação da politica e na execução de ações de combate a 

fome e distribuição de renda. 

b) A colaboração na proteção do meio ambiente. 

c) A vigilância nutricional e orientação alimentar. 

d) A coordenação da formação de recursos humanos na área da saúde. 

 

24.  A saúde é um direito de todos e um dever do Estado desenvolvido mediante uma 

politica social e econômica que vise acima de tudo às ações e serviços para sua: 

a) Regionalização, centralização e recuperação. 

b) Promoção, proteção e recuperação. 

c) Centralização, prevenção e promoção. 

d) Promoção e recuperação. 

 

25. A Vigilância Sanitária consiste em um conjunto de ações: 

a) Capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde e de intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente. 

b) Destinadas a desenvolver ações de fiscalização do meio ambiente, sobretudo em 

regiões afetadas por grandes calamidades. 

c) Programadas para avaliar e controlar o valor nutricional dos alimentos 

hortigranjeiros. 

d) Destinadas à detecção de determinadas doenças que afetam as comunidades da 

periferia urbana. 
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26. É CORRETO afirmar que a assistência á saúde é livre: 

a) Ao capital estrangeiro irrestritamente. 

b) A participação de instituições privadas com fins lucrativos. 

c) A assistência privada nos casos de calamidade pública. 

d) À iniciativa privada. 

27.  A lei 10.507 de 10 de setembro de 2002 cria a profissão de Agente Comunitário de 

Saúde. São atribuições dos agentes comunitários de saúde, EXCETO: 

a) Desenvolver ações de reabilitação objetivando a independência do usuário. 

b) Estimular a organização da comunidade. 

c) Desenvolver atividades de educação em saúde individual e coletiva. 

d) Realizar visitas domiciliares, reuniões de grupos ou outras ações básicas de saúde. 

 

28. A direção nacional do SUS cabe, EXCLUSIVAMENTE: 

a) A execução e implementação das politicas relativas às condições dos ambientes de 

trabalho. 

b) Formulação, avaliação e apoio das politicas de alimentação e nutrição. 

c) Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros. 

d) Acompanhar e divulgar os indicadores de saúde no âmbito da unidade federada. 

 

29. Os municípios para desenvolverem em conjunto ações e serviços que lhes 

correspondam, poderão utilizar: 

 

a) Portaria municipal.    b) Convênios.   

c) Consórcios administrativos.   d) Contratos. 

 

30. NÃO devemos considera como atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS): 

a) Convênios entre postos de saúde. 

b) Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebida. 

c) Vigilância nutricional e orientação alimentar. 

d) Avaliação de impactos que as tecnologias provocam á saúde. 

 

31. Para se definir e descrever a prática de enfermagem faz-se necessário: 

 

a) Implantar protocolos clínicos para direcionar as ações de enfermagem – POP 

b) Implantar instruções normativas assistenciais e gerenciais – IT. 

c) Padronizar uma linguagem específica da profissão – SAE. 
d) Implantar e cumprir a Resolução COFEN 293/89 – CIPE/CIPESC. 

 

32. O ___________________ caracteriza-se por cefaleia intensa de inicio abrupto 

 

a) AVC extradural.      b)AVC isquêmico.   

c)AVC hipervolêmico.   d) AVC hemorrágico. 
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33. No tocante a presença de edemas, podemos AFIRMAR: 

 

a)Edema limitado aos membros inferiores, porém na presença de hipertensão ou 

ganho de peso aumentado e/ou proteinúria + (urina I) - Orientar repouso em 

decúbito lateral esquerdo. 

b) Edema generalizado (face, tronco e membros), ou que já se manifesta ao acordar 

acompanhado ou não de hipertensão ou aumento súbito de peso - Deve ser avaliada pelo 

médico da unidade e encaminhada para serviço de médio risco. 

c) Edema unilateral de MMII, com dor e/ou sinais flogísticos - Suspeita de processos 

trombóticos (tromboflebites, TVP). Deve ser avaliada pelo médico da unidade e 

encaminhada para serviço de baixo risco. 

d) todas as alternativas estão corretas. 

 

34. Uma Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) possui profissionais que 

deverão executar as seguintes tarefas, EXCETO:  

 

a) Colaborar no treinamento de todos os profissionais da saúde no que se refere à 

promoção e controle das infecções hospitalares.  

b) Conhecer as principais infecções hospitalares detectadas no serviço e definir se a 

ocorrência destes episódios de infecção está dentro de parâmetros aceitáveis. Isto 

significa conhecer a literatura mundial sobre o assunto e saber reconhecer as taxas 

aceitáveis de infecção hospitalar para cada tipo de serviço.  

c) Elaborar normas de padronização para que os procedimentos realizados na 

instituição sigam uma técnica asséptica (sem a penetração de microrganismos), 

diminuindo o risco de o paciente adquirir infecção.  

d) Realizar controle da prescrição de antibióticos, evitando que os mesmos sejam 

utilizados de maneira descontrolada no hospital.  

 

35. Via parenteral é a administração de drogas ou nutrientes pelas vias intradérmica 

(ID), subcutânea (SC), intramuscular (IM), intravenosa (IV) ou endovenosa (EV). 

Marque a opção que não considera desvantagem para aplicação de medicamentos por 

esta via: 

a) Devido ao rompimento da pele, pode ocorrer o risco de adquirir infecção.  

b) Dor, geralmente causada pela picada da agulha ou pela irritação da droga.  

c) Em casos de engano pode provocar lesão considerável.  

d) Maior precisão em determinar a dose desejada.  

 

36. São considerados distúrbios da motilidade esofagiana as condições patológicas que 

acarretam disfagia ou dificuldade para deglutição sem associação com obstrução da luz 

esofagiana ou a compressão extrínseca. Considerando os distúrbios do esôfago e 

estômago, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. 

 

1 - Esofagite (      ) Espasmos difusos dos músculos esofagianos devido à perda 

do peristaltismo geralmente observado na velhice. 

2 - Hérnia de (      ) Processo inflamatório causado pelo refluxo gastroesofágico, 
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hiato ingestão de ácidos ou outro corrosivo. 

3 - Odinofagia (      ) Ausência ou insuficiência da peristalse do esôfago resultando 

em falha do esfíncter esofagiano em relaxamento para permitir a 

passagem do alimento para o estômago. 

4 - Acalasia (      ) Passagem de uma porção do estômago para a cavidade 

torácica através do diafragma. 

5 - Presbiesôfago (      ) Deglutição dolorosa. 

 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo: 

a)2, 4, 1, 5, 3  b)3, 1, 5, 4, 2  c)4, 2, 3, 5, 1  d)5, 1, 4, 2, 3 

 

37. A violência doméstica contra a criança refere-se a uma gama de situações que 

envolvem a criança, desde a negligência até os maus tratos de ordem física e de abuso 

sexual. Analise as questões abaixo e marque a opção CORRETA: 

 

a) Antes de realizar os exames físicos da criança e/ou adolescente vítimas de abuso 

sexual ou outros maus-tratos, deve ser providenciada higiene corporal para 

promover melhor conforto. 

b) É incomum a associação entre violência física e abuso sexual de crianças e 

adolescentes. 

c) Em adolescentes, a mudança constante do humor e a rebeldia com os pais são 

sintomas característicos de abuso sexual. 

d) Em crianças pequenas, a convivência da mãe com o indivíduo abusador é causa 

de dificuldade de identificação da situação de abuso. 

 

38- A puberdade é um período em que ocorrem mudanças biológicas e fisiológicas. É 

neste período que o corpo desenvolve-se fisica e mentalmente tornando-se maduro e o 

adolescente fica capacitado para gerar filhos. Com relação à maturação sexual em 

meninas, o aparecimento de brotos mamários é um evento conhecido como: 

 

a)Adrenarca.           b)Genarca.  c)Menarca.  d)Telarca. 

 

39- O uso de drogas é um fenômeno bastante antigo na história da humanidade e 

constitui um grave problema de saúde pública, com sérias consequências pessoais e 

sociais no futuro dos jovens e de toda a sociedade. Em relação ao uso de drogas, entre 

crianças e adolescentes, marque a opção INCORRETA: 

 

a) Entre os fatores que desencadeiam o uso de drogas pelos adolescentes, os mais 

importantes são as emoções e os sentimentos associados a intenso sofrimento 

psíquico, como depressão, culpa, ansiedade exagerada e baixa auto-estima. 

b) Os inalantes, como a cola de sapateiro, solventes de tinta, esmalte, benzina e 

lança-perfume incluem ampla gama de substâncias absorvidas pelo fígado. As 

mortes durante intoxicações são comuns, podendo acontecer por asfixia ou 

arritmias cardíacas. 
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c) Os prejuízos provocados pelas drogas podem ser agudos (durante a intoxicação ou 

"overdose") ou crônicos, produzindo alterações mais duradouras e até irreversíveis. 

d) O uso de drogas por adolescentes traz riscos adicionais aos que ocorrem com 

adultos em função de sua vulnerabilidade. 

 

40. O climatério não é uma doença e sim uma fase natural da vida da mulher e muitas 

passam por ela sem queixas ou necessidade de medicamentos. Com relação à 

menopausa/climatério, leia as afirmativas abaixo e marque a opção CORRETA: 

 

a) Considera-se menopausa a mulher cujo último período menstrual foi identificado 

após 2 anos de amenorreia. 

b) Mulheres pós-menopausa não são totalmente deficientes de estrogênio. 

c) Ocorre em média aos 50 anos dependendo da idade da menarca, paridade e uso de 

anovulatório. 

d) O tabagismo pode antecipar sua ocorrência em 5 anos. 

 

41. A reforma psiquiátrica pretende modificar o sistema de tratamento clínico da doença 

mental, eliminando gradualmente a internação como forma de exclusão social. Em 

relação à reforma da atenção à Saúde Mental é INCORRETO afirmar: 

 

a) As Políticas Públicas de Saúde Mental devem discutir e atualizar todos os meios de 

acesso da população às informações, estudar as demandas at´ravés de critérios 

epidemiológicos visando melhorias nos serviços principalmente para os usuários 

facilitando o processo de inclusão e inserção social na comunidade. 

b) Ao longo da história da assistência psiquiátrica no Brasil tem predominado a 

assistência individual, sem levar em consideração as implicações do empenho 

afetivo e do cuidado dos familiares no decorrer do tratamento da pessoa doente. 

c) Em relação ao hospitalocentrismo, na perspectiva da Reforma Psiquiátrica a lógica 

é de assistência extra-hospitalar e interdisciplinar presidida pelo pressuposto de 

alcance da cidadania plena da pessoa que sofre de doença mental. 

d) Na nova lógica assistencial, a internação psiquiátrica deve ser adotada toda vez 

que a pessoa esteja em uma crise tal que represente risco para si próprio e 

para os que convivem com ela. 

 

42. Nas sondagens vesicais de demora, com o sistema de drenagem fechado, deve-se 

observar algumas regras para diminuição do risco de infecção do trato urinário: Quanto 

aos cuidados com sonda vesical de demora, marque a opção INCORRETA. 

a) A troca do sistema deve ser realizado a cada sete dias na mulher e a cada 15 dias no 

homem e ou na vigência de sinais inflamatórios.. 

b) Fazer limpeza completa duas vezes ao dia ao redor do meato uretral. 

c) Fixar bem a sonda para evitar perdas de urina. 

d) Manter a bolsa coletora abaixo do nível vesical e não deixar que ela fique muito 

cheia. 

 

43. Que conceito epidemiológico define um problema espacialmente localizado, 

temporalmente limitado, habitualmente presente entre os membros de uma população e 

cujo nível de incidência se situe sistematicamente nos limites de uma faixa que foi 

previamente convencionada para uma população e época determinada? 

 

a)Caso alóctone. b)Caso autóctone. c)Conglomerado de casos. d)Endemia. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Interna%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Exclus%C3%A3o_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Epidemiologia
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44. Pela Resolução RDC Nº 306 ANVISA os Resíduos dos Serviços de Saúde são 

classificados da seguinte forma. Sobre a classificação dos resíduos dos serviços de 

saúde, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. 

 
 

1. GRUPO A 

 

 

2. GRUPO B 

 

 

3. GRUPO C 

 

 

4. GRUPO D 

 

 

5. GRUPO E 

(       ) Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde 

pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade e toxicidade. 

(       ) Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde 

ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. 

(   ) Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas 

características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de 

infecção. 

(       ) Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: Lâminas de barbear, 

agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas 

diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas; lâminas e 

lamínulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de 

coleta sanguínea) e outros similares. 

(   ) Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham 

radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção especificados nas 

normas do CNEN e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo: 

a)1, 2, 3, 5, 4    b)2, 4, 1, 5, 3 c)3, 1, 5, 4, 2  d)4, 2, 3, 5, 1 

 

45. Doença de Alzheimer (DA), é uma doença cerebral degenerativa primária, de 

etiologia pouco conhecida, com aspectos neuropatológicos e neuroquímicos 

característicos. A pessoa portadora desta doença apresenta muitas dificuldades para 

viver uma vida normal devido às muitas alterações que ocorrem em seu cérebro. Isso 

afeta também a dinâmica familiar. O profissional de enfermagem tem papel importante 

na educação em saúde da pessoa com a doença e sua família, tanto no esclarecimento 

como no preparo de cuidadores familiares. As indicações abaixo dizem respeito a 

aspectos que devem ser abordados nesse processo. Marque a alternativa CORRETA. 

 

a) A higiene e o vestuário não serão afetados, considerando que a progressão dos 

sintomas é lenta; assim o paciente poderá continuar realizando atividades rotineiras. 

b) Cuidar para não deixar transparecer que se trata de uma doença grave, para não 

gerar muita ansiedade nos familiares, uma vez que os sintomas mais incapacitantes 

para o doente poderão surgir somente em torno de quinze anos após o início da 

doença. 

c) Em estágio avançado, a pessoa possui memória remota e recente, mas fica 

debilitado fisicamente, sendo necessário auxílio em todos os aspectos do dia-a-dia. 

d) O ambiente de uma pessoa portadora de Alzheimer deverá ser modificado; 

objetos e mobiliários que obstruam sua passagem deverão ser retirados para 

evitar acidentes. 

 

46. Administração de medicamentos é um dos deveres de maior responsabilidade da 

equipe de enfermagem.  Requer conhecimentos de farmacologia e terapêutica médica no 

que diz respeito a ação, dose, efeitos colaterais, métodos e precauções na administração 
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de drogas. Com base no texto, marque V ou F conforme a afirmação seja Verdadeira ou 

Falsa: 

 

(     ) Algumas complicações são comuns às vias de acesso de medicamentos injetáveis e 

incluem sobrecarga de fluido, choque, toxidade medicamentosa e anafilaxia. 

(   ) As injeções por via subcutânea intradérmica geralmente são mais utilizadas nos 

casos de vacinas, testes alérgicos e insulinoterapia. 

(    ) Fatores psicológicos podem aumentar consideravelmente o desconforto do paciente 

ao receber uma medicação, como tonturas e desmaios; após a aplicação de injeções 

intramusculares, este acidente é comum e ocorre em pessoas muito ansiosas ou 

amedrontadas com a expectativa da dor. 

(   ) Nas injeções intradérmicas para administração de vacinas é indicado antisséptico 

com álcool. 

(   ) O procedimento técnico como injeções parenterais são obtidos por prática diligente. 

Para obter resultados apropriados, a prática precisa estar baseada simplesmente na 

execução repetida de uma técnica. 

 

Marque a sequência CORRETA de cima para baixo: 

 

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

 

47. Sobre as características gerais das doenças imunopreveníveis, constantes do 

Programa Nacional de Imunização, assinale a opção CORRETA. 

 

a) A poliomielite é uma doença infecto-contagiosa viral aguda, que se multiplica no 

tubo digestivo e cuja transmissão ocorre somente pelo contato direto de pessoa para 

pessoa. 

b) A coqueluche é uma doença infecciosa, cujo único reservatório é o homem, e a 

transmissão ocorre apenas de pessoa à pessoa, por meio de secreções nasofaríngeas. 

c) A difteria é uma doença infecciosa grave, causada por uma bactéria que se localiza 

nas vias aéreas superiores, altamente transmissível mediante contato direto com o 

exsudato exclusivamente anaeróbico, não-contagiosa. 

d) O sarampo é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral, grave, 

transmissível e extremamente contagiosa e a doença geralmente confere 

imunidade. 

 

48. A terapia tópica de feridas agudas e crônicas avançou a partir da década de 80 com a 

realização de pesquisas e o surgimento de novos produtos que favorecem a cicatrização. 

Com relação às coberturas usadas no tratamento de feridas, é CORRETO afirmar: 

 

 

a) A papaína é uma enzima proteolítica de origem vegetal utilizada para favorecer a 

exudação e oxigenação da ferida. 

b) A pasta de hidrocolóide é um curativo primário e interativo. Pode ser utilizado em 

feridas com tecido necrótico seco ou com grande quantidade de exsudação, pois 

forma um gel que mantém o meio úmido favorável à cicatrização e ao 

desbridamento. 

c) O alginato de cálcio é um curativo primário, interativo, derivado de algas 

marinhas; é absorvente e hemostático, podendo ser indicado para feridas com 

moderada a grande exsudação, bem como para feridas sangrentas. 
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d) O carvão ativado é bioativo, secundário e desodorizante. Pode ser usado 

preferencialmente em feridas fétidas com pouca exsudação e com crosta. 

 

49- Nos casos de ingestão de substâncias venenosas, a lavagem gástrica é um 

procedimento muito adotado para esvaziamento do estômago. Durante a lavagem 

gástrica, o paciente deve ser posicionado em: 

a) Decúbito lateral direito com pernas estendidas para favorecer o fluxo sanguíneo. 

b) Decúbito lateral esquerdo para diminuir a passagem de líquido no duodeno. 

c) Decúbito lateral esquerdo para garantir a homeostase. 

d) Decúbito ventral para garantir a regurgitação. 

 

50. A assistência em situações de emergência e urgência se caracterizam pela 

necessidade de um paciente ser atendido em um curtíssimo espaço de tempo. Quando é 

dispensada assistência a um paciente em situação de emergência, muitas decisões 

importantes precisam ser tomadas. No tratamento de emergência, vários princípios são 

aplicáveis, EXCETO: 

 

a) Avaliar e restaurar o débito cardíaco. 

b) Controlar a hemorragia e suas consequências. 

c) Iniciar a monitorização de ECG, se necessário. 

d) Manter uma via aérea pérvia e proporcionar ventilação adequada. 
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PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA I 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 
Leia o texto I e responda às perguntas. 

 

Texto I 

           Prezada senhorita, 

 

           Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, 

estabelecido à Rua da Praia, número 632, dar por encerrados nossos entendimentos de 

noivado. Como passei a ser o contabilista-chefe dos Armazéns Penalva, conceituada 

firma desta praça, não me restará, em face dos novos e pesados encargos, tempo útil 

para os deveres conjugais.  

           Outrossim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, como 

vinha fazendo desde que me formei em contabilidade em 17 de maio de 1932, em 

solenidade presidida pelo Exmo Sr. Presidente do Estado e outras autoridades civis e 

militares, bem assim como representantes da Associação dos Varejistas e da Sociedade 

Cultural e Recreativa José de Alencar.  

          Sem mais, creia-me de V. S. patrício e admirador, 

Sabugosa de Castro 

(José Cândido de Carvalho) 

 

1. Em relação ao gênero do texto I, é CORRETO afirmar: 

a) O gênero em que o texto foi tecido corresponde idealmente ao conteúdo expresso, 

tendo em vista a gravidade do tema. 

b) O gênero mais coerente para o texto lançaria mão de uma linguagem menos 

burocrática. 

c) O gênero carta comercial é útil para veicular as informações presentes neste texto. 

d) O texto carece de informações mais precisas, o que não é constante num gênero 

como a carta. 

 

2. No trecho “Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor” (linha 3), a adequação/inadequação do gênero 

ao propósito do texto provoca, talvez não intencionalmente, um efeito como os abaixo 

elencados, EXCETO: 

a) De ironia, já que o autor tem a honra de comunicar o fim do noivado com a senhorita. 

b)De incoerência, já que o propósito da carta e o formato da sua introdução não 

produzem uma linearidade temática. 

c) De aparente satisfação por parte do emissor, já que provavelmente não amava a 

senhorita, destinatário da carta. 

d)De cortesia, visto que é educado utilizar essa formatação em cartas, não 

importando o conteúdo veiculado. 
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Leia o texto II e responda às questões 3 e 4. 

 

Texto II 

 

Soldado cria poema para registrar ocorrência de entrega de arma em MG  

Ele se inspirou com a história de um pai que queria tirar o filho do crime. 

Polícia Militar disse que ele feriu norma e deve ser ouvido por uma comissão. 

Pedro Triginelli 

 

Um Policial Militar encontrou um jeito diferente de preencher um Boletim de 

Ocorrência (BO) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele criou 

um poema para descrever a história de um pai que tentava tirar o filho do mundo do 

crime, sem entregá-lo à polícia. O G1 teve acesso ao BO nesta quarta-feira (2). 

No dia 28 de dezembro, um pai contou à polícia que o filho guardava uma arma em 

casa. Ele explicou que não queria vê-lo preso e, por isso, queria deixar a espingarda em 

um local determinado. 

No local combinado, os militares encontraram a arma. Depois disso, o policial 

responsável pela ocorrência escreveu os versos. Em um dos trechos, ele pede que o 

delegado aceite o boletim escrito de forma diferente: 

 

 

Em memória daquele velho da distante joazeiro 

Que entregou tão bela arma 

Sem querer glória ou dinheiro 

Fiz esse relato em verso. 

Ao doutor delegado peço 

Que o receba, por derradeiro. 

 

Em outra parte do poema, o soldado diz que o pai deve estar em paz com a consciência: 

 

Recolhemos a tal arma 

sem força ou resistência 

O velho cumpriu o trato 

Sem gastar uma insistência 

O velho nunca mais vi 

Deve estar por aí 

Em paz com a consciência. 

 

A assessoria de imprensa da PM informou que o militar vai ser ouvido por uma 

comissão. Caso seja constatado que ele feriu alguma norma, o soldado pode ser punido. 

Ainda segundo a assessoria, ele não respeitou uma norma institucional de técnica de 

redação de documentos militares. 

Fonte: www.g1.globo.com 

http://www.g1.globo.com/
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3. Sobre o texto, é VERDADEIRO afirmar: 

 

a) Temos um texto com características jornalísticas contendo um texto com 

características poéticas. 

b) Temos um texto publicitário. 

c) Temos um texto com características publicitárias contendo um texto com 

características injuntivas. 

d) Temos um texto jornalístico. 

 

4. Marque a opção em que se encontram textos COM CARACTERÍSTICAS 

SEMELHANTES às de um B.O (boletim de ocorrência), não importando o gênero que 

as encerra:  

 

 

III- 
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IV-  

 

 

a) Apenas II e III  b)III e IV  c)III  d)II e IV 

 

5. Na questão acima, o Texto IV traz a palavra “pena” utilizada com um efeito de 

sentido denominado: 

a) Ambiguidade b)Paronímia  c)Sinonímia  d)Hipérbole 

 

6. O adjetivo correspondente ao sentido prático de “pena” no cartaz do texto IV é: 

 

a)Penalizado  b)Apenado  c)Penificado  d)Penado.  

 

7. NULA 

 

8. Leia a tirinha a seguir e aponte a afirmativa que NÃO pode ser inferida do texto e da 

imagem.   

 
 

a) Os pacientes estavam esperando havia muito tempo. 

b) Os pacientes estão em sofrimento. 

c) A profissional de saúde fala “sorteado” porque não há atendimento para todos. 

d) A profissional de saúde atende mal os pacientes. 

 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO - 27/04/2014 

5 
 

9. Uma expressão que poderia ser utilizada para bloquear o sentido humorístico da 

tirinha seria, em vez de “o sorteado para o atendimento”: 

 

a) O próximo paciente.      b)O candidato.      c)O eleito.           d)A prioridade. 

 

10. Em “O sorteado para atendimento”, a expressão “para atendimento” constitui, 

sintaticamente, um: 

a) Sujeito simples   b)Complemento nominal  

c) Predicativo do sujeito  d)Adjunto adnominal 

11. De acordo com as frases: “Alguns filósofos sabem fazer poesias” e “Nenhum 

escritor sabe fazer poesias” é necessariamente verdade que: 

a)Alguns filósofos não são escritores.    b)Alguns filósofos são escritores. 

c)Nenhum filósofo é escritor.    d)Todos os escritores são filósofos 

 

12. A alternativa que melhor representa a proposição “Se chover amanhã de manhã, 

então não irei à praia” é: 

a) ~ (A ↔ B)   b)A → B  c)A ↔ B  d)A ^ B 

13. “ Todos os alunos jogam  futebol”. “Nenhum jogador de futebol gosta de vôlei”.  

Logo, é CORRETO afirmar que: 

a)Todo jogador de futebol é aluno. 

b)Há pelo menos 1 jogador de vôlei que joga futebol. 

c)Todos os alunos que jogam futebol joga vôlei, mas não gosta.  

d) Nenhum aluno gosta de vôlei. 

 

14. A frase “De quantas maneiras distintas 4 pessoas podem sentar-se em uma mesa 

quadrada?” está relacionada com: 

a)Arranjos     b)Combinação   

c)Permutações com repetições  d)Permutação circular 

 

15. Uma urna contém 15 bolas enumeradas de 1 a 15. A probabilidade de se retirar “um 

número primo” e “três números ímpares seguidos sem reposição”, ambos em tempos 

diferentes é de respectivamente: 

a)46% e 8/65  b)40% e 8/65  c)40% e 3/41         d)42% e 7/65 

16. “No fim de janeiro de 2014, as empresas responsáveis pela ampliação do Canal do 

Panamá, paralisaram os trabalhos por causa de uma disputa com o governo panamenho 

para rever os valores do contrato.” Revista Exame edição 1060, ano 48, N
o
 4 de 05/03/14. 

Acerca do Canal do Panamá, assinale a alternativa CORRETA: 

a) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Atlântico. 

b) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Índico. 

c) O canal do Panamá liga o Oceano Indico ao Atlântico.  

d) O canal do Panamá liga o Oceano Atlântico à Oceania. 
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17.  “Tudo começou em novembro de 2013, quando o então presidente ucraniano, 

Viktor Yanukovich, decidiu abandonar um acordo de livre comércio com a União 

Europeia para se alinhar à Rússia, país que dominou a Ucrânia por gerações quando 

esta fazia parte da União Soviética.” São alguns dos países que compõem a União 

Europeia:  

 

a) Grécia e Califórnia.  b)Alemanha e França. 

c) Hungria e África do Sul.  d) Portugal e México. 

 

18. Ainda sobre a crise na Ucrânia, assinale a opção que aponta algumas das 

“vantagens” oferecidas pela Rússia no acordo entre esses países. 

 

a) Ajuda financeira e incentivo no incremento da Educação e Saúde da Ucrânia. 

b) Livre Comércio e acolhida dos imigrantes ucranianos na Rússia. 

c) Ajuda financeira e zona de livre comércio. 

d) Descontos no preço do gás produzido pela Ucrânia. 

 

19.  Atualmente, a população indígena no Brasil soma 896,9 mil (menos de 1% da 

população), de 305 etnias, com línguas e costumes diferentes, o que faz do Brasil o país 

com a maior diversidade cultural do mundo. Os dados são do Censo 2010. No entanto, 

os índios ainda têm frágeis direitos aos seus territórios. Em 2014, duas propostas que 

visam alterar o direito do uso da terra pelos índios voltam ao debate no Congresso, são 

elas: 

 

a) PEC 215 e o PLP 227. 

b) Decreto municipal de Brasília e PEC 215. 

c) Lei Orgânica de Brasília e o PLP 227. 

d) Decreto municipal de Brasília e Lei Orgânica de Brasília. 

 

20.  No dia 27 de Fevereiro os brasileiros comemoraram os 20 anos do Plano Real. 

Após 6 tentativas em 8 anos de acabar com a hiperinflação que deveria ser desacelerada. 

DEU CERTO. Entre os criadores  do Real, temos: 

a) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha e Pérsio Arida. 

b) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Fernando Henrique 

Cardoso. 

c) André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Pérsio Arida. 

d) Fernando Henrique Cardoso, Edmar Bacha, André Lara Resende e Pedro Malan. 

 

 

 

 

 

 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/federacao-russa-russia-pais-da-asia-e-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/ucrania-pais-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/comunismo-do-socialismo-romantico-a-extinta-uniao-sovietica.htm
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
21. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Art. 12º. Os 

estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de 

ensino, terão a incumbência de:  

 

 I - elaborar e executar sua proposta pedagógica. 

 II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros.  

 III – assegurar a diminuição do cumprimento dos dias letivos e horas-aula 

estabelecidas.  

 IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente.  

 V - prover meios de evitar  a recuperação dos alunos de menor rendimento.  

 VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da 

sociedade com a escola.  

 VII - informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, 

bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica. 

 

Assinale corretamente as alternativas abaixo: 

a) Apenas as alternativas III e V são falsas. 

b) Apenas as alternativas I e IV são falsas. 

c) Apenas as alternativas VI e VII são falsas. 

d) Apenas a alternativa II é falsa. 

 

22. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, Art. 19º. As instituições 

de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas: 

 

a)Particulares e confessionais.  b)Publicas e privadas. 

c)Confessionais  e Governamentais.  d)Privadas e não governamentais. 

 

23. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) , Art. 61.  Consideram-se 

profissionais da educação escolar básica, EXCETO: 

 

a)Trabalhadores da instituição, portadores de diploma de curso técnico ou superior em 

área pedagógica ou afim.  

b)Trabalhadores estando em efetivo exercício e tendo sido formados ou não em 

cursos reconhecidos.  

c)Professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação 

infantil e nos ensinos fundamental e médio; 

d)Trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em 

administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como 

com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas;  

 

24. O planejamento de aula é uma ferramenta indispensável para o processo de ensino e 

aprendizagem. Entre os elementos que devem compor um plano de aula estão, 

EXCETO:  

a) Conhecimento dos recursos disponíveis da escola; 

b) Noção do conhecimento que os alunos já possuem sobre o conteúdo abordado; 

c) Ser inflexível frente a situações adversas; 
d) Elaboração de aulas de acordo com a realidade sociocultural dos estudantes;  
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25. A Pedagogia que implementou o primeiro modelo formal de ensino que se 

estabeleceu no Brasil. Muito do que vivemos hoje tem os reflexos e as marcas dessa 

teoria, e esse modelo fez emergir as bases fundamentais da educação no país, e 

posteriormente, trouxe subsídios para as críticas e emergência de outras teorias da 

educação. Estamos nos referindo a: 

 

a)Teoria Libertadora.   b)Teoria critica. 

c)Teoria tradicional.   d)Teoria conservadora.  

 

26. O plano de ensino é indispensável para o processo de ensino  aprendizagem, o 

professor elabora os objetivos, os conteúdos, as estratégias, os recursos e a forma de 

avaliar os alunos em determinada disciplina. Acerca do Plano de Ensino, Pode-se 

AFIRMAR que: 

 

a)Faz menção exclusivamente a orientações gerais acerca dos objetivos do sistema 

escolar. 

b)Divide os conteúdos por bimestre, semestre e anualmente. 

c)Se  divide em tópicos e define metas, conteúdos e metodologia   para um período 

letivo. 

d)É uma ferramenta flexível e pode ser trabalhada a partir das necessidades 

apresentadas pelos alunos, não necessariamente tendo que ser planejada. 

 

27. A Constituição Brasileira de 1988, no Capítulo III, Da Educação, da Cultura e do 

Desporto, Artigo 205 prescreve: "A educação é direito de todos e dever do Estado e da 

família". Em seu Artigo 208º prevê: ... "o dever do Estado com a educação será 

efetivado mediante a garantia de: 

 

a) "atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino". 

b) "atendimento educacional aos portadores de deficiência, preferencialmente em 

clinicas especializadas.” 

c)“ atendimento regular e intensificado aos alunos com necessidades especiais, para que 

os mesmo possam acompanhar de maneira competitiva os alunos regulares. 

d) “ atendimento educacional para todos os educando, não fazendo distinção entre os 

mesmos. 

 

28. É importante destacar a concepção ampliada de educação de jovens e adultos no 

sentido de não se limitar apenas à escolarização, mas também reconhecer a educação 

como direito humano fundamental para a constituição de jovens e adultos autônomos, 

críticos e ativos frente à realidade em que vivem. O curso presencial de EJA está 

organizado da seguinte forma, EXCETO: 

a) Ensino Fundamental – Anos Iniciais: duração de quatro semestres, com carga horária 

de 1.600 (mil e seiscentas) horas. 

b)  Ensino Fundamental – Anos Finais: duração de quatro semestres, com carga horária 

de 1.600 (mil e seiscentas) horas. 

c) Ensino Médio: duração de três semestres, com carga horária de 1.200 (mil e 

duzentas) horas. 

d) Ensino Médio: duração de dois semestres, com carga horária de 1.200 (mil e 

duzentas) horas. 
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29. Toda escola tem objetivos que deseja alcançar, metas a cumprir e sonhos a realizar. 

O conjunto dessas aspirações, bem como os meios para concretizá-las, é o que dá forma 

e vida ao chamado projeto político-pedagógico - o famoso PPP. Se você prestar atenção, 

as próprias palavras que compõem o nome do documento dizem muito sobre ele. Sobre 

o PPP é possível afirmar, EXCETO: 

 

a)É projeto porque reúne propostas de ação concreta a executar durante determinado 

período de tempo. 

b)É político por considerar a escola como um espaço de formação de cidadãos 

conscientes, responsáveis e críticos, que atuarão individual e coletivamente na 

sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir. 

c)É Politico por se tratar de um projeto acompanhado pelas politicas publicas e 

padrão para todas as escolas. 

d)É pedagógico porque define e organiza as atividades e os projetos educativos 

necessários ao processo de ensino e aprendizagem. 

 

30. O conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos, modos valorativos e atitudinais 

de atuação social, organizados pedagógica e didaticamente, tendo em vista a 

assimilação ativa e a aplicação pelos alunos na pratica de vida, chamamos de: 

a) Objetivo          b)Conteúdo          c)Estratégias          d)Recursos 

 

31. A literatura infantil iniciou no século XVIII. Nessa época a criança começava, 

efetivamente, a ser vista como criança. Antes ela usufruía da literatura destinada a 

adultos. No Brasil a literatura infantil deu os primeiros passos com as obras: 

 

a)Contos da Carochinha e O Leão Apaixonado. 

b)O Leão Apaixonado e o Patinho Feio. 

c)O Patinho Feio, Contos da seletos da mil e uma noite. 

d)Contos seletos das mil e uma noites, Contos da Carochinha. 

 

32. Acerca dos principais autores infantis e  suas obras, marque V para o que for 

verdadeiro e F para o que for falso. 

 

(    ) Os clássicos infantis  gata borralheira e branca de neve foram escritos pelos irmãos 

Grimm. 

(    ) O Patinho Feio foi escrito por Andersen. 

(    ) Os clássicos infantis Chapeuzinho vermelho e A Bela Adormecida foi escrito por 

La Fontaine. 

(    ) A Lebre e o cordeiro e o Leão Apaixonado foi escrito por Perault. 

(    ) O Lobo e O cordeiro foi escrito por La Fontaine. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 

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

33. José Bento Monteiro Lobato é considerado, juntamente com outros escritores 

brasileiros, um dos maiores e mais importantes nomes da nossa literatura. 

Podemos apontar como suas principais obras, EXCETO: Principais Obras foram: 

http://www.infoescola.com/literatura/literatura-infantil/
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a) Urupês.           b) Cidades Mortas.      

c)Ideias do Jeca Tatu.   d)O Lobo e o Cordeiro. 

 

34. “É uma das correntes teóricas empenhadas em explicar como a inteligência humana 

se desenvolve partindo do princípio de que o desenvolvimento da inteligência é 

determinado pelas ações mútuas entre o indivíduo e o meio.” O texto acima foi 

promovido pelo pensamento: 

 

a)Marxista       b) Critico Social          c) Construtivista          d) Estruturalista 

35. A Zona de Desenvolvimento Proximal é tudo o que a criança pode adquirir em 

termos intelectuais quando lhe é dado o suporte educacional devido. Sendo hoje 

vulgarmente designado por etapa de desenvolvimento. 

Assinale o teórico responsável por essa ideia. 

a) Vygostsky      b) Piaget       c) Wallon       d) Freud 

 

36. “Diferentemente dos métodos tradicionais (que priorizam a inteligência e o 

desempenho em sala de aula), põe o desenvolvimento intelectual dentro de uma cultura 

mais humanizada. Os temas e as disciplinas não se restringem a trabalhar o conteúdo, 

mas a ajudar a descobrir o eu no outro. Essa relação dialética ajuda a desenvolver a 

criança em sintonia com o meio.” Assinale o teórico responsável por essa ideia. 

a) Paulo Freire     b) Piaget       c) Wallon      d) Montessori  

 

37. Ferreiro por meio de suas ideias procura demonstrar que o analfabetismo e o 

fracasso escolar são problemas de dimensões sociais e não consequências de vontades 

individuais. Afirma que a desigualdade social e econômica se manifesta, também, na 

desigualdade de oportunidades educacionais. Ferreiro classifica a repetência como: 

 

a) oportunidade de aprendizagem.  b) a repetição do fracasso. 

c) a expulsão encoberta.   d) a busca por aperfeiçoamento. 

38. As atividades psicomotoras são muito importantes para a formação e estruturação do 

esquema corporal durante o desenvolvimento infantil. Psicomotricidade é sustentada 

por três conhecimentos básicos, são eles: 

a) O movimento, a organização e o afeto. 

b) O movimento, a maturação e a organização espacial. 

c) A organização espacial, a maturação e o intelecto. 

d) O movimento, o intelecto e o afeto.   

39. Treinar é aprender as técnicas e habilidades necessárias para determinado fim, 

enquanto que educar é muito mais do que isso, "não é transmitir conhecimento, mas 

criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção". De acordo com o 

trecho acima assinale o teórico responsável por essa ideia: 

a) Paulo Freire      b) Vygostsky      c) Ferreiro       d) Freinet 

 

 

http://www.infoescola.com/livros/urupes/
http://www.infoescola.com/livros/cidades-mortas/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Intelecto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Afeto
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40. De acordo com os behavioristas, a aprendizagem é uma aquisição 

de comportamentos através de relações entre ambiente e comportamento, ocorridas 

numa história de contingências, estabelecendo uma relação funcional entre Ambiente e 

Comportamento. Apresenta como principais características, EXCETO: 

a) A aprendizagem é vista como uma modelagem do comportamento. 

b) A aprendizagem é o mesmo que  comportamento adquirido. 

c) O reforço é um dos principais motores da aprendizagem. 

d) O indivíduo é visto como passivo em todo o processo. 

 

41. “ Você sabia que 18 de abril é o Dia Nacional do Livro Infantil? Há uma boa notícia 

para comemorar essa data! A pesquisa "Retratos da Leitura no Brasil", divulgada pelo 

Instituto Pró-Livro em 2008, mostra que o índice de leitura entre crianças acima de 5 

anos cresceu. Segundo o levantamento, a taxa de leitura por pessoa foi de 4,7 livros 

lidos por ano. Em 2000, foi apenas de 1,8 livro.” http://revistaescola.abril.com.br/  

 

Entre os gêneros preferidos pela garotada estão  

a) A literatura infantil e o livro didático. 

b) A literatura infantil e a história em quadrinhos. 

c) Os clássicos bíblicos e as revistas de colorir. 

d) As histórias em quadrinhos e revistas para colorir. 

 

42. O trabalho de Leitura feito pelo professor de gêneros variados incentiva o aluno na 

pratica da leitura. Neste trabalho o professor consegue, EXCETO: 

a)Aproximar os alunos de diferentes gêneros textuais.  

b)Criar situações em que eles possam atuar como leitores. 

c)Abrir espaço para que elas demonstrem livremente suas impressões. 

d)Estimular o desenvolvimento motor do aluno. 

 

43. “ Olho para a educação com olhos de cozinheira e me pergunto: que comidas se 

preparam com os corpos e mentes das crianças e adolescentes nestes imensos caldeirões 

chamados escolas?” Que sabor estará sendo preparado?” Rubem Alves (1996) nos 

convida a:  

 

a) Refletir sobre a escola contemporânea. 

b) Refletir sobre o tipo de homem que estamos formando em nossas escolas. 

c) Ter boas técnicas como os cozinheiros. 

d) Buscar mais conhecimentos. 

 

44. Conforme aponta Saviani (1992) os educadores devem buscar nortear sua ação a 

partir de três objetivos fundamentais:  

 

a) O estudo, a aquisição de conhecimentos e uma forma para interpretar o mundo. 

b) A identificação, a transformação e a  garantia das condições necessárias para 

que estes não apenas se apropriem do conhecimento, mas ainda possam elevar seu 

nível de compreensão sobre a realidade. 

c) Conhecer seu aluno, a didática ofertada pela escola e interagir com a família do 

educando. 

d) Vivenciar, se aprofundar no conteúdo e buscar significado no universo do educando. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Behaviorismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comportamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ambiente
http://revistaescola.abril.com.br/
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45. Emília Ferreiro e Ana Teberoski na investigação dos processos de aquisição e 

elaboração de conhecimento pela criança - ou seja, de que modo ela aprende, mesmo 

antes de entrarem na escola, descobriram que: 

 

a) Ela desenvolve tentativas de escrever, iniciando um processo de escrita informal  

como representação da fala. 

b) Ela é uma folha em branco pronta para aprender. 

c) Quando estimulada a criança tem um potencial maior de aprendizagem. 

d) Toda criança tem o mesmo potencial e necessitam ir para a escola mais cedo para 

desenvolvê-lo.  

 

46. O termo “construtivismo” que muitos equivocadamente chamam de método de 

alfabetização na verdade é: 

 

a) o termo dado à curiosidade da criança. 

b) o termo dado aos processos da construção da escrita e da leitura. 

c) a grande descoberta de Piaget, para incentivar a escola nova. 

d) um método muito discutido, mas pouco difundido devido a sua complexidade. 

 

47. A criança ao atingir este nível, escreve com marcas na oralidade. Dessa forma, 

escreve exatamente do jeito que fala. Como nos exemplos a seguir: VAZU (vaso), 

TAQUICI (táxi), PASTEU (pastel). As omissões, trocas e inversões de letras também 

são bem comuns nesse estágio. Estamos nos referindo a 

 

a)Escrita silábica   b)Escrita  silábico- alfabética 

c)Escrita alfabética.   d)Escrita fixa. 

 

48. Aqui o aluno entra em conflito com a forma como vinha escrevendo. Ele percebe 

que esta forma de escrita não é válida e se dá  conta disso porque avança na 

compreensão do sistema de escrita. É neste nível que a criança começa vincular o som 

com a escrita. O aluno pensa que para cada sílaba se escreve uma letra e na frase que 

para cada palavra se escreve uma letra. Identifique nos itens abaixo, qual nível 

psicogenético estamos nos referindo. 

 

a)Nível pré-silabico   b)Nível silábico 

c)Nível silábico- alfabético  d)Nível  alfabético. 

 

49. Motivar os alunos significa encorajar seus recursos interiores, seu senso de 

competência, de auto-estima, de autonomia e de auto-realização.  O trecho acima se 

refere ao ponto de vista: 

 

a)Critico - emancipatório. b)Construtivista    c)Crítico – superadora    d)Humanista  

 

50. O processo reflexivo é de suma importância, pois, para que haja saída ou 

transmissão de conhecimento, é preciso que este seja compreendido e reorganizado. Por 

isso, esse sistema também é conhecido como: 

a)Paradigma do professor reflexivo. b) Vontade de professor reflexivo. 

c)Acumulo de conhecimento.  d)Humildade intelectual. 
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PROFESSOR DE LINGUAGENS E CÓDIGOS 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 

Leia o texto I e responda às perguntas. 

 

Texto I 

 

           Prezada senhorita, 

 

           Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi conversado 

com seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, estabelecido à Rua da 

Praia, número 632, dar por encerrados nossos entendimentos de noivado. Como passei a ser o 

contabilista-chefe dos Armazéns Penalva, conceituada firma desta praça, não me restará, em 

face dos novos e pesados encargos, tempo útil para os deveres conjugais.  

           Outrossim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, como vinha 

fazendo desde que me formei em contabilidade em 17 de maio de 1932, em solenidade 

presidida pelo Exmo Sr. Presidente do Estado e outras autoridades civis e militares, bem assim 

como representantes da Associação dos Varejistas e da Sociedade Cultural e Recreativa José de 

Alencar.  

          Sem mais, creia-me de V. S. patrício e admirador, 

Sabugosa de Castro 

(José Cândido de Carvalho) 

 

1. Em relação ao gênero do texto I, é CORRETO afirmar: 

 

a) O gênero em que o texto foi tecido corresponde idealmente ao conteúdo expresso, tendo em 

vista a gravidade do tema. 

b) O gênero mais coerente para o texto lançaria mão de uma linguagem menos 

burocrática. 

c) O gênero carta comercial é útil para veicular as informações presentes neste texto. 

d) O texto carece de informações mais precisas, o que não é constante num gênero como a 

carta. 

 

2. No trecho “Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor” (linha 3), a adequação/inadequação do gênero ao 

propósito do texto provoca, talvez não intencionalmente, um efeito como os abaixo elencados, 

EXCETO: 

 

a) De ironia, já que o autor tem a honra de comunicar o fim do noivado com a senhorita. 

b)De incoerência, já que o propósito da carta e o formato da sua introdução não produzem uma 

linearidade temática. 

c) De aparente satisfação por parte do emissor, já que provavelmente não amava a senhorita, 

destinatário da carta. 

d)De cortesia, visto que é educado utilizar essa formatação em cartas, não importando o 

conteúdo veiculado. 
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Leia o texto II e responda às questões 3 e 4. 

 

Texto II 

 

Soldado cria poema para registrar ocorrência de entrega de arma em MG  

Ele se inspirou com a história de um pai que queria tirar o filho do crime. 

Polícia Militar disse que ele feriu norma e deve ser ouvido por uma comissão. 

Pedro Triginelli 

 

Um Policial Militar encontrou um jeito diferente de preencher um Boletim de Ocorrência (BO) 

em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele criou um poema para descrever 

a história de um pai que tentava tirar o filho do mundo do crime, sem entregá-lo à polícia. O G1 

teve acesso ao BO nesta quarta-feira (2). 

No dia 28 de dezembro, um pai contou à polícia que o filho guardava uma arma em casa. Ele 

explicou que não queria vê-lo preso e, por isso, queria deixar a espingarda em um local 

determinado. 

No local combinado, os militares encontraram a arma. Depois disso, o policial responsável pela 

ocorrência escreveu os versos. Em um dos trechos, ele pede que o delegado aceite o boletim 

escrito de forma diferente: 

 

Em memória daquele velho da distante joazeiro 

Que entregou tão bela arma 

Sem querer glória ou dinheiro 

Fiz esse relato em verso. 

Ao doutor delegado peço 

Que o receba, por derradeiro. 

 

Em outra parte do poema, o soldado diz que o pai deve estar em paz com a consciência: 

 

Recolhemos a tal arma 

sem força ou resistência 

O velho cumpriu o trato 

Sem gastar uma insistência 

O velho nunca mais vi 

Deve estar por aí 

Em paz com a consciência. 

 

A assessoria de imprensa da PM informou que o militar vai ser ouvido por uma comissão. Caso 

seja constatado que ele feriu alguma norma, o soldado pode ser punido. Ainda segundo a 

assessoria, ele não respeitou uma norma institucional de técnica de redação de documentos 

militares. 

Fonte: www.g1.globo.com 

3. Sobre o texto, é VERDADEIRO afirmar: 

 

a) Temos um texto com características jornalísticas contendo um texto com 

características poéticas. 

http://www.g1.globo.com/
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b) Temos um texto publicitário. 

c) Temos um texto com características publicitárias contendo um texto com características 

injuntivas. 

d) Temos um texto jornalístico. 

 

4. Marque a opção em que se encontram textos COM CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES 

às de um B.O (boletim de ocorrência), não importando o gênero que as encerra:  

 

III- 

 

IV-  
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a) Apenas II e III  b)III e IV  c)III  d)II e IV 

 

5. Na questão acima, o Texto IV traz a palavra “pena” utilizada com um efeito de sentido 

denominado: 

a) Ambiguidade  b)Paronímia  c)Sinonímia  d)Hipérbole 

 

6. O adjetivo correspondente ao sentido prático de “pena” no cartaz do texto IV é: 

 

a)Penalizado  b)Apenado  c)Penificado  d)Penado.  

 

7. NULA 

 

8. Leia a tirinha a seguir e aponte a afirmativa que NÃO pode ser inferida do texto e da 

imagem.   

 
 

a) Os pacientes estavam esperando havia muito tempo. 

b) Os pacientes estão em sofrimento. 

c) A profissional de saúde fala “sorteado” porque não há atendimento para todos. 

d) A profissional de saúde atende mal os pacientes. 

 

9. Uma expressão que poderia ser utilizada para bloquear o sentido humorístico da tirinha 

seria, em vez de “o sorteado para o atendimento”: 

 

a) O próximo paciente.      b)O candidato.      c)O eleito.           d)A prioridade. 

 

10. Em “O sorteado para atendimento”, a expressão “para atendimento” constitui, 

sintaticamente, um: 

a) Sujeito simples   b)Complemento nominal  

c) Predicativo do sujeito  d)Adjunto adnominal 

11. De acordo com as frases: “Alguns filósofos sabem fazer poesias” e “Nenhum escritor sabe 

fazer poesias” é necessariamente verdade que: 

a)Alguns filósofos não são escritores.    b)Alguns filósofos são escritores. 

c)Nenhum filósofo é escritor.    d)Todos os escritores são filósofos 
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12. A alternativa que melhor representa a proposição “Se chover amanhã de manhã, então não 

irei à praia” é: 

a) ~ (A ↔ B)   b)A → B  c)A ↔ B  d)A ^ B 

13. “ Todos os alunos jogam  futebol”. “Nenhum jogador de futebol gosta de vôlei”.  

Logo, é CORRETO afirmar que: 

a)Todo jogador de futebol é aluno. 

b)Há pelo menos 1 jogador de vôlei que joga futebol. 

c)Todos os alunos que jogam futebol joga vôlei, mas não gosta.  

d) Nenhum aluno gosta de vôlei. 

 

14. A frase “De quantas maneiras distintas 4 pessoas podem sentar-se em uma mesa 

quadrada?” está relacionada com: 

a)Arranjos     b)Combinação   

c)Permutações com repetições  d)Permutação circular 

 

15. Uma urna contém 15 bolas enumeradas de 1 a 15. A probabilidade de se retirar “um 

número primo” e “três números ímpares seguidos sem reposição”, ambos em tempos diferentes 

é de respectivamente: 

a)46% e 8/65  b)40% e 8/65  c)40% e 3/41         d)42% e 7/65 

16. “No fim de janeiro de 2014, as empresas responsáveis pela ampliação do Canal do Panamá, 

paralisaram os trabalhos por causa de uma disputa com o governo panamenho para rever os 

valores do contrato.” Revista Exame edição 1060, ano 48, N
o
 4 de 05/03/14. 

Acerca do Canal do Panamá, assinale a alternativa CORRETA: 

a) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Atlântico. 

b) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Índico. 

c) O canal do Panamá liga o Oceano Indico ao Atlântico.  

d) O canal do Panamá liga o Oceano Atlântico à Oceania. 

 

17.  “Tudo começou em novembro de 2013, quando o então presidente ucraniano, Viktor 

Yanukovich, decidiu abandonar um acordo de livre comércio com a União Europeia para se 

alinhar à Rússia, país que dominou a Ucrânia por gerações quando esta fazia parte da União 

Soviética.” São alguns dos países que compõem a União Europeia:  

 

a) Grécia e Califórnia.  b)Alemanha e França. 

c) Hungria e África do Sul.  d) Portugal e México. 

 

18. Ainda sobre a crise na Ucrânia, assinale a opção que aponta algumas das “vantagens” 

oferecidas pela Rússia no acordo entre esses países. 

 

a) Ajuda financeira e incentivo no incremento da Educação e Saúde da Ucrânia. 

b) Livre Comércio e acolhida dos imigrantes ucranianos na Rússia. 

c) Ajuda financeira e zona de livre comércio. 

d) Descontos no preço do gás produzido pela Ucrânia. 

 

19.  Atualmente, a população indígena no Brasil soma 896,9 mil (menos de 1% da população), 

de 305 etnias, com línguas e costumes diferentes, o que faz do Brasil o país com a maior 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/federacao-russa-russia-pais-da-asia-e-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/ucrania-pais-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/comunismo-do-socialismo-romantico-a-extinta-uniao-sovietica.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/comunismo-do-socialismo-romantico-a-extinta-uniao-sovietica.htm
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diversidade cultural do mundo. Os dados são do Censo 2010. No entanto, os índios ainda têm 

frágeis direitos aos seus territórios. Em 2014, duas propostas que visam alterar o direito do uso 

da terra pelos índios voltam ao debate no Congresso, são elas: 

 

a) PEC 215 e o PLP 227. 

b) Decreto municipal de Brasília e PEC 215. 

c) Lei Orgânica de Brasília e o PLP 227. 

d) Decreto municipal de Brasília e Lei Orgânica de Brasília. 

 

20.  No dia 27 de Fevereiro os brasileiros comemoraram os 20 anos do Plano Real. Após 6 

tentativas em 8 anos de acabar com a hiperinflação que deveria ser desacelerada. DEU CERTO. 

Entre os criadores  do Real, temos: 

a) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha e Pérsio Arida. 

b) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Fernando Henrique 

Cardoso. 

c) André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Pérsio Arida. 

d) Fernando Henrique Cardoso, Edmar Bacha, André Lara Resende e Pedro Malan. 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

21. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Art. 12º. Os estabelecimentos de 

ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:  

 

 I - elaborar e executar sua proposta pedagógica. 

 II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros.  

 III – assegurar a diminuição do cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas.  

 IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente.  

 V - prover meios de evitar  a recuperação dos alunos de menor rendimento.  

 VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade 

com a escola.  

 VII - informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como 

sobre a execução de sua proposta pedagógica. 

 

Assinale corretamente as alternativas abaixo: 

a) Apenas as alternativas III e V são falsas. 

b) Apenas as alternativas I e IV são falsas. 

c) Apenas as alternativas VI e VII são falsas. 

d) Apenas a alternativa II é falsa. 

 

22. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, Art. 19º. As instituições de 

ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas: 

a)Particulares e confessionais.  b)Publicas e privadas. 

c)Confessionais  e Governamentais.  d)Privadas e não governamentais. 

 

23. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) , Art. 61.  Consideram-se 

profissionais da educação escolar básica, EXCETO: 

 

a)Trabalhadores da instituição, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área 

pedagógica ou afim.  
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b)Trabalhadores estando em efetivo exercício e tendo sido formados ou não em cursos 

reconhecidos.  

c)Professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos 

ensinos fundamental e médio; 

d)Trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em 

administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com 

títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas;  

 

24. O planejamento de aula é uma ferramenta indispensável para o processo de ensino e 

aprendizagem. Entre os elementos que devem compor um plano de aula estão, EXCETO:  

 

a) Conhecimento dos recursos disponíveis da escola; 

b) Noção do conhecimento que os alunos já possuem sobre o conteúdo abordado; 

c) Ser inflexível frente a situações adversas; 
d) Elaboração de aulas de acordo com a realidade sociocultural dos estudantes;  

 

25. A Pedagogia que implementou o primeiro modelo formal de ensino que se estabeleceu no 

Brasil. Muito do que vivemos hoje tem os reflexos e as marcas dessa teoria, e esse modelo fez 

emergir as bases fundamentais da educação no país, e posteriormente, trouxe subsídios para as 

críticas e emergência de outras teorias da educação. Estamos nos referindo a: 

 

a)Teoria Libertadora.   b)Teoria critica. 

c)Teoria tradicional.   d)Teoria conservadora.  

 

26. O plano de ensino é indispensável para o processo de ensino  aprendizagem, o professor 

elabora os objetivos, os conteúdos, as estratégias, os recursos e a forma de avaliar os alunos em 

determinada disciplina. Acerca do Plano de Ensino, Pode-se AFIRMAR que: 

 

a)Faz menção exclusivamente a orientações gerais acerca dos objetivos do sistema escolar. 

b)Divide os conteúdos por bimestre, semestre e anualmente. 

c)Se  divide em tópicos e define metas, conteúdos e metodologia   para um período letivo. 

d)É uma ferramenta flexível e pode ser trabalhada a partir das necessidades apresentadas pelos 

alunos, não necessariamente tendo que ser planejada. 

 

27. A Constituição Brasileira de 1988, no Capítulo III, Da Educação, da Cultura e do Desporto, 

Artigo 205 prescreve: "A educação é direito de todos e dever do Estado e da família". Em seu 

Artigo 208º prevê: ... "o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

 

a) "atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino". 

b) "atendimento educacional aos portadores de deficiência, preferencialmente em clinicas 

especializadas.” 

c)“ atendimento regular e intensificado aos alunos com necessidades especiais, para que os 

mesmo possam acompanhar de maneira competitiva os alunos regulares. 

d) “ atendimento educacional para todos os educando, não fazendo distinção entre os mesmos. 

 

28. É importante destacar a concepção ampliada de educação de jovens e adultos no sentido de 

não se limitar apenas à escolarização, mas também reconhecer a educação como direito 

humano fundamental para a constituição de jovens e adultos autônomos, críticos e ativos frente 

à realidade em que vivem. O curso presencial de EJA está organizado da seguinte forma, 

EXCETO: 
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a) Ensino Fundamental – Anos Iniciais: duração de quatro semestres, com carga horária de 

1.600 (mil e seiscentas) horas. 

b)  Ensino Fundamental – Anos Finais: duração de quatro semestres, com carga horária de 

1.600 (mil e seiscentas) horas. 

c) Ensino Médio: duração de três semestres, com carga horária de 1.200 (mil e duzentas) horas. 

d) Ensino Médio: duração de dois semestres, com carga horária de 1.200 (mil e duzentas) 

horas. 

 

29. Toda escola tem objetivos que deseja alcançar, metas a cumprir e sonhos a realizar. O 

conjunto dessas aspirações, bem como os meios para concretizá-las, é o que dá forma e vida ao 

chamado projeto político-pedagógico - o famoso PPP. Se você prestar atenção, as próprias 

palavras que compõem o nome do documento dizem muito sobre ele. Sobre o PPP é possível 

afirmar, EXCETO: 

 

a)É projeto porque reúne propostas de ação concreta a executar durante determinado período de 

tempo. 

b)É político por considerar a escola como um espaço de formação de cidadãos conscientes, 

responsáveis e críticos, que atuarão individual e coletivamente na sociedade, modificando os 

rumos que ela vai seguir. 

c)É Politico por se tratar de um projeto acompanhado pelas politicas publicas e padrão 

para todas as escolas. 

d)É pedagógico porque define e organiza as atividades e os projetos educativos necessários ao 

processo de ensino e aprendizagem. 

 

30. O conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos, modos valorativos e atitudinais de 

atuação social, organizados pedagógica e didaticamente, tendo em vista a assimilação ativa e a 

aplicação pelos alunos na pratica de vida, chamamos de: 

 

a) Objetivo            b)Conteúdo           c)Estratégias           d)Recursos 

 

31. A utilização de uma língua efetua-se sob a forma de enunciados (orais e escritos) que são 

provenientes dos representantes de um ou outro domínio da atividade humana. Cada um desses 

domínios elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados que Bakhtin denomina 

gêneros do discurso. Sobre os gêneros, é correto dizer que: 

 

a)Sua apropriação é um mecanismo fundamental de socialização e de inserção prática nas 

atividades comunicativas humanas. 

b)São definidos exclusivamente por suas marcas linguísticas. 

c)São usados somente no mesmo contexto linguístico-discursivo. 

d)Suas características particulares são o suficiente para diferenciá-los uns dos outros. 

 

32. São exemplos de gêneros textuais que normatizam: 

a)Carta de solicitação; reportagem e editorial. 

b)Ensaio; resenha crítica e debate. 

c)Diário; notícia e biografia. 

d)Lei; portaria e regulamento. 

 

33. Sobre variação linguística, assinale o item INCORRETO: 

a)A variação regional é a maneira própria de falar de determinada região. 

b)A variação popular apresenta desvios das normas gramaticais. 

c)Um grupo profissional não é determinante para a existência de variação linguística. 

d)A variação histórica é a que sofre mudanças constantes impostas à língua através dos tempos. 
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34.Marque a opção em que está colocada uma característica da Linguagem Culta: 

a)Não utilização de marcas de concordância. b)Uso regular da forma nós. 

c)Uso constante de a gente.    d)Uso de gírias. 

 

35. Observe a seguinte expressão: “Qual é, mano? Se liga, véio!”, assinale a alternativa 

FALSA, em relação à maneira como a linguística analisa essa fala: 

a)Gíria de pessoas incultas. 

b)Não se pode dizer que seja um registro de língua portuguesa. 

c)Variação linguística. 

d)Uma forma de expressar determinada realidade cultural. 

 

36. A seguir, há quatro estratégias de compreensão leitora. Ordene-as, numerando de 1 a 4, e 

marque a alternativa que traz a correta sequência, de cima para baixo, de utilização dessas 

estratégias: 

(     ) Esclarecer possíveis dúvidas sobre o texto. 

(     ) Formular perguntas sobre o que foi lido. 

(     ) Resumir as ideias do texto. 

(     ) Formular previsões sobre o texto a ser lido. 

 

a)1, 2, 3, 4.  b)4, 2, 1, 3.  c)3, 2, 4, 1.  d)3, 1, 4, 2. 

 

37. Assinale o item em que NÃO está expresso um tipo de coesão textual: 

a)Coesão situacional: refere-se à situação do falante. 

b)Coesão referencial: refere-se a um elemento da sequência textual que se remete a outro do 

mesmo texto, substituindo-o. 

c)Coesão recorrencial: refere-se à repetição de um termo anterior que não funciona como uma 

substituição ou referência, mas como um novo significado. 

d)Coesão sequencial: refere-se ao desenvolvimento textual propriamente dito. 

 

38. A elipse, omissão de termos, é um recurso coesivo sequencial. Assinale a alternativa que 

traz corretamente destacado(s) o(s) termo(s) omitido(s). 

a)O amor tem fácil a entrada e difícil a saída. 

b)Pode haver amor sem ciúme, mas não sem temores. 

c)As ciências aplicadas não existem, só as aplicações da ciência. 

d)Compreender é o primeiro passo; viver, o segundo. 

 

39. A coerência é a base de sentido dos textos e ela depende de uma série de fatores. São 

fatores de coerência textual, EXCETO os do item: 

 

a)Conhecimento de mundo, inferência, focalização. 

b)Intertextualidade, deferência, injunção. 

c)Conhecimento linguístico, intertextualidade, situacionalidade. 

d)Informatividade, focalização, intencionalidade. 

 

40. Assinale o item em que há INCORREÇÃO na correspondência entre função da linguagem 

e componente da situação comunicativa: 

 

a)Função metalinguística: ligada ao referente. 

b)Função conativa: ligada ao destinatário / receptor. 

c)Função emotiva: ligada ao remetente / emissor. 

d)Função fática: ligada ao canal. 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO - 27/04/2014 

10 
 

 

41. Apesar de todos os avanços e estudos linguísticos e de metodologias de ensino de 

português, a gramática mais utilizada na escola é a: 

 

a)Reflexiva.  b)Descritiva.  c)Normativa.  d)Funcional. 

 

O poema abaixo, “Amor é fogo que arde sem se ver”, é de autoria de Luís de Camões e 

foi escrito no século XVI. Leia-o e responda às questões de 42 a 46. 

 

“Amor é fogo que arde sem se ver; 

É ferida que dói e não se sente; 

É um contentamento descontente; 

É dor que desatina sem doer; 

 

É um não querer mais que bem querer; 

É solitário andar por entre a gente; 

É nunca contentar-se de contente; 

É cuidar que se ganha em se perder; 

 

É querer estar preso por vontade; 

É servir a quem vence, o vencedor; 

É ter com quem nos mata lealdade. 

 

Mas como causar pode seu favor 

Nos corações humanos amizade, 

Se tão contrário a si é o mesmo Amor?” 

 

42. Qual das alternativas seguintes está de acordo com o texto? 

a)O autor define o amor intenso que está sentindo. 

b)O autor não se refere ao amor como sentimento universal. 

c)O autor define o amor como algo indefinível. 

d)O autor dá uma definição cabal de amor. 

 

43. Assinale a alternativa que traz o verso do poema que traduz a ideia de que quem ama só se 

sente feliz ao lado da pessoa amada: 

 

a)“É querer estar preso por vontade”. 

b)“É dor que desatina sem doer”. 

c)“É solitário andar por entre a gente”. 

d)“É ter com quem nos mata lealdade”. 

 

44. Marque o item cuja palavra, da última estrofe, resume tudo o que o poeta quis dizer sobre o 

amor: 

a)Favor.  b)Amizade.  c)Contrário.  d)Mesmo. 

 

45. As palavras lealdade (verso 11) e amizade (verso 13) são formadas pelo mesmo processo. 

Assinale o item que indica qual é esse processo: 
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a)Derivação parassintética.  b)Derivação sufixal. 

c)Derivação prefixal.   d)Derivação imprópria. 

 

46.O texto é construído a partir da tentativa de se definir o Amor. Daí o emprego do verbo Ser 

que, no poema, classifica-se como: 

a)De ligação.  b)Transitivo direto.  c)Transitivo indireto.  d)Intransitivo. 

 

47. Assinale o item que traz a definição CORRETA: 

a)Homônimos homógrafos são iguais na grafia, mas diferentes no significado e na 

pronúncia. 

b)Homônimos homógrafos são iguais na grafia e na pronúncia e diferentes no significado. 

c)Homônimos homófonos são iguais na grafia e na pronúncia e diferentes no significado. 

d)Parônimos são diferentes na pronúncia e na grafia, mas semelhantes no significado. 

 

48. Indique a opção em que a concordância aparece de maneira CORRETA: 

a)Publicou-se notícias falsas. 

b)Cerca de dez atores faltou aos ensaios. 

c)Marcos ou César se casarão com Luciana. 

d)Voltou à tarde o menino e o pai dele. 

 

49. Marque a alternativa em que o pronome que, devidamente empregado, NÃO seria regido de 

preposição: 

a)O cargo __________ aspiro depende de concurso. 

b)Eis a razão __________ não comparecemos. 

c)Carlos é o colega __________ mais admiro. 

d)Ali está o abrigo __________ precisamos. 

 

50. Identifique a opção que NÃO traz pronome relativo: 

a)Compraremos o carro que seu pai está vendendo. 

b)Conheço a cidade que você visitou. 

c)Conheço a cidade em que você morou. 

d)Deveria ser proibido que se fumasse nos recintos fechados. 
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PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 
Leia o texto I e responda às perguntas. 

 

Texto I 

           Prezada senhorita, 

 

           Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, 

estabelecido à Rua da Praia, número 632, dar por encerrados nossos entendimentos de 

noivado. Como passei a ser o contabilista-chefe dos Armazéns Penalva, conceituada 

firma desta praça, não me restará, em face dos novos e pesados encargos, tempo útil 

para os deveres conjugais.  

           Outrossim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, como 

vinha fazendo desde que me formei em contabilidade em 17 de maio de 1932, em 

solenidade presidida pelo Exmo Sr. Presidente do Estado e outras autoridades civis e 

militares, bem assim como representantes da Associação dos Varejistas e da Sociedade 

Cultural e Recreativa José de Alencar.  

          Sem mais, creia-me de V. S. patrício e admirador, 

Sabugosa de Castro 

(José Cândido de Carvalho) 

 

1. Em relação ao gênero do texto I, é CORRETO afirmar: 

a) O gênero em que o texto foi tecido corresponde idealmente ao conteúdo expresso, 

tendo em vista a gravidade do tema. 

b) O gênero mais coerente para o texto lançaria mão de uma linguagem menos 

burocrática. 

c) O gênero carta comercial é útil para veicular as informações presentes neste texto. 

d) O texto carece de informações mais precisas, o que não é constante num gênero 

como a carta. 

 

2. No trecho “Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor” (linha 3), a adequação/inadequação do gênero 

ao propósito do texto provoca, talvez não intencionalmente, um efeito como os abaixo 

elencados, EXCETO: 

a) De ironia, já que o autor tem a honra de comunicar o fim do noivado com a senhorita. 

b)De incoerência, já que o propósito da carta e o formato da sua introdução não 

produzem uma linearidade temática. 

c) De aparente satisfação por parte do emissor, já que provavelmente não amava a 

senhorita, destinatário da carta. 

d)De cortesia, visto que é educado utilizar essa formatação em cartas, não 

importando o conteúdo veiculado. 
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Leia o texto II e responda às questões 3 e 4. 

 

Texto II 

 

Soldado cria poema para registrar ocorrência de entrega de arma em MG  

Ele se inspirou com a história de um pai que queria tirar o filho do crime. 

Polícia Militar disse que ele feriu norma e deve ser ouvido por uma comissão. 

Pedro Triginelli 

 

Um Policial Militar encontrou um jeito diferente de preencher um Boletim de 

Ocorrência (BO) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele criou 

um poema para descrever a história de um pai que tentava tirar o filho do mundo do 

crime, sem entregá-lo à polícia. O G1 teve acesso ao BO nesta quarta-feira (2). 

No dia 28 de dezembro, um pai contou à polícia que o filho guardava uma arma em 

casa. Ele explicou que não queria vê-lo preso e, por isso, queria deixar a espingarda em 

um local determinado. 

No local combinado, os militares encontraram a arma. Depois disso, o policial 

responsável pela ocorrência escreveu os versos. Em um dos trechos, ele pede que o 

delegado aceite o boletim escrito de forma diferente: 

 

 

Em memória daquele velho da distante joazeiro 

Que entregou tão bela arma 

Sem querer glória ou dinheiro 

Fiz esse relato em verso. 

Ao doutor delegado peço 

Que o receba, por derradeiro. 

 

Em outra parte do poema, o soldado diz que o pai deve estar em paz com a consciência: 

 

Recolhemos a tal arma 

sem força ou resistência 

O velho cumpriu o trato 

Sem gastar uma insistência 

O velho nunca mais vi 

Deve estar por aí 

Em paz com a consciência. 

 

A assessoria de imprensa da PM informou que o militar vai ser ouvido por uma 

comissão. Caso seja constatado que ele feriu alguma norma, o soldado pode ser punido. 

Ainda segundo a assessoria, ele não respeitou uma norma institucional de técnica de 

redação de documentos militares. 

Fonte: www.g1.globo.com 

http://www.g1.globo.com/
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3. Sobre o texto, é VERDADEIRO afirmar: 

 

a) Temos um texto com características jornalísticas contendo um texto com 

características poéticas. 

b) Temos um texto publicitário. 

c) Temos um texto com características publicitárias contendo um texto com 

características injuntivas. 

d) Temos um texto jornalístico. 

 

4. Marque a opção em que se encontram textos COM CARACTERÍSTICAS 

SEMELHANTES às de um B.O (boletim de ocorrência), não importando o gênero que 

as encerra:  

 

 

III- 
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IV-  

 

 

a) Apenas II e III  b)III e IV  c)III  d)II e IV 

 

5. Na questão acima, o Texto IV traz a palavra “pena” utilizada com um efeito de 

sentido denominado: 

a) Ambiguidade b)Paronímia  c)Sinonímia  d)Hipérbole 

 

6. O adjetivo correspondente ao sentido prático de “pena” no cartaz do texto IV é: 

 

a)Penalizado  b)Apenado  c)Penificado  d)Penado.  

 

7. NULA 

 

8. Leia a tirinha a seguir e aponte a afirmativa que NÃO pode ser inferida do texto e da 

imagem.   

 
 

a) Os pacientes estavam esperando havia muito tempo. 

b) Os pacientes estão em sofrimento. 

c) A profissional de saúde fala “sorteado” porque não há atendimento para todos. 

d) A profissional de saúde atende mal os pacientes. 
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9. Uma expressão que poderia ser utilizada para bloquear o sentido humorístico da 

tirinha seria, em vez de “o sorteado para o atendimento”: 

 

a) O próximo paciente.      b)O candidato.      c)O eleito.           d)A prioridade. 

 

10. Em “O sorteado para atendimento”, a expressão “para atendimento” constitui, 

sintaticamente, um: 

a) Sujeito simples   b)Complemento nominal  

c) Predicativo do sujeito  d)Adjunto adnominal 

11. De acordo com as frases: “Alguns filósofos sabem fazer poesias” e “Nenhum 

escritor sabe fazer poesias” é necessariamente verdade que: 

a)Alguns filósofos não são escritores.    b)Alguns filósofos são escritores. 

c)Nenhum filósofo é escritor.    d)Todos os escritores são filósofos 

 

12. A alternativa que melhor representa a proposição “Se chover amanhã de manhã, 

então não irei à praia” é: 

a) ~ (A ↔ B)   b)A → B  c)A ↔ B  d)A ^ B 

13. “ Todos os alunos jogam  futebol”. “Nenhum jogador de futebol gosta de vôlei”.  

Logo, é CORRETO afirmar que: 

a)Todo jogador de futebol é aluno. 

b)Há pelo menos 1 jogador de vôlei que joga futebol. 

c)Todos os alunos que jogam futebol joga vôlei, mas não gosta.  

d) Nenhum aluno gosta de vôlei. 

 

14. A frase “De quantas maneiras distintas 4 pessoas podem sentar-se em uma mesa 

quadrada?” está relacionada com: 

a)Arranjos     b)Combinação   

c)Permutações com repetições  d)Permutação circular 

 

15. Uma urna contém 15 bolas enumeradas de 1 a 15. A probabilidade de se retirar “um 

número primo” e “três números ímpares seguidos sem reposição”, ambos em tempos 

diferentes é de respectivamente: 

a)46% e 8/65  b)40% e 8/65  c)40% e 3/41         d)42% e 7/65 

16. “No fim de janeiro de 2014, as empresas responsáveis pela ampliação do Canal do 

Panamá, paralisaram os trabalhos por causa de uma disputa com o governo panamenho 

para rever os valores do contrato.” Revista Exame edição 1060, ano 48, N
o
 4 de 05/03/14. 

Acerca do Canal do Panamá, assinale a alternativa CORRETA: 

a) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Atlântico. 

b) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Índico. 

c) O canal do Panamá liga o Oceano Indico ao Atlântico.  

d) O canal do Panamá liga o Oceano Atlântico à Oceania. 
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17.  “Tudo começou em novembro de 2013, quando o então presidente ucraniano, 

Viktor Yanukovich, decidiu abandonar um acordo de livre comércio com a União 

Europeia para se alinhar à Rússia, país que dominou a Ucrânia por gerações quando 

esta fazia parte da União Soviética.” São alguns dos países que compõem a União 

Europeia:  

 

a) Grécia e Califórnia.  b)Alemanha e França. 

c) Hungria e África do Sul.  d) Portugal e México. 

 

18. Ainda sobre a crise na Ucrânia, assinale a opção que aponta algumas das 

“vantagens” oferecidas pela Rússia no acordo entre esses países. 

 

a) Ajuda financeira e incentivo no incremento da Educação e Saúde da Ucrânia. 

b) Livre Comércio e acolhida dos imigrantes ucranianos na Rússia. 

c) Ajuda financeira e zona de livre comércio. 

d) Descontos no preço do gás produzido pela Ucrânia. 

 

19.  Atualmente, a população indígena no Brasil soma 896,9 mil (menos de 1% da 

população), de 305 etnias, com línguas e costumes diferentes, o que faz do Brasil o país 

com a maior diversidade cultural do mundo. Os dados são do Censo 2010. No entanto, 

os índios ainda têm frágeis direitos aos seus territórios. Em 2014, duas propostas que 

visam alterar o direito do uso da terra pelos índios voltam ao debate no Congresso, são 

elas: 

 

a) PEC 215 e o PLP 227. 

b) Decreto municipal de Brasília e PEC 215. 

c) Lei Orgânica de Brasília e o PLP 227. 

d) Decreto municipal de Brasília e Lei Orgânica de Brasília. 

 

20.  No dia 27 de Fevereiro os brasileiros comemoraram os 20 anos do Plano Real. 

Após 6 tentativas em 8 anos de acabar com a hiperinflação que deveria ser desacelerada. 

DEU CERTO. Entre os criadores  do Real, temos: 

a) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha e Pérsio Arida. 

b) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Fernando Henrique 

Cardoso. 

c) André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Pérsio Arida. 

d) Fernando Henrique Cardoso, Edmar Bacha, André Lara Resende e Pedro Malan. 

 

 

 

 

 

 

 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/federacao-russa-russia-pais-da-asia-e-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/ucrania-pais-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/comunismo-do-socialismo-romantico-a-extinta-uniao-sovietica.htm
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
21. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Art. 12º. Os 

estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de 

ensino, terão a incumbência de:  

 

 I - elaborar e executar sua proposta pedagógica. 

 II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros.  

 III – assegurar a diminuição do cumprimento dos dias letivos e horas-aula 

estabelecidas.  

 IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente.  

 V - prover meios de evitar  a recuperação dos alunos de menor rendimento.  

 VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da 

sociedade com a escola.  

 VII - informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, 

bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica. 

 

Assinale corretamente as alternativas abaixo: 

a) Apenas as alternativas III e V são falsas. 

b) Apenas as alternativas I e IV são falsas. 

c) Apenas as alternativas VI e VII são falsas. 

d) Apenas a alternativa II é falsa. 

 

22. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, Art. 19º. As instituições 

de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas: 

a)Particulares e confessionais.  b)Publicas e privadas. 

c)Confessionais  e Governamentais.  d)Privadas e não governamentais. 

 

23. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) , Art. 61.  Consideram-se 

profissionais da educação escolar básica, EXCETO: 

 

a)Trabalhadores da instituição, portadores de diploma de curso técnico ou superior em 

área pedagógica ou afim.  

b)Trabalhadores estando em efetivo exercício e tendo sido formados ou não em 

cursos reconhecidos.  

c)Professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação 

infantil e nos ensinos fundamental e médio; 

d)Trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em 

administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como 

com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas;  

 

24. O planejamento de aula é uma ferramenta indispensável para o processo de ensino e 

aprendizagem. Entre os elementos que devem compor um plano de aula estão, 

EXCETO:  

a) Conhecimento dos recursos disponíveis da escola; 

b) Noção do conhecimento que os alunos já possuem sobre o conteúdo abordado; 

c) Ser inflexível frente a situações adversas; 
d) Elaboração de aulas de acordo com a realidade sociocultural dos estudantes;  
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25. A Pedagogia que implementou o primeiro modelo formal de ensino que se 

estabeleceu no Brasil. Muito do que vivemos hoje tem os reflexos e as marcas dessa 

teoria, e esse modelo fez emergir as bases fundamentais da educação no país, e 

posteriormente, trouxe subsídios para as críticas e emergência de outras teorias da 

educação. Estamos nos referindo a: 

 

a)Teoria Libertadora.   b)Teoria critica. 

c)Teoria tradicional.   d)Teoria conservadora.  

 

26. O plano de ensino é indispensável para o processo de ensino  aprendizagem, o 

professor elabora os objetivos, os conteúdos, as estratégias, os recursos e a forma de 

avaliar os alunos em determinada disciplina. Acerca do Plano de Ensino, Pode-se 

AFIRMAR que: 

 

a)Faz menção exclusivamente a orientações gerais acerca dos objetivos do sistema 

escolar. 

b)Divide os conteúdos por bimestre, semestre e anualmente. 

c)Se  divide em tópicos e define metas, conteúdos e metodologia   para um período 

letivo. 

d)É uma ferramenta flexível e pode ser trabalhada a partir das necessidades 

apresentadas pelos alunos, não necessariamente tendo que ser planejada. 

 

27. A Constituição Brasileira de 1988, no Capítulo III, Da Educação, da Cultura e do 

Desporto, Artigo 205 prescreve: "A educação é direito de todos e dever do Estado e da 

família". Em seu Artigo 208º prevê: ... "o dever do Estado com a educação será 

efetivado mediante a garantia de: 

 

a) "atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino". 

b) "atendimento educacional aos portadores de deficiência, preferencialmente em 

clinicas especializadas.” 

c)“ atendimento regular e intensificado aos alunos com necessidades especiais, para que 

os mesmo possam acompanhar de maneira competitiva os alunos regulares. 

d) “ atendimento educacional para todos os educando, não fazendo distinção entre os 

mesmos. 

 

28. É importante destacar a concepção ampliada de educação de jovens e adultos no 

sentido de não se limitar apenas à escolarização, mas também reconhecer a educação 

como direito humano fundamental para a constituição de jovens e adultos autônomos, 

críticos e ativos frente à realidade em que vivem. O curso presencial de EJA está 

organizado da seguinte forma, EXCETO: 

a) Ensino Fundamental – Anos Iniciais: duração de quatro semestres, com carga horária 

de 1.600 (mil e seiscentas) horas. 

b)  Ensino Fundamental – Anos Finais: duração de quatro semestres, com carga horária 

de 1.600 (mil e seiscentas) horas. 

c) Ensino Médio: duração de três semestres, com carga horária de 1.200 (mil e 

duzentas) horas. 

d) Ensino Médio: duração de dois semestres, com carga horária de 1.200 (mil e 

duzentas) horas. 
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29. Toda escola tem objetivos que deseja alcançar, metas a cumprir e sonhos a realizar. 

O conjunto dessas aspirações, bem como os meios para concretizá-las, é o que dá forma 

e vida ao chamado projeto político-pedagógico - o famoso PPP. Se você prestar atenção, 

as próprias palavras que compõem o nome do documento dizem muito sobre ele. Sobre 

o PPP é possível afirmar, EXCETO: 

 

a)É projeto porque reúne propostas de ação concreta a executar durante determinado 

período de tempo. 

b)É político por considerar a escola como um espaço de formação de cidadãos 

conscientes, responsáveis e críticos, que atuarão individual e coletivamente na 

sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir. 

c)É Politico por se tratar de um projeto acompanhado pelas politicas publicas e 

padrão para todas as escolas. 

d)É pedagógico porque define e organiza as atividades e os projetos educativos 

necessários ao processo de ensino e aprendizagem. 

 

30. O conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos, modos valorativos e atitudinais 

de atuação social, organizados pedagógica e didaticamente, tendo em vista a 

assimilação ativa e a aplicação pelos alunos na pratica de vida, chamamos de: 

a) Objetivo          b)Conteúdo          c)Estratégias          d)Recursos 

 

31. A casa de Felipe será reformada com pisos de diversas formas e cores. No banheiro 

ele pretende comprar azulejos em forma de triângulos. Indo a loja, verificou que 

existem diversos modelos, escolhendo um de forma de um triângulo isósceles que tem 

base medindo 8 cm e lados iguais com medidas de 5 cm. A área deste triângulo, em 

cm
2
, é: 

 a) 10               b) 12                       c) 18                      d) 20                  
 

32. Um investidor aplicou a quantia de R$ 500,00 em um fundo de investimento que 

opera no regime de juros simples. Após 6 meses o investidor verificou que o montante 

era de R$ 560,00. Qual a taxa de juros desse fundo de investimento? 

       a) 2%                   b) 6 %                     c) 10 %                 d) 30 %               

 

33. Em uma eleição para a escolha do representante do grêmio estudantil de uma 

determinada escola, votaram 943 alunos. Carlos, um dos candidatos, obteve 7 votos a 

mais que Paulo, e André teve 5 votos a mais que Carlos. Quantos votos teve o aluno 

vencedor desta eleição? 

       a) 320                  b) 315                     c) 308                    d) 943                  

 

34. Uma escada encostada em um edifício tem seus pés afastados a 50 m do edifício, 

formando assim, com o plano horizontal, um ângulo de 32º. A altura do edifício é 

aproximadamente: (sen 32º = 0,5299, cos 32º = 0,8480 e tg 32º = 0,6249). 

   a) 26,495 m        b) 28,41 m               c) 29,87 m             d) 31,24 m          

 

35. Uma fábrica de sapatos tem um custo fixo mensal de R$ 5.000,00. Cada sapato 

fabricado custa R$ 25,00 e é vendido por R$ 45,00. Para que a fábrica tenha um lucro 

mensal de R$ 4.000,00, ela deverá fabricar x sapatos. O valor de x é:  

       a) 300                  b) 350                     c) 400                    d) 450                  
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36. Sendo i a unidade imaginária e sabendo que i
2 

= -1, o valor de i
10

 + i
100

 é: 

        a) zero.             b) i                c) -i                 d) -1 

 

37. Certa barragem inaugurada em agosto de 2001, possui capacidade de 63,3 milhões 

de metros cúbicos, sangrou pela primeira vez em abril de 2004. Considerando que a 

vazão do sangradouro é de 6,33 mil metros cúbicos por minutos. Qual o tempo 

necessário para esvaziar completamente o reservatório? 

     a) 10.000 min     b) 15.000 min     c) 39.000 min     d) 46.000 min       

 

38. O produto da multiplicação entre as matrizes A e B existe somente se:  

       a) Se o número de colunas de A for igual ao número de linhas de B.  

       b) Se o número de colunas de A for igual ao número de colunas de B.  

       c) Se o número de linhas de A for igual ao número de linhas de B. 

       d) Se o número de linhas de A for igual ao número de colunas de B. 

 

39. No salão do posto de saúde, um Agente Comunitário de Saúde contou em um grupo 

12 meninos e 18 meninas. Em termos de porcentagem é VERDADEIRO afirmar que: 

       a) 60% do grupo é formado por meninos. 

       b) as meninas representam 40% deste grupo. 

       c) as meninas representam 60% deste grupo. 

       d) 30% do grupo é formado por meninos. 

 

40. O quarto termo do desenvolvimento de (x
2
 + 2)

10
, feito segundo os expoentes 

decrescentes de x, é: 

      a) 960x
12

                 b) 960x
10

              c) 960x
8
                 d) 960x

14
              

 

41. Um certo planeta possui dois satélites naturais: Lua X e Lua Y; o planeta gira em 

torno do Sol e os satélites em torno do planeta, de forma que os alinhamentos: 

Sol – planeta – Lua X ocorre a cada 18 anos e Sol – planeta – Lua Y ocorre a cada 48 

anos. 

Se hoje ocorrer o alinhamento Sol – planeta – Lua X – Lua Y, então esse fenômeno se 

repetirá daqui a: 

       a) 48 anos            b) 66 anos              c) 96 anos            d) 144 anos      

42. Em certa eleição foram obtidos os seguintes resultados: 

Candidato Porcentagem do total de votos Número de votos 

A 26%  

B 24%  

C 22%  

Nulo ou em branco  196 

 

O número de votos obtido pelo candidato vencedor foi: 

a) 178                b) 182                c) 184                    d) 188              
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43. Uma pessoa, datilografando 60 toques por minuto e trabalhando 6 horas por dia, 

realiza um certo trabalho em 10 dias. Outra pessoa, datilografando 50 toques por minuto 

e trabalhando 4 horas por dia, realizará o mesmo trabalho em: 

      a) 12 dias             b) 14 dias               c) 16 dias              d) 18 dias               

44. A equação do segundo grau 2x
2
 – kx + 3 = 0 possui – 1 como uma de suas raízes. 

Então a outra raiz é: 

     a) -3/2                   b) 1                         c) 0                        d) -1/2                   

45. Calcule o valor da seguinte soma: ( 2 + 3 + 4 + ....+ 99 + 100 + 101) 

       a) 5050               b) 5051                   c) 5049                  d) nda 

 

46. A solução do sistema 














1323

524

6

zyx

zyx

zyx

 é: 

     a) (-2;7;1)             b) (4;-3;5)               c) (0;1;5)               d) (1;2;3) 

 

47. Obtenha a função do 1º grau na variável x que passa pelos pontos ( 0, 1 ) e ( -3, 0): 

       a) y= x/3             b) y=-x/3 + 1           c) y= 2x                d) x/3 +1       

48. Num retângulo de perímetro 60, a base é duas vezes a altura. Então a área é: 

       a) 200                  b) 300                     c) 100                    d) 50             

49. Existem cinco ruas ligando os supermercados S1 e S2 e três ruas ligando S2 e S3. 

Para ir de S1 a S3, passando por S2, o número de trajetos diferentes que podem ser 

utilizados é: 

       a) 15                 b) 10                  c) 8                     d) 5                     

 

50. A representação da função y = -3 é uma reta : 

       a) paralela ao eixo das ordenadas; 

       b) perpendicular ao eixo das ordenadas; 

       c) perpendicular ao eixo das abcissas; 

       d) que intercepta os dois eixos; 
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PROFESSOR DE CIÊNCIAS HUMANAS 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 
Leia o texto I e responda às perguntas. 

 

Texto I 

           Prezada senhorita, 

 

           Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, 

estabelecido à Rua da Praia, número 632, dar por encerrados nossos entendimentos de 

noivado. Como passei a ser o contabilista-chefe dos Armazéns Penalva, conceituada 

firma desta praça, não me restará, em face dos novos e pesados encargos, tempo útil 

para os deveres conjugais.  

           Outrossim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, como 

vinha fazendo desde que me formei em contabilidade em 17 de maio de 1932, em 

solenidade presidida pelo Exmo Sr. Presidente do Estado e outras autoridades civis e 

militares, bem assim como representantes da Associação dos Varejistas e da Sociedade 

Cultural e Recreativa José de Alencar.  

          Sem mais, creia-me de V. S. patrício e admirador, 

Sabugosa de Castro 

(José Cândido de Carvalho) 

 

1. Em relação ao gênero do texto I, é CORRETO afirmar: 

a) O gênero em que o texto foi tecido corresponde idealmente ao conteúdo expresso, 

tendo em vista a gravidade do tema. 

b) O gênero mais coerente para o texto lançaria mão de uma linguagem menos 

burocrática. 

c) O gênero carta comercial é útil para veicular as informações presentes neste texto. 

d) O texto carece de informações mais precisas, o que não é constante num gênero 

como a carta. 

 

2. No trecho “Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor” (linha 3), a adequação/inadequação do gênero 

ao propósito do texto provoca, talvez não intencionalmente, um efeito como os abaixo 

elencados, EXCETO: 

a) De ironia, já que o autor tem a honra de comunicar o fim do noivado com a senhorita. 

b)De incoerência, já que o propósito da carta e o formato da sua introdução não 

produzem uma linearidade temática. 

c) De aparente satisfação por parte do emissor, já que provavelmente não amava a 

senhorita, destinatário da carta. 

d)De cortesia, visto que é educado utilizar essa formatação em cartas, não 

importando o conteúdo veiculado. 
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Leia o texto II e responda às questões 3 e 4. 

 

Texto II 

 

Soldado cria poema para registrar ocorrência de entrega de arma em MG  

Ele se inspirou com a história de um pai que queria tirar o filho do crime. 

Polícia Militar disse que ele feriu norma e deve ser ouvido por uma comissão. 

Pedro Triginelli 

 

Um Policial Militar encontrou um jeito diferente de preencher um Boletim de 

Ocorrência (BO) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele criou 

um poema para descrever a história de um pai que tentava tirar o filho do mundo do 

crime, sem entregá-lo à polícia. O G1 teve acesso ao BO nesta quarta-feira (2). 

No dia 28 de dezembro, um pai contou à polícia que o filho guardava uma arma em 

casa. Ele explicou que não queria vê-lo preso e, por isso, queria deixar a espingarda em 

um local determinado. 

No local combinado, os militares encontraram a arma. Depois disso, o policial 

responsável pela ocorrência escreveu os versos. Em um dos trechos, ele pede que o 

delegado aceite o boletim escrito de forma diferente: 

 

 

Em memória daquele velho da distante joazeiro 

Que entregou tão bela arma 

Sem querer glória ou dinheiro 

Fiz esse relato em verso. 

Ao doutor delegado peço 

Que o receba, por derradeiro. 

 

Em outra parte do poema, o soldado diz que o pai deve estar em paz com a consciência: 

 

Recolhemos a tal arma 

sem força ou resistência 

O velho cumpriu o trato 

Sem gastar uma insistência 

O velho nunca mais vi 

Deve estar por aí 

Em paz com a consciência. 

 

A assessoria de imprensa da PM informou que o militar vai ser ouvido por uma 

comissão. Caso seja constatado que ele feriu alguma norma, o soldado pode ser punido. 

Ainda segundo a assessoria, ele não respeitou uma norma institucional de técnica de 

redação de documentos militares. 

Fonte: www.g1.globo.com 

http://www.g1.globo.com/
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3. Sobre o texto, é VERDADEIRO afirmar: 

 

a) Temos um texto com características jornalísticas contendo um texto com 

características poéticas. 

b) Temos um texto publicitário. 

c) Temos um texto com características publicitárias contendo um texto com 

características injuntivas. 

d) Temos um texto jornalístico. 

 

4. Marque a opção em que se encontram textos COM CARACTERÍSTICAS 

SEMELHANTES às de um B.O (boletim de ocorrência), não importando o gênero que 

as encerra:  

 

 

III- 
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IV-  

 

 

a) Apenas II e III  b)III e IV  c)III  d)II e IV 

 

5. Na questão acima, o Texto IV traz a palavra “pena” utilizada com um efeito de 

sentido denominado: 

a) Ambiguidade b)Paronimia  c)Sinonímia  d)Hipérbole 

 

6. O adjetivo correspondente ao sentido prático de “pena” no cartaz do texto IV é: 

 

a)Penalizado  b)Apenado  c)Penificado  d)Penado.  

 

7. NULA 

 

8. Leia a tirinha a seguir e aponte a afirmativa que NÃO pode ser inferida do texto e da 

imagem.   

 
 

a) Os pacientes estavam esperando havia muito tempo. 

b) Os pacientes estão em sofrimento. 

c) A profissional de saúde fala “sorteado” porque não há atendimento para todos. 

d) A profissional de saúde atende mal os pacientes. 
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9. Uma expressão que poderia ser utilizada para bloquear o sentido humorístico da 

tirinha seria, em vez de “o sorteado para o atendimento”: 

 

a) O próximo paciente.      b)O candidato.      c)O eleito.           d)A prioridade. 

 

10. Em “O sorteado para atendimento”, a expressão “para atendimento” constitui, 

sintaticamente, um: 

a) Sujeito simples   b)Complemento nominal  

c)   Predicativo do sujeito  d)Adjunto adnominal 

11. De acordo com as frases: “Alguns filósofos sabem fazer poesias” e “Nenhum 

escritor sabe fazer poesias” é necessariamente verdade que: 

a)Alguns filósofos não são escritores.    b)Alguns filósofos são escritores. 

c)Nenhum filósofo é escritor.    d)Todos os escritores são filósofos 

 

12. A alternativa que melhor representa a proposição “Se chover amanhã de manhã, 

então não irei à praia” é: 

a) ~ (A ↔ B)   b)A → B  c)A ↔ B  d)A ^ B 

13. “ Todos os alunos jogam  futebol”. “Nenhum jogador de futebol gosta de vôlei”.  

Logo, é CORRETO afirmar que: 

a)Todo jogador de futebol é aluno. 

b)Há pelo menos 1 jogador de vôlei que joga futebol. 

c)Todos os alunos que jogam futebol joga vôlei, mas não gosta.  

d) Nenhum aluno gosta de vôlei. 

 

14. A frase “De quantas maneiras distintas 4 pessoas podem sentar-se em uma mesa 

quadrada?” está relacionada com: 

a)Arranjos     b)Combinação   

c)Permutações com repetições  d)Permutação circular 

 

15. Uma urna contém 15 bolas enumeradas de 1 a 15. A probabilidade de se retirar “um 

número primo” e “três números ímpares seguidos sem reposição”, ambos em tempos 

diferentes é de respectivamente: 

a)46% e 8/65  b)40% e 8/65  c)40% e 3/41         d)42% e 7/65 

16. “No fim de janeiro de 2014, as empresas responsáveis pela ampliação do Canal do 

Panamá, paralisaram os trabalhos por causa de uma disputa com o governo panamenho 

para rever os valores do contrato.” Revista Exame edição 1060, ano 48, N
o
 4 de 05/03/14. 

Acerca do Canal do Panamá, assinale a alternativa CORRETA: 

a) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Atlântico. 

b) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Índico. 

c) O canal do Panamá liga o Oceano Indico ao Atlântico.  

d) O canal do Panamá liga o Oceano Atlântico à Oceania. 
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17.  “Tudo começou em novembro de 2013, quando o então presidente ucraniano, 

Viktor Yanukovich, decidiu abandonar um acordo de livre comércio com a União 

Europeia para se alinhar à Rússia, país que dominou a Ucrânia por gerações quando 

esta fazia parte da União Soviética.” São alguns dos países que compõem a União 

Europeia:  

 

a) Grécia e Califórnia.  b)Alemanha e França. 

c) Hungria e África do Sul.  d) Portugal e México. 

 

18. Ainda sobre a crise na Ucrânia, assinale a opção que aponta algumas das 

“vantagens” oferecidas pela Rússia no acordo entre esses países. 

 

a) Ajuda financeira e incentivo no incremento da Educação e Saúde da Ucrânia. 

b) Livre Comércio e acolhida dos imigrantes ucranianos na Rússia. 

c) Ajuda financeira e zona de livre comércio. 

d) Descontos no preço do gás produzido pela Ucrânia. 

 

19.  Atualmente, a população indígena no Brasil soma 896,9 mil (menos de 1% da 

população), de 305 etnias, com línguas e costumes diferentes, o que faz do Brasil o país 

com a maior diversidade cultural do mundo. Os dados são do Censo 2010. No entanto, 

os índios ainda têm frágeis direitos aos seus territórios. Em 2014, duas propostas que 

visam alterar o direito do uso da terra pelos índios voltam ao debate no Congresso, são 

elas: 

 

a) PEC 215 e o PLP 227. 

b) Decreto municipal de Brasília e PEC 215. 

c) Lei Orgânica de Brasília e o PLP 227. 

d) Decreto municipal de Brasília e Lei Orgânica de Brasília. 

 

20.  No dia 27 de Fevereiro os brasileiros comemoraram os 20 anos do Plano Real. 

Após 6 tentativas em 8 anos de acabar com a hiperinflação que deveria ser desacelerada. 

DEU CERTO. Entre os criadores  do Real, temos: 

a) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha e Pérsio Arida. 

b) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Fernando Henrique 

Cardoso. 

c) André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Pérsio Arida. 

d) Fernando Henrique Cardoso, Edmar Bacha, André Lara Resende e Pedro Malan. 

 

 

 

 

 

 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/federacao-russa-russia-pais-da-asia-e-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/ucrania-pais-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/comunismo-do-socialismo-romantico-a-extinta-uniao-sovietica.htm
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
21. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Art. 12º. Os 

estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de 

ensino, terão a incumbência de:  

 

 I - elaborar e executar sua proposta pedagógica. 

 II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros.  

 III – assegurar a diminuição do cumprimento dos dias letivos e horas-aula 

estabelecidas.  

 IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente.  

 V - prover meios de evitar  a recuperação dos alunos de menor rendimento.  

 VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da 

sociedade com a escola.  

 VII - informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, 

bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica. 

 

Assinale corretamente as alternativas abaixo: 

a) Apenas as alternativas III e V são falsas. 

b) Apenas as alternativas I e IV são falsas. 

c) Apenas as alternativas VI e VII são falsas. 

d) Apenas a alternativa II é falsa. 

 

22. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, Art. 19º. As instituições 

de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas: 

a)Particulares e confessionais.  b)Publicas e privadas. 

c)Confessionais  e Governamentais.  d)Privadas e não governamentais. 

 

23. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) , Art. 61.  Consideram-se 

profissionais da educação escolar básica, EXCETO: 

 

a)Trabalhadores da instituição, portadores de diploma de curso técnico ou superior em 

área pedagógica ou afim.  

b)Trabalhadores estando em efetivo exercício e tendo sido formados ou não em 

cursos reconhecidos.  

c)Professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação 

infantil e nos ensinos fundamental e médio; 

d)Trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em 

administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como 

com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas;  

 

24. O planejamento de aula é uma ferramenta indispensável para o processo de ensino e 

aprendizagem. Entre os elementos que devem compor um plano de aula estão, 

EXCETO:  

 

a) Conhecimento dos recursos disponíveis da escola; 

b) Noção do conhecimento que os alunos já possuem sobre o conteúdo abordado; 

c) Ser inflexível frente a situações adversas; 
d) Elaboração de aulas de acordo com a realidade sociocultural dos estudantes;  
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25. A Pedagogia que implementou o primeiro modelo formal de ensino que se 

estabeleceu no Brasil. Muito do que vivemos hoje tem os reflexos e as marcas dessa 

teoria, e esse modelo fez emergir as bases fundamentais da educação no país, e 

posteriormente, trouxe subsídios para as críticas e emergência de outras teorias da 

educação. Estamos nos referindo a: 

 

a)Teoria Libertadora.   b)Teoria critica. 

c)Teoria tradicional.   d)Teoria conservadora.  

 

26. O plano de ensino é indispensável para o processo de ensino  aprendizagem, o 

professor elabora os objetivos, os conteúdos, as estratégias, os recursos e a forma de 

avaliar os alunos em determinada disciplina. Acerca do Plano de Ensino, Pode-se 

AFIRMAR que: 

 

a)Faz menção exclusivamente a orientações gerais acerca dos objetivos do sistema 

escolar. 

b)Divide os conteúdos por bimestre, semestre e anualmente. 

c)Se  divide em tópicos e define metas, conteúdos e metodologia   para um período 

letivo. 

d)É uma ferramenta flexível e pode ser trabalhada a partir das necessidades 

apresentadas pelos alunos, não necessariamente tendo que ser planejada. 

 

27. A Constituição Brasileira de 1988, no Capítulo III, Da Educação, da Cultura e do 

Desporto, Artigo 205 prescreve: "A educação é direito de todos e dever do Estado e da 

família". Em seu Artigo 208º prevê: ... "o dever do Estado com a educação será 

efetivado mediante a garantia de: 

 

a) "atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino". 

b) "atendimento educacional aos portadores de deficiência, preferencialmente em 

clinicas especializadas.” 

c)“ atendimento regular e intensificado aos alunos com necessidades especiais, para que 

os mesmo possam acompanhar de maneira competitiva os alunos regulares. 

d) “ atendimento educacional para todos os educando, não fazendo distinção entre os 

mesmos. 

 

28. É importante destacar a concepção ampliada de educação de jovens e adultos no 

sentido de não se limitar apenas à escolarização, mas também reconhecer a educação 

como direito humano fundamental para a constituição de jovens e adultos autônomos, 

críticos e ativos frente à realidade em que vivem. O curso presencial de EJA está 

organizado da seguinte forma, EXCETO: 

a) Ensino Fundamental – Anos Iniciais: duração de quatro semestres, com carga horária 

de 1.600 (mil e seiscentas) horas. 

b)  Ensino Fundamental – Anos Finais: duração de quatro semestres, com carga horária 

de 1.600 (mil e seiscentas) horas. 

c) Ensino Médio: duração de três semestres, com carga horária de 1.200 (mil e 

duzentas) horas. 

d) Ensino Médio: duração de dois semestres, com carga horária de 1.200 (mil e 

duzentas) horas. 
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29. Toda escola tem objetivos que deseja alcançar, metas a cumprir e sonhos a realizar. 

O conjunto dessas aspirações, bem como os meios para concretizá-las, é o que dá forma 

e vida ao chamado projeto político-pedagógico - o famoso PPP. Se você prestar atenção, 

as próprias palavras que compõem o nome do documento dizem muito sobre ele. Sobre 

o PPP é possível afirmar, EXCETO: 

 

a)É projeto porque reúne propostas de ação concreta a executar durante determinado 

período de tempo. 

b)É político por considerar a escola como um espaço de formação de cidadãos 

conscientes, responsáveis e críticos, que atuarão individual e coletivamente na 

sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir. 

c)É Politico por se tratar de um projeto acompanhado pelas politicas publicas e 

padrão para todas as escolas. 

d)É pedagógico porque define e organiza as atividades e os projetos educativos 

necessários ao processo de ensino e aprendizagem. 

 

30. O conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos, modos valorativos e atitudinais 

de atuação social, organizados pedagógica e didaticamente, tendo em vista a 

assimilação ativa e a aplicação pelos alunos na pratica de vida, chamamos de: 

a) Objetivo          b)Conteúdo          c)Estratégias          d)Recursos 

 

31. “Em fins de 1913, falava-se que, a qualquer momento, a cidade do Padre Cícero 

seria invadida pelas forças de Franco Rabelo. Ante a ameaça, a efetivação dos planos 

de Floro Bartolomeu foi antecipada. (...) Enquanto isso, espalhavam-se pelo sertão 

notícias sobre uma possível destruição da terra do Padre Cícero. Muitos sertanejos 

foram para Juazeiro. Pretendiam, a qualquer custo, defender o lugar sagrado. 

Falava-se que Franco Rabelo queria levar para Fortaleza a cabeça do Padre Cícero 

enfiada em um pedaço de madeira. Para os devotos, o conflito entre o Cariri e 

Fortaleza era uma luta entre o bem e o mal, entre Deus e o Diabo. 

        No dia 20 de dezembro de 1913, Juazeiro sofreu o primeiro ataque das forças 

rabelistas. A defesa foi realizada com a ajuda do “Circulo da Mãe das Dores”, ou 

seja, um conjunto de grandes trincheiras que os romeiros haviam construído ao redor 

da cidade.” (RAMOS:2004,361). O trecho supracitado refere-se à: 

 

a) Confederação do Equador.    b)Sedição do Juazeiro. 

c) Primeiro combate ao Sítio Caldeirão.  d)Revolta dos Malês. 

 

32. Segundo ressalta Francisco Régis Ramos, no Sítio Caldeirão, ““O que é de um é 

de todos, nada é de ninguém” - falava José Lourenço em suas pregações. Com 

entonação dos profetas, anunciava que não havia diferença entre os seres humanos, 

porque todos eram  filhos de Deus. Ninguém teria o direito de espoliar o irmão. Era 

um pecado a existência de pobres e ricos, em outros termos, de dominados e 

dominantes. Contrapondo-se à existência das desigualdades sociais, o Caldeirão era 

uma cooperativa de camponeses, orientada por princípios da solidariedade (...)”. 

(RAMOS: 2004,375). Podemos apontar como  princípio orientador da prática 

cotidiana do Sítio Caldeirão o: 

 

a) O marxismo ortodoxo.  b) A solidariedade cristã. 

c) A Teologia da Libertação.  d)As corporações de ofício. 
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33. No fim da Ditadura Militar brasileira, em meados da década de 1980, assistimos ao 

surgimento de um movimento popular e político-partidário que aglutinou  forças 

políticas durante o seu processo.  Estamos nos referindo ao: 

 

a)Movimento pelas Diretas-Já. b) Greves do ABC paulista. 

c) Intentona Comunista.  d)Festival do CPC. 

 

34. Sobre o “Despotismo Esclarecido” em Portugal, é correto afirmar que: 

 

I- O Déspota Esclarecido português foi D. José; 

II- O Marquês de Pombal foi Ministro Português de 1750 - 1777; 

III- Os Jesuítas foram expulsos de Portugal e de todas as colônias portuguesas; 

IV- Incentivou o comércio, o desenvolvimento das manufaturas e procurou desenvolver 

uma educação leiga; 

V- Abolição do “Pacto Colonial”, pois visando a arrecadação de impostos, permitiu a 

criação de manufaturas nas colônias. 

 

Estão corretos os itens: 

a) Apenas II,  III e IV estão corretos. b) Apenas I, II e V estão corretos. 

c) Apenas I, IV e V estão corretos.  d) Apenas II, III e V estão corretos. 

 

35. O historiador Jurandir Malerba, propõe que: “... o encontro entre a corte migrada 

com a elite econômica do Rio de Janeiro deflagrou uma transformação sensível das 

práticas sociais de ambas, no sentido de uma “europeização” das maneiras dos 

residentes aqui e de uma adaptação dos hábitos dos reinos, tanto no que diz respeito a 

regulamentação da vida palaciana - a etiqueta que deveria seguir na corte - quanto nas 

formas de sociabilidade cotidianas da população como um todo. (...) esse aspecto 

cultural, marcado pela expansão de redes de interdependência, que ligava os 

indivíduos em situações de afinidades de interesses ou de conflitos inconciliáveis, foi 

decisivo na redefinição dos quadros das elites dirigentes e, consequentemente, na 

formação do Estado brasileiro.” (MALERBA: 2000, 31). Sobre a referida mudança de 

comportamento e práticas de sociabilidade, é correto afirmar que: 

 

I- Estando as elites econômicas em contato direto com a “corte internalizada”, tal 

segmento social poderia defender de forma mais efetiva seus interesses privados, quer 

seja no que diz respeito ao econômico, quer político. 

II- Tal europeização dos costumes e das sociabilidades, foram possíveis graças à 

proibição do tráfico negreiro, o que fez com que os capitais anteriormente utilizados 

para mover o “tráfico infame” fossem  reinvestidos no Brasil. Investimento este que 

acabou impulsionando o comércio de luxo na corte, como lojas de tecidos, louças, 

perfumes e uma infinidade de produtos importados, o que dava ao Brasil e aos 

brasileiros “ares” europeizados. 

III- A redefinição dos quadros das elites dirigentes, pela qual os senhores de São Paulo, 

Minas Gerais e Rio de Janeiro conquistam avultada influência política, pode ser 

explicada sob a ótica da perda do poder econômico dos senhores de engenho do norte 

açucareiro. 

IV- Para além de preocupações estéticas e modismos, o querer-se apresentar ao estilo 

europeu era um estratégia de inserção na sociedade da Corte. 
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V- O elevado poder aquisitivo daqueles que orbitavam ao redor da corte era originário 

da extração e comercialização de diamantes na Corte e atividades ligadas ao então 

proibido tráfico negreiro. 

 

 

Dos itens propostos acima, são INCORRETOS: 

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

 

36. Sobre a da independência da América - portuguesa, é CORRETO afirmar que: 

a) A construção de um Brasil independente, era uma aspiração de todas as camadas da 

população da colônia. 

b) Uma das maiores preocupações em manter a colônia ligada à metrópole lusitana era a 

possibilidade de ruptura do “Pacto Colonial”. 

c) Efetivar a independência do Reino Unido a Portugal e Algarves não era um 

consenso nem mesmo entre a elite dirigente do Reino Unido a Portugal e Algarves. 

d) A vinda da família real para o “Brasil”, foi um evento que levou a um esfriamento do 

movimento de emancipação da colônia; movimento este  que havia sido deflagrado com 

a Inconfidência Mineira. 

 

37. Podemos considerar como golpe fatal às práticas de cunho mercantilista 

engendradas entre a América - portuguesa e sua metrópole: 

a) A assinatura dos tratados de 1810 entre portugueses e ingleses. 

b) A queda do preço do açúcar no mercado internacional. 

c) A proibição do tráfico escravo. 

d) A instalação na Corte no Rio de Janeiro. 

 

38. Sobre a cultura no Egito Antigo, é correto AFIRMAR que: 

a) Era acessível a todos os egípcios, haja vista tratar-se de uma sociedade democrática. 

b) Era produzida e de domínio dos escribas. 

c) Era patrimônio da reduzida elite de letrados, como cortesãos, sacerdotes, 

funcionários e escribas. 

d)Era patrimônio de toda a sociedade egípcia, haja vista a preocupação dos dirigentes 

egípcios com o desenvolvimento cultural e cientifico de seu povo. 

 

39. Sobre as práticas políticas de cunho populista no Brasil, é correto afirmar que: 

a) O populismo no Brasil é implementado no governo de Getúlio Vargas e tem seu fim 

com seu suicídio em 1954. 

b) As práticas políticas de cunho populista foram introduzidas no Brasil e 

implementadas no governo de Getúlio Vargas e têm seus términos com a Golpe 

Militar de 1964. 

c)Uma das características do populismo no Brasil, é a existência de sindicatos 

trabalhistas combativos, os quais eram conhecidos como pelegos.  

d) Foi uma prática política marcada pela extrema liberdade de expressão, daí o povo ter 

acesso aos meios de comunicação para reivindicar os seus direitos trabalhistas, o que 

acaba por levar a criação da CLT. 
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40. Leia atentamente o texto que segue: 

“1355a
 
A Retórica, stricto sensu, trata dos modos de persuasão. Essa é um tipo de 

demonstração, já estamos quase totalmente persuadidos quando algo foi 

demonstrado. A demonstração do orador é um enthymeme, e este é, em geral, o mais 

efetivo meio de persuasão.(...) 

1355b É absurdo dizer que alguém deveria envergonhar-se de não ser capaz de 

defender-se com seus membros, mas que não deveria sê-lo por não saber defender-se 

pelo domínio da fala e da razão, já que o uso do discurso lógico é mais típico do ser 

humano do que o uso dos membros.” (FUNARI:1995,76-78). Segundo podemos 

constatar pelo trecho supracitado, extraído à obra Retórica, de Aristóteles, a arte 

retórica era: 

 

a) Acessível somente aos cidadãos gregos. 

b) Uma arte dominada e praticada somente pelos filósofos pré-socráticos. 

c) Um tipo de arte que poderia ser desenvolvido por toda e qualquer pessoa em 

suas relações cotidianas. 

d) Uma arte desenvolvida e utilizada pelos cidadãos gregos com vistas à manipular os 

não cidadãos. 

 

41. A cartografia é a ciência que estuda a localização e orientação de um ponto, objeto 

ou pessoa na superfície da terra, através de referenciais denominados de pontos 

cardeais. O Globo Terrestre, por convenção, possui marcos que representam os 

meridianos, paralelos e trópicos. Assinale a alternativa que denomina corretamente os 

trópicos: 

 

a)Libra e Capricórnio.    b) Câncer e Capricórnio. 

c)Norte, Sul, Leste e Oeste.  d) Câncer e Libra. 

 

42.O deslocamento populacional das áreas rurais para as áreas urbanas, caracteriza que 

movimento migratório? 

a) Religioso  b)Natural  c)Êxodo rural d)Pendular 

43. A evaporação da água dos mares, dos rios, dos lagos, dos vegetais e animais, é 

causada pelo aquecimento da Terra pelo Sol. O vapor da água, em maiores altitudes 

condensa-se, transformando-se em gotículas de água líquida. O que ocorre após esse 

processo? 

a) Nada ocorre. 

b)A formação de ventos, tão somente. 

c) A formação das nuvens e a precipitação das chuvas. 

d) A formação de neve. 

 

44. Nas cartas topográficas ou mapas topográficos existem linhas que representam a 

altura ou declínio de um determinado terreno. Assinale a alternativa que denominada 

corretamente essas linhas. 

a)Linhas horizontais    b)Curvas de nível      c)Curvas do alto     d)Linhas verticais 
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45. Qual o instrumento cartográfico de orientação, utiliza-se como sistema de 

referência às coordenadas geográficas – latitude e longitude? 

a) Astrolábio  b) GPS – Global Positioning System 

c) Quadrante  d)Sextante 

 

46. A alteração das rochas resultantes de processos de degradação física ou dissolução 

de minerais, pela decomposição química, denomina-se de: 

 

a)Vulcanismo  b)Intemperismo c) Eustatismo  d)Tectonismo 

47. A vegetação periodicamente inundada pelas águas salgadas, típicas de litorais 

tropicais, denomina-se de: 

a)Pradaria  b)Campo  c) Cerrado  d)Mangue 

48. O relevo do território brasileiro apresenta grande variedade morfológica. Assinale a 

alternativa que representa exemplos de planaltos: 

a)Pantanal e Serra da Canastra 

b)Ibiapaba e Rio Ceará 

c)Chapada dos Guimarães e dos Veadeiros 

d)Litoral Cearense e Rio Amazonas 

 

49.Entre as características naturais predominantes do sertão nordestino, assinale a 

alternativa que apresenta as características marcantes: 

a) Clima tropical, rios perenes, vegetação exuberante e solos profundos.  

b) Clima semi-árido, rios intermitentes e vegetação de caatinga. 

c) Clima semi-árido, rios perenes e solos profundos. 

d) Clima úmido e rios intermitentes. 

 

50.Considerando que distância entre dois pontos em uma mapa de escala 1:100.000 é de 

50 cm, a distância real entre eles é igual a: 

a) 5.000 Km  b)500 Km  c)50 Km  d)5 Km 
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PROFESSOR DE CIÊNCIAS NATURAIS 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 
Leia o texto I e responda às perguntas. 

 

Texto I 

           Prezada senhorita, 

 

           Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, 

estabelecido à Rua da Praia, número 632, dar por encerrados nossos entendimentos de 

noivado. Como passei a ser o contabilista-chefe dos Armazéns Penalva, conceituada 

firma desta praça, não me restará, em face dos novos e pesados encargos, tempo útil 

para os deveres conjugais.  

           Outrossim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, como 

vinha fazendo desde que me formei em contabilidade em 17 de maio de 1932, em 

solenidade presidida pelo Exmo Sr. Presidente do Estado e outras autoridades civis e 

militares, bem assim como representantes da Associação dos Varejistas e da Sociedade 

Cultural e Recreativa José de Alencar.  

          Sem mais, creia-me de V. S. patrício e admirador, 

Sabugosa de Castro 

(José Cândido de Carvalho) 

 

1. Em relação ao gênero do texto I, é CORRETO afirmar: 

a) O gênero em que o texto foi tecido corresponde idealmente ao conteúdo expresso, 

tendo em vista a gravidade do tema. 

b) O gênero mais coerente para o texto lançaria mão de uma linguagem menos 

burocrática. 

c) O gênero carta comercial é útil para veicular as informações presentes neste texto. 

d) O texto carece de informações mais precisas, o que não é constante num gênero 

como a carta. 

 

2. No trecho “Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor” (linha 3), a adequação/inadequação do gênero 

ao propósito do texto provoca, talvez não intencionalmente, um efeito como os abaixo 

elencados, EXCETO: 

a) De ironia, já que o autor tem a honra de comunicar o fim do noivado com a senhorita. 

b)De incoerência, já que o propósito da carta e o formato da sua introdução não 

produzem uma linearidade temática. 

c) De aparente satisfação por parte do emissor, já que provavelmente não amava a 

senhorita, destinatário da carta. 

d)De cortesia, visto que é educado utilizar essa formatação em cartas, não 

importando o conteúdo veiculado. 
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Leia o texto II e responda às questões 3 e 4. 

 

Texto II 

 

Soldado cria poema para registrar ocorrência de entrega de arma em MG  

Ele se inspirou com a história de um pai que queria tirar o filho do crime. 

Polícia Militar disse que ele feriu norma e deve ser ouvido por uma comissão. 

Pedro Triginelli 

 

Um Policial Militar encontrou um jeito diferente de preencher um Boletim de 

Ocorrência (BO) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele criou 

um poema para descrever a história de um pai que tentava tirar o filho do mundo do 

crime, sem entregá-lo à polícia. O G1 teve acesso ao BO nesta quarta-feira (2). 

No dia 28 de dezembro, um pai contou à polícia que o filho guardava uma arma em 

casa. Ele explicou que não queria vê-lo preso e, por isso, queria deixar a espingarda em 

um local determinado. 

No local combinado, os militares encontraram a arma. Depois disso, o policial 

responsável pela ocorrência escreveu os versos. Em um dos trechos, ele pede que o 

delegado aceite o boletim escrito de forma diferente: 

 

 

Em memória daquele velho da distante joazeiro 

Que entregou tão bela arma 

Sem querer glória ou dinheiro 

Fiz esse relato em verso. 

Ao doutor delegado peço 

Que o receba, por derradeiro. 

 

Em outra parte do poema, o soldado diz que o pai deve estar em paz com a consciência: 

 

Recolhemos a tal arma 

sem força ou resistência 

O velho cumpriu o trato 

Sem gastar uma insistência 

O velho nunca mais vi 

Deve estar por aí 

Em paz com a consciência. 

 

A assessoria de imprensa da PM informou que o militar vai ser ouvido por uma 

comissão. Caso seja constatado que ele feriu alguma norma, o soldado pode ser punido. 

Ainda segundo a assessoria, ele não respeitou uma norma institucional de técnica de 

redação de documentos militares. 

Fonte: www.g1.globo.com 

http://www.g1.globo.com/
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3. Sobre o texto, é VERDADEIRO afirmar: 

 

a) Temos um texto com características jornalísticas contendo um texto com 

características poéticas. 

b) Temos um texto publicitário. 

c) Temos um texto com características publicitárias contendo um texto com 

características injuntivas. 

d) Temos um texto jornalístico. 

 

4. Marque a opção em que se encontram textos COM CARACTERÍSTICAS 

SEMELHANTES às de um B.O (boletim de ocorrência), não importando o gênero que 

as encerra:  

 

 

III- 
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IV-  

 

 

a) Apenas II e III  b)III e IV  c)III  d)II e IV 

 

5. Na questão acima, o Texto IV traz a palavra “pena” utilizada com um efeito de 

sentido denominado: 

a) Ambiguidade b)Paronímia  c)Sinonímia  d)Hipérbole 

 

6. O adjetivo correspondente ao sentido prático de “pena” no cartaz do texto IV é: 

 

a)Penalizado  b)Apenado  c)Penificado  d)Penado.  

 

7. NULA 

 

8. Leia a tirinha a seguir e aponte a afirmativa que NÃO pode ser inferida do texto e da 

imagem.   

 
 

a) Os pacientes estavam esperando havia muito tempo. 

b) Os pacientes estão em sofrimento. 

c) A profissional de saúde fala “sorteado” porque não há atendimento para todos. 

d) A profissional de saúde atende mal os pacientes. 
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9. Uma expressão que poderia ser utilizada para bloquear o sentido humorístico da 

tirinha seria, em vez de “o sorteado para o atendimento”: 

 

a) O próximo paciente.      b)O candidato.      c)O eleito.           d)A prioridade. 

 

10. Em “O sorteado para atendimento”, a expressão “para atendimento” constitui, 

sintaticamente, um: 

a) Sujeito simples   b)Complemento nominal  

c)   Predicativo do sujeito  d)Adjunto adnominal 

11. De acordo com as frases: “Alguns filósofos sabem fazer poesias” e “Nenhum 

escritor sabe fazer poesias” é necessariamente verdade que: 

a)Alguns filósofos não são escritores.    b)Alguns filósofos são escritores. 

c)Nenhum filósofo é escritor.    d)Todos os escritores são filósofos 

 

12. A alternativa que melhor representa a proposição “Se chover amanhã de manhã, 

então não irei à praia” é: 

a) ~ (A ↔ B)   b)A → B  c)A ↔ B  d)A ^ B 

13. “ Todos os alunos jogam  futebol”. “Nenhum jogador de futebol gosta de vôlei”.  

Logo, é CORRETO afirmar que: 

a)Todo jogador de futebol é aluno. 

b)Há pelo menos 1 jogador de vôlei que joga futebol. 

c)Todos os alunos que jogam futebol joga vôlei, mas não gosta.  

d) Nenhum aluno gosta de vôlei. 

 

14. NULA 

15. Uma urna contém 15 bolas enumeradas de 1 a 15. A probabilidade de se retirar “um 

número primo” e “três números ímpares seguidos sem reposição”, ambos em tempos 

diferentes é de respectivamente: 

a)46% e 8/65  b)40% e 8/65  c)40% e 3/41         d)42% e 7/65 

16. “No fim de janeiro de 2014, as empresas responsáveis pela ampliação do Canal do 

Panamá, paralisaram os trabalhos por causa de uma disputa com o governo panamenho 

para rever os valores do contrato.” Revista Exame edição 1060, ano 48, N
o
 4 de 05/03/14. 

Acerca do Canal do Panamá, assinale a alternativa CORRETA: 

a) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Atlântico. 

b) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Índico. 

c) O canal do Panamá liga o Oceano Indico ao Atlântico.  

d) O canal do Panamá liga o Oceano Atlântico à Oceania. 

 

17.  “Tudo começou em novembro de 2013, quando o então presidente ucraniano, 

Viktor Yanukovich, decidiu abandonar um acordo de livre comércio com a União 

Europeia para se alinhar à Rússia, país que dominou a Ucrânia por gerações quando 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/federacao-russa-russia-pais-da-asia-e-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/ucrania-pais-da-europa.htm
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esta fazia parte da União Soviética.” São alguns dos países que compõem a União 

Europeia:  

 

a) Grécia e Califórnia.  b)Alemanha e França. 

c) Hungria e África do Sul.  d) Portugal e México. 

 

18. Ainda sobre a crise na Ucrânia, assinale a opção que aponta algumas das 

“vantagens” oferecidas pela Rússia no acordo entre esses países. 

 

a) Ajuda financeira e incentivo no incremento da Educação e Saúde da Ucrânia. 

b) Livre Comércio e acolhida dos imigrantes ucranianos na Rússia. 

c) Ajuda financeira e zona de livre comércio. 

d) Descontos no preço do gás produzido pela Ucrânia. 

 

19.  Atualmente, a população indígena no Brasil soma 896,9 mil (menos de 1% da 

população), de 305 etnias, com línguas e costumes diferentes, o que faz do Brasil o país 

com a maior diversidade cultural do mundo. Os dados são do Censo 2010. No entanto, 

os índios ainda têm frágeis direitos aos seus territórios. Em 2014, duas propostas que 

visam alterar o direito do uso da terra pelos índios voltam ao debate no Congresso, são 

elas: 

 

a) PEC 215 e o PLP 227. 

b) Decreto municipal de Brasília e PEC 215. 

c) Lei Orgânica de Brasília e o PLP 227. 

d) Decreto municipal de Brasília e Lei Orgânica de Brasília. 

 

20.  No dia 27 de Fevereiro os brasileiros comemoraram os 20 anos do Plano Real. 

Após 6 tentativas em 8 anos de acabar com a hiperinflação que deveria ser desacelerada. 

DEU CERTO. Entre os criadores  do Real, temos: 

a) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha e Pérsio Arida. 

b) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Fernando Henrique 

Cardoso. 

c) André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Pérsio Arida. 

d) Fernando Henrique Cardoso, Edmar Bacha, André Lara Resende e Pedro Malan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/comunismo-do-socialismo-romantico-a-extinta-uniao-sovietica.htm
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
21. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Art. 12º. Os 

estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de 

ensino, terão a incumbência de:  

 

 I - elaborar e executar sua proposta pedagógica. 

 II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros.  

 III – assegurar a diminuição do cumprimento dos dias letivos e horas-aula 

estabelecidas.  

 IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente.  

 V - prover meios de evitar  a recuperação dos alunos de menor rendimento.  

 VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da 

sociedade com a escola.  

 VII - informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, 

bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica. 

 

Assinale corretamente as alternativas abaixo: 

a) Apenas as alternativas III e V são falsas. 

b) Apenas as alternativas I e IV são falsas. 

c) Apenas as alternativas VI e VII são falsas. 

d) Apenas a alternativa II é falsa. 

 

22. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, Art. 19º. As instituições 

de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas: 

a)Particulares e confessionais.  b)Publicas e privadas. 

c)Confessionais  e Governamentais.  d)Privadas e não governamentais. 

 

23. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Art. 61.  Consideram-se 

profissionais da educação escolar básica, EXCETO: 

 

a)Trabalhadores da instituição, portadores de diploma de curso técnico ou superior em 

área pedagógica ou afim.  

b)Trabalhadores estando em efetivo exercício e tendo sido formados ou não em 

cursos reconhecidos.  

c)Professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação 

infantil e nos ensinos fundamental e médio. 

d)Trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em 

administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como 

com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas.  

 

24. O planejamento de aula é uma ferramenta indispensável para o processo de ensino e 

aprendizagem. Entre os elementos que devem compor um plano de aula estão, 

EXCETO:  

 

a) Conhecimento dos recursos disponíveis da escola; 

b) Noção do conhecimento que os alunos já possuem sobre o conteúdo abordado; 

c) Ser inflexível frente a situações adversas; 
d) Elaboração de aulas de acordo com a realidade sociocultural dos estudantes;  



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO - 27/04/2014 

8 
 

 

25. A Pedagogia que implementou o primeiro modelo formal de ensino que se 

estabeleceu no Brasil. Muito do que vivemos hoje tem os reflexos e as marcas dessa 

teoria, e esse modelo fez emergir as bases fundamentais da educação no país, e 

posteriormente, trouxe subsídios para as críticas e emergência de outras teorias da 

educação. Estamos nos referindo a: 

 

a)Teoria Libertadora.   b)Teoria critica. 

c)Teoria tradicional.   d)Teoria conservadora.  

 

26. O plano de ensino é indispensável para o processo de ensino  aprendizagem, o 

professor elabora os objetivos, os conteúdos, as estratégias, os recursos e a forma de 

avaliar os alunos em determinada disciplina. Acerca do Plano de Ensino, Pode-se 

AFIRMAR que: 

 

a)Faz menção exclusivamente a orientações gerais acerca dos objetivos do sistema 

escolar. 

b)Divide os conteúdos por bimestre, semestre e anualmente. 

c)Se  divide em tópicos e define metas, conteúdos e metodologia   para um período 

letivo. 

d)É uma ferramenta flexível e pode ser trabalhada a partir das necessidades 

apresentadas pelos alunos, não necessariamente tendo que ser planejada. 

 

27. A Constituição Brasileira de 1988, no Capítulo III, Da Educação, da Cultura e do 

Desporto, Artigo 205 prescreve: "A educação é direito de todos e dever do Estado e da 

família". Em seu Artigo 208º prevê: ... "o dever do Estado com a educação será 

efetivado mediante a garantia de: 

 

a) "atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino". 

b) "atendimento educacional aos portadores de deficiência, preferencialmente em 

clinicas especializadas.” 

c)“ atendimento regular e intensificado aos alunos com necessidades especiais, para que 

os mesmo possam acompanhar de maneira competitiva os alunos regulares. 

d) “ atendimento educacional para todos os educando, não fazendo distinção entre os 

mesmos. 

 

28. É importante destacar a concepção ampliada de educação de jovens e adultos no 

sentido de não se limitar apenas à escolarização, mas também reconhecer a educação 

como direito humano fundamental para a constituição de jovens e adultos autônomos, 

críticos e ativos frente à realidade em que vivem. O curso presencial de EJA está 

organizado da seguinte forma, EXCETO: 

a) Ensino Fundamental – Anos Iniciais: duração de quatro semestres, com carga horária 

de 1.600 (mil e seiscentas) horas. 

b)  Ensino Fundamental – Anos Finais: duração de quatro semestres, com carga horária 

de 1.600 (mil e seiscentas) horas. 

c) Ensino Médio: duração de três semestres, com carga horária de 1.200 (mil e 

duzentas) horas. 

d) Ensino Médio: duração de dois semestres, com carga horária de 1.200 (mil e 

duzentas) horas. 
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29. Toda escola tem objetivos que deseja alcançar, metas a cumprir e sonhos a realizar. 

O conjunto dessas aspirações, bem como os meios para concretizá-las, é o que dá forma 

e vida ao chamado projeto político-pedagógico - o famoso PPP. Se você prestar atenção, 

as próprias palavras que compõem o nome do documento dizem muito sobre ele. Sobre 

o PPP é possível afirmar, EXCETO: 

 

a)É projeto porque reúne propostas de ação concreta a executar durante determinado 

período de tempo. 

b)É político por considerar a escola como um espaço de formação de cidadãos 

conscientes, responsáveis e críticos, que atuarão individual e coletivamente na 

sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir. 

c)É Politico por se tratar de um projeto acompanhado pelas politicas publicas e 

padrão para todas as escolas. 

d)É pedagógico porque define e organiza as atividades e os projetos educativos 

necessários ao processo de ensino e aprendizagem. 

 

30. O conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos, modos valorativos e atitudinais 

de atuação social, organizados pedagógica e didaticamente, tendo em vista a 

assimilação ativa e a aplicação pelos alunos na pratica de vida, chamamos de: 

 

a) Objetivo          b)Conteúdo          c)Estratégias          d)Recursos 

 

31. Podem ser característica dos seres vivos do Reino Protista: 

 

a) São seres procariontes, apresentam células com envoltório nuclear, possuem 

mitocôndrias e apresentam como meios de recombinação genética a conjugação, a 

transdução ou a transformação.  

b) São seres eucariontes, apresentam células com envoltório nuclear, não possuem 

mitocôndrias e apresentam como meios de recombinação genética a meiose ou a 

fertilização. 

c) São seres eucariontes, apresentam células com envoltório nuclear, possuem 

mitocôndrias e apresentam como meios de recombinação genética a conjugação ou 

a fertilização. 

d) São seres eucariontes, apresentam células com envoltório nuclear, não possuem 

mitocôndrias e apresentam como meios de recombinação genética a conjugação, a 

meiose ou a fertilização. 

 

32. Os vírus são seres muito especiais, pois não são formados por células. O Seu 

organismo é formado por proteínas e outras substâncias. De todas as características dos 

seres vivos, os vírus apresentam somente duas que são: 

 

a)A capacidade de se reproduzir e sofrer mutações. 

b)A capacidade de serem parasitas intra e extracelulares. 

c)A capacidade de se reproduzir por replicação do ácido nucléico e síntese das proteínas 

dos capsídeos.  

d)A capacidade de causar diversas doenças em seres humanos e animais.  
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33. As plantas só conseguem sobreviver quando recebem luz acima do seu ponto de 

compensação luminosa. De acordo com o ponto de compensação as plantas são 

divididas em dois grupos principais que são: 

 

a) Heliófitas e Crisóflilas que apresentam pontos de compensação elevado e baixo, 

respectivamente.  

b) Heliófitas e Homófilas que apresentam pontos de compensação baixo e elevado, 

respectivamente.  

c) Heliófitas e Umbrófilas que apresentam pontos de compensação baixo e elevado 

baixo, respectivamente.  

d) Heliófilas e Umbrófilas que apresentam pontos de compensação elevado e baixo, 

respectivamente.  

 

34. O transporte de substâncias e troca entre a célula e o meio externo podem ser 

agrupados em três categorias: o transporte ativo, o transporte passivo e o transporte 

mediado por vesículas. A difusão facilitada, a exocitose e a bomba de sódio e potássio 

são exemplos respectivamente de: 

 

a)Transporte mediado por vesículas – transporte passivo - transporte ativo. 

b)Transporte passivo – transporte mediado por vesículas – transporte ativo. 

c)Transporte ativo – transporte mediado por vesículas- transporte passivo. 

d)Transporte passivo – transporte passivo – transporte mediado por vesículas. 

 

35. As imunoglobulinas são moléculas de glicoproteínas que são produzidas por 

plasmócitos (linfócitos B ativados) na resposta contra um imunógeno na qual funcionam 

como anticorpos. São consideradas popriedades biológicas da Imunoglubulina G (IgG), 

EXCETO: 

 

a)Aglutinação e formação de precipitado.  b)Opsonização. 

c)Neutralização de vírus e toxinas.   d)Reação de hipersensibilidade. 

 

36.O cretinismo neurológico se caracteriza por ser uma doença causadora de distúrbios 

neurológicos, como alterações auditivas, da linguagem, neuromotoras e estrabismo, 

comprometimento da marcha e da postura. Um paciente com esta doença apresenta: 

 

a)Deficiência de iodo na alimentação.   

b) Excesso de iodo na alimentação. 

c) Deficiência de vitamina E na alimentação. 

d) Deficiência de vitamina A na alimentação. 

 

37. A AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) é uma doença sexualmente 

transmissível causada pelo vírus HIV que ataca e destrói as defesas naturais do corpo, 

deixando o paciente sem condições imunológicas para protegerem-se contra outras 

doenças. Não há transmissão desta doença pelo paciente quando entramos em contato 

com o (a) seu(a): 

 

a)Leite materno  b)Secreção vaginal   c)Urina  d)Esperma  

 

 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO - 27/04/2014 

11 
 

38. Observe a figura abaixo e marque a alternativa CORRETA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) O ciclo representa uma cadeia alimentar e o número 1 corresponde ao consumidor 

primário. 

b) O ciclo representa uma teia alimentar e o número 5 corresponde aos produtores. 

c) O ciclo representa uma cadeia alimentar e o número 2 corresponde ao consumidor 

secundário. 

d)O ciclo representa uma cadeia alimentar e o número 4 corresponde a um 

consumidor terciário. 

  

39. Os componentes estruturais de um ecossistema são constituídos por: 

a)Plantas, animais e organismos acelulares. 

b)Monera, Fungi, Protista, Animalia e Plantae. 

c)Produtores, consumidores primários, secundários, terciários e quaternários. 

d)Seres abióticos, seres bióticos e energia. 

 

40. Histologicamente, as estruturas do organismo humano que possuem tecido epitelial 

pavimentoso estratificado não queratinizado são:  

 

a) colo uterino e uretra peniana .  b) Esôfago e colo uterino. 

c)Traqueia e esôfago.   d) Túbulos seminíferos e traqueia. 

 

41. Na divisão celular, o processo de mitose: 

a) Apresenta a duplicação do DNA antecedente somente a uma divisão celular. 

b) Resulta em quatro células geneticamente diferentes. 

c) Ocorre em células germinativas e não somáticas. 

d) Apresenta redução do número de cromossomos. 

 

42. Preencha as lacunas e marque a alternativa mais adequada às respostas.  

 

A _________ (1) é um ___________ (2) produzido pelo _____________ (3) que 

permite a entrada da ___________ (4) e da gordura nas células e da proteína nos 

músculos. A falta de ___________ (5) no organismo leva ao aumento da ____________ 

(6) no sangue, emagrecimento e diminuição da musculatura, que são os sintomas da 

diabetes.  
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A melhor sequência que corresponde às respostas 1 -2-3-4-5-6 é: 

a) Insulina – hormônio – pâncreas – glicose – nutrientes - insulina 

b) Glicose – monosacarídeo – baço – insulina – alimentação adequada - glicose 

c) Insulina –  hormônio - pâncreas – glicose – insulina - glicose 

d) Glicose – monossacarídeo – fígado – insulina – glicose - insulina 

 

43. Em relação ao sistema circulatório marque a opção CORRETA de acordo com as 

definições das figuras abaixo:  

 

 

 

 

 

a) O vaso 1 é chamado veia e é responsável por levar o sangue do coração a todo o 

corpo. Suas paredes são mais finas que as das artérias. 

b) O Vaso 2 é chamado artéria e é responsável por  levar o sangue do coração a todo o 

corpo. Suas paredes são mais finas que as das veias.  

c) O vaso 3 é chamado veia e é responsável por levar o sangue do coração a todo o 

corpo. Suas paredes são mais finas que as das artérias. 

d) O vaso 3 é chamado veia e é responsável por levar o sangue vindo do corpo ao 

coração. Suas paredes são mais finas que as das artérias. 

 

44. Hoje, diante das opções de métodos contraceptivos, ao prescrever ou orientar o uso 

de qualquer um deles, o profissional da saúde e o usuário devem considerar os seguintes 

aspectos, EXCETO: 

a) Eficácia: considerar as possibilidades de falha. 

b) Hábitos alimentares: é importante que o paciente se atente a alguns hábitos 

alimentares que possam influenciar na eficácia dos medicamentos como a ingestão 

de bebidas alcoólicas, por exemplo.  

c) Disponibilidade: além da prescrição do método, é importante que o/a usuário/a seja 

orientado/a sobre como e onde obtê-lo. 

d) Reversibilidade: capacidade de recuperar a fertilidade após a interrupção do método. 

 

45. NULA 

 

46. A relação de Inquilinismo corresponde à:  

a) Relação interespecífica, harmônica, onde há uma associação entre espécies que se 

beneficiam e vivem separadas.  

b) Relação interespecífica, harmônica, onde uma espécie vive sobre a outra sem 

prejudicá-la.  
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c) Relação interespecífica, harmônica, onde uma espécie se beneficia de restos 

alimentares de outra.  

d) Relação interespecífica, desarmônica, onde uma espécie inibe o crescimento de outra.  

 

47. A combustão é uma fonte de poluição do ar que apresenta como principais 

poluentes:  

a) Dióxido de enxofre, trióxido de enxofre, monóxido de carbono e 

hidrocarbonetos. 

b) Dióxido de nitrogênio, hidrocarboneto, monóxido de carbono e aldeídos.  

c) Nitratos orgânicos, aerosol e aldeídos. 

d) Dióxido de carbono, monóxido de carbono, hidrocarbonetos e aldeídos. 

 

48. Os principais ramos de estudo da geologia estão apresentados nas alternativas 

abaixo, EXCETO: 

a) Mineralogia  b)Estratigrafia c)Angiografia  d)Petrologia 

 

49. “Os solos de clima tropical sofrem grandes problemas com a erosão, lixiviação e 

laterização”.  

De acordo com a afirmativa acima marque a alternativa correta: 

a)A lixiviação é o surgimento de uma crosta ferruginosa, formada pela decomposição 

das rochas com precipitação dos óxidos e hidróxidos de alumínio e ferro, que acaba com 

a fertilidade do solo. 

b)A laterização é o fenômeno geológico que consiste na formação de grandes buracos 

no solo causados pela chuva e intempéries.  

c)A erosão é a lavagem da parte superficial do solo, onde se encontra os nutrientes, e é 

retirada dos sais minerais hidrossolúveis, empobrecendo o solo. 

d) A laterização é o surgimento de uma crosta ferruginosa, formada pela 

decomposição das rochas com precipitação dos óxidos e hidróxidos de alumínio e 

ferro, que acaba com a fertilidade do solo. 

 

50. Há cinco dimensões principais da sustentabilidade a serem consideradas quanto ao 

planejamento do desenvolvimento que são: 

a) Sustentabilidade natural, ecológica, econômica, renovável e geográfica. 

b) Sustentabilidade social, econômica, ecológica, geográfica e cultural. 

c) Sustentabilidade natural, econômica, ecológica, geográfica e cultural. 

d) Sustentabilidade social, renovável, ecológica, geográfica e cultural. 
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PROFESSOR DE INGLÊS 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 

Leia o texto I e responda às perguntas. 

 

Texto I 

           Prezada senhorita, 

 

           Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, 

estabelecido à Rua da Praia, número 632, dar por encerrados nossos entendimentos de 

noivado. Como passei a ser o contabilista-chefe dos Armazéns Penalva, conceituada 

firma desta praça, não me restará, em face dos novos e pesados encargos, tempo útil 

para os deveres conjugais.  

           Outrossim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, como 

vinha fazendo desde que me formei em contabilidade em 17 de maio de 1932, em 

solenidade presidida pelo Exmo Sr. Presidente do Estado e outras autoridades civis e 

militares, bem assim como representantes da Associação dos Varejistas e da Sociedade 

Cultural e Recreativa José de Alencar.  

          Sem mais, creia-me de V. S. patrício e admirador, 

Sabugosa de Castro 

(José Cândido de Carvalho) 

 

1. Em relação ao gênero do texto I, é CORRETO afirmar: 

a) O gênero em que o texto foi tecido corresponde idealmente ao conteúdo expresso, 

tendo em vista a gravidade do tema. 

b) O gênero mais coerente para o texto lançaria mão de uma linguagem menos 

burocrática. 

c) O gênero carta comercial é útil para veicular as informações presentes neste texto. 

d) O texto carece de informações mais precisas, o que não é constante num gênero 

como a carta. 

 

2. No trecho “Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor” (linha 3), a adequação/inadequação do gênero 

ao propósito do texto provoca, talvez não intencionalmente, um efeito como os abaixo 

elencados, EXCETO: 

a) De ironia, já que o autor tem a honra de comunicar o fim do noivado com a senhorita. 

b)De incoerência, já que o propósito da carta e o formato da sua introdução não 

produzem uma linearidade temática. 

c) De aparente satisfação por parte do emissor, já que provavelmente não amava a 

senhorita, destinatário da carta. 

d)De cortesia, visto que é educado utilizar essa formatação em cartas, não 

importando o conteúdo veiculado. 
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Leia o texto II e responda às questões 3 e 4. 

 

Texto II 

 

Soldado cria poema para registrar ocorrência de entrega de arma em MG  

Ele se inspirou com a história de um pai que queria tirar o filho do crime. 

Polícia Militar disse que ele feriu norma e deve ser ouvido por uma comissão. 

Pedro Triginelli 

 

Um Policial Militar encontrou um jeito diferente de preencher um Boletim de 

Ocorrência (BO) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele criou 

um poema para descrever a história de um pai que tentava tirar o filho do mundo do 

crime, sem entregá-lo à polícia. O G1 teve acesso ao BO nesta quarta-feira (2). 

No dia 28 de dezembro, um pai contou à polícia que o filho guardava uma arma em 

casa. Ele explicou que não queria vê-lo preso e, por isso, queria deixar a espingarda em 

um local determinado. 

No local combinado, os militares encontraram a arma. Depois disso, o policial 

responsável pela ocorrência escreveu os versos. Em um dos trechos, ele pede que o 

delegado aceite o boletim escrito de forma diferente: 

 

 

Em memória daquele velho da distante joazeiro 

Que entregou tão bela arma 

Sem querer glória ou dinheiro 

Fiz esse relato em verso. 

Ao doutor delegado peço 

Que o receba, por derradeiro. 

 

Em outra parte do poema, o soldado diz que o pai deve estar em paz com a consciência: 

 

Recolhemos a tal arma 

sem força ou resistência 

O velho cumpriu o trato 

Sem gastar uma insistência 

O velho nunca mais vi 

Deve estar por aí 

Em paz com a consciência. 

 

A assessoria de imprensa da PM informou que o militar vai ser ouvido por uma 

comissão. Caso seja constatado que ele feriu alguma norma, o soldado pode ser punido. 

Ainda segundo a assessoria, ele não respeitou uma norma institucional de técnica de 

redação de documentos militares. 

Fonte: www.g1.globo.com 

3. Sobre o texto, é VERDADEIRO afirmar: 

 

a) Temos um texto com características jornalísticas contendo um texto com 

características poéticas. 

b) Temos um texto publicitário. 

http://www.g1.globo.com/
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c) Temos um texto com características publicitárias contendo um texto com 

características injuntivas. 

d) Temos um texto jornalístico. 

 

4. Marque a opção em que se encontram textos COM CARACTERÍSTICAS 

SEMELHANTES às de um B.O (boletim de ocorrência), não importando o gênero que 

as encerra:  

 

 

III- 
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IV-  

 

 

a) Apenas II e III  b)III e IV  c)III  d)II e IV 

 

5. Na questão acima, o Texto IV traz a palavra “pena” utilizada com um efeito de 

sentido denominado: 

a) Ambiguidade b)Paronímia  c)Sinonímia  d)Hipérbole 

 

6. O adjetivo correspondente ao sentido prático de “pena” no cartaz do texto IV é: 

 

a)Penalizado  b)Apenado  c)Penificado  d)Penado.  

 

7. NULA 

 

8. Leia a tirinha a seguir e aponte a afirmativa que NÃO pode ser inferida do texto e da 

imagem.   

 
 

a) Os pacientes estavam esperando havia muito tempo. 

b) Os pacientes estão em sofrimento. 

c) A profissional de saúde fala “sorteado” porque não há atendimento para todos. 

d) A profissional de saúde atende mal os pacientes. 
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9. Uma expressão que poderia ser utilizada para bloquear o sentido humorístico da 

tirinha seria, em vez de “o sorteado para o atendimento”: 

 

a) O próximo paciente.      b)O candidato.      c)O eleito.           d)A prioridade. 

 

10. Em “O sorteado para atendimento”, a expressão “para atendimento” constitui, 

sintaticamente, um: 

a) Sujeito simples   b)Complemento nominal  

c)   Predicativo do sujeito  d)Adjunto adnominal 

11. De acordo com as frases: “Alguns filósofos sabem fazer poesias” e “Nenhum 

escritor sabe fazer poesias” é necessariamente verdade que: 

a)Alguns filósofos não são escritores.    b)Alguns filósofos são escritores. 

c)Nenhum filósofo é escritor.    d)Todos os escritores são filósofos 

 

12. A alternativa que melhor representa a proposição “Se chover amanhã de manhã, 

então não irei à praia” é: 

a) ~ (A ↔ B)   b)A → B  c)A ↔ B  d)A ^ B 

13. “ Todos os alunos jogam  futebol”. “Nenhum jogador de futebol gosta de vôlei”.  

Logo, é CORRETO afirmar que: 

a)Todo jogador de futebol é aluno. 

b)Há pelo menos 1 jogador de vôlei que joga futebol. 

c)Todos os alunos que jogam futebol joga vôlei, mas não gosta.  

d) Nenhum aluno gosta de vôlei. 

 

14. A frase “De quantas maneiras distintas 4 pessoas podem sentar-se em uma mesa 

quadrada?” está relacionada com: 

a)Arranjos     b)Combinação   

c)Permutações com repetições  d)Permutação circular 

 

15. Uma urna contém 15 bolas enumeradas de 1 a 15. A probabilidade de se retirar “um 

número primo” e “três números ímpares seguidos sem reposição”, ambos em tempos 

diferentes é de respectivamente: 

a)46% e 8/65  b)40% e 8/65  c)40% e 3/41         d)42% e 7/65 

16. “No fim de janeiro de 2014, as empresas responsáveis pela ampliação do Canal do 

Panamá, paralisaram os trabalhos por causa de uma disputa com o governo panamenho 

para rever os valores do contrato.” Revista Exame edição 1060, ano 48, N
o
 4 de 

05/03/14. 

Acerca do Canal do Panamá, assinale a alternativa CORRETA: 

a) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Atlântico. 

b) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Índico. 

c) O canal do Panamá liga o Oceano Indico ao Atlântico.  

d) O canal do Panamá liga o Oceano Atlântico à Oceania. 
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17.  “Tudo começou em novembro de 2013, quando o então presidente ucraniano, 

Viktor Yanukovich, decidiu abandonar um acordo de livre comércio com a União 

Europeia para se alinhar à Rússia, país que dominou a Ucrânia por gerações quando 

esta fazia parte da União Soviética.” São alguns dos países que compõem a União 

Europeia:  

 

a) Grécia e Califórnia.  b)Alemanha e França. 

c) Hungria e África do Sul.  d) Portugal e México. 

 

18. Ainda sobre a crise na Ucrânia, assinale a opção que aponta algumas das 

“vantagens” oferecidas pela Rússia no acordo entre esses países. 

 

a) Ajuda financeira e incentivo no incremento da Educação e Saúde da Ucrânia. 

b) Livre Comércio e acolhida dos imigrantes ucranianos na Rússia. 

c) Ajuda financeira e zona de livre comércio. 

d) Descontos no preço do gás produzido pela Ucrânia. 

 

19.  Atualmente, a população indígena no Brasil soma 896,9 mil (menos de 1% da 

população), de 305 etnias, com línguas e costumes diferentes, o que faz do Brasil o país 

com a maior diversidade cultural do mundo. Os dados são do Censo 2010. No entanto, 

os índios ainda têm frágeis direitos aos seus territórios. Em 2014, duas propostas que 

visam alterar o direito do uso da terra pelos índios voltam ao debate no Congresso, são 

elas: 

 

a) PEC 215 e o PLP 227. 

b) Decreto municipal de Brasília e PEC 215. 

c) Lei Orgânica de Brasília e o PLP 227. 

d) Decreto municipal de Brasília e Lei Orgânica de Brasília. 

 

20.  No dia 27 de Fevereiro os brasileiros comemoraram os 20 anos do Plano Real. 

Após 6 tentativas em 8 anos de acabar com a hiperinflação que deveria ser desacelerada. 

DEU CERTO. Entre os criadores  do Real, temos: 

a) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha e Pérsio Arida. 

b) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Fernando Henrique 

Cardoso. 

c) André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Pérsio Arida. 

d) Fernando Henrique Cardoso, Edmar Bacha, André Lara Resende e Pedro Malan. 

 

 

 

 

 

 

 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/federacao-russa-russia-pais-da-asia-e-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/ucrania-pais-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/comunismo-do-socialismo-romantico-a-extinta-uniao-sovietica.htm


CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO - 27/04/2014 

7 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

21. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Art. 12º. Os 

estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de 

ensino, terão a incumbência de:  

 

 I - elaborar e executar sua proposta pedagógica. 

 II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros.  

 III – assegurar a diminuição do cumprimento dos dias letivos e horas-aula 

estabelecidas.  

 IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente.  

 V - prover meios de evitar  a recuperação dos alunos de menor rendimento.  

 VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da 

sociedade com a escola.  

 VII - informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, 

bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica. 

 

Assinale corretamente as alternativas abaixo: 

a) Apenas as alternativas III e V são falsas. 

b) Apenas as alternativas I e IV são falsas. 

c) Apenas as alternativas VI e VII são falsas. 

d) Apenas a alternativa II é falsa. 

 

22. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, Art. 19º. As instituições 

de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas: 

a)Particulares e confessionais.  b)Publicas e privadas. 

c)Confessionais  e Governamentais.  d)Privadas e não governamentais. 

 

23. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) , Art. 61.  Consideram-se 

profissionais da educação escolar básica, EXCETO: 

 

a)Trabalhadores da instituição, portadores de diploma de curso técnico ou superior em 

área pedagógica ou afim.  

b)Trabalhadores estando em efetivo exercício e tendo sido formados ou não em 

cursos reconhecidos.  

c)Professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação 

infantil e nos ensinos fundamental e médio; 

d)Trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em 

administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como 

com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas;  

 

24. O planejamento de aula é uma ferramenta indispensável para o processo de ensino e 

aprendizagem. Entre os elementos que devem compor um plano de aula estão, 

EXCETO:  

 

a) Conhecimento dos recursos disponíveis da escola; 

b) Noção do conhecimento que os alunos já possuem sobre o conteúdo abordado; 

c) Ser inflexível frente a situações adversas; 
d) Elaboração de aulas de acordo com a realidade sociocultural dos estudantes;  
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25. A Pedagogia que implementou o primeiro modelo formal de ensino que se 

estabeleceu no Brasil. Muito do que vivemos hoje tem os reflexos e as marcas dessa 

teoria, e esse modelo fez emergir as bases fundamentais da educação no país, e 

posteriormente, trouxe subsídios para as críticas e emergência de outras teorias da 

educação. Estamos nos referindo a: 

 

a)Teoria Libertadora.   b)Teoria critica. 

c)Teoria tradicional.   d)Teoria conservadora.  

 

26. O plano de ensino é indispensável para o processo de ensino  aprendizagem, o 

professor elabora os objetivos, os conteúdos, as estratégias, os recursos e a forma de 

avaliar os alunos em determinada disciplina. Acerca do Plano de Ensino, Pode-se 

AFIRMAR que: 

 

a)Faz menção exclusivamente a orientações gerais acerca dos objetivos do sistema 

escolar. 

b)Divide os conteúdos por bimestre, semestre e anualmente. 

c)Se  divide em tópicos e define metas, conteúdos e metodologia   para um período 

letivo. 

d)É uma ferramenta flexível e pode ser trabalhada a partir das necessidades 

apresentadas pelos alunos, não necessariamente tendo que ser planejada. 

 

27. A Constituição Brasileira de 1988, no Capítulo III, Da Educação, da Cultura e do 

Desporto, Artigo 205 prescreve: "A educação é direito de todos e dever do Estado e da 

família". Em seu Artigo 208º prevê: ... "o dever do Estado com a educação será 

efetivado mediante a garantia de: 

 

a) "atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino". 

b) "atendimento educacional aos portadores de deficiência, preferencialmente em 

clinicas especializadas.” 

c)“ atendimento regular e intensificado aos alunos com necessidades especiais, para que 

os mesmo possam acompanhar de maneira competitiva os alunos regulares. 

d) “ atendimento educacional para todos os educando, não fazendo distinção entre os 

mesmos. 

 

28. É importante destacar a concepção ampliada de educação de jovens e adultos no 

sentido de não se limitar apenas à escolarização, mas também reconhecer a educação 

como direito humano fundamental para a constituição de jovens e adultos autônomos, 

críticos e ativos frente à realidade em que vivem. O curso presencial de EJA está 

organizado da seguinte forma, EXCETO: 

a) Ensino Fundamental – Anos Iniciais: duração de quatro semestres, com carga horária 

de 1.600 (mil e seiscentas) horas. 

b)  Ensino Fundamental – Anos Finais: duração de quatro semestres, com carga horária 

de 1.600 (mil e seiscentas) horas. 

c) Ensino Médio: duração de três semestres, com carga horária de 1.200 (mil e 

duzentas) horas. 

d) Ensino Médio: duração de dois semestres, com carga horária de 1.200 (mil e 

duzentas) horas. 
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29. Toda escola tem objetivos que deseja alcançar, metas a cumprir e sonhos a realizar. 

O conjunto dessas aspirações, bem como os meios para concretizá-las, é o que dá forma 

e vida ao chamado projeto político-pedagógico - o famoso PPP. Se você prestar atenção, 

as próprias palavras que compõem o nome do documento dizem muito sobre ele. Sobre 

o PPP é possível afirmar, EXCETO: 

 

a)É projeto porque reúne propostas de ação concreta a executar durante determinado 

período de tempo. 

b)É político por considerar a escola como um espaço de formação de cidadãos 

conscientes, responsáveis e críticos, que atuarão individual e coletivamente na 

sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir. 

c)É Politico por se tratar de um projeto acompanhado pelas politicas publicas e 

padrão para todas as escolas. 

d)É pedagógico porque define e organiza as atividades e os projetos educativos 

necessários ao processo de ensino e aprendizagem. 

 

30. O conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos, modos valorativos e atitudinais 

de atuação social, organizados pedagógica e didaticamente, tendo em vista a 

assimilação ativa e a aplicação pelos alunos na pratica de vida, chamamos de: 

a) Objetivo          b)Conteúdo          c)Estratégias          d)Recursos 

 

31. Choose the option where both nouns can only be uncountable. 

a) equipment / paper    b) news / sheep   

c) advice / homework   d) thesis / water 

  

32. Choose the option where the genitive case is used INCORRECTLY. 

a) We work in a car’s factory.      
b) This is Samuel’s wife’s cousin. 

c) Last night I was at Marcus’s new restaurant. 

d) That’s not my jacket. That’s Sue’s.  

 

For questions 33 to 37, choose the correct option. 

Here’s one more story about the mystery of a ship called Saint Sebastian. It was entirely 

empty when it was found drifting at sea. No one __________(3) explain the 

disappearance of the whole crew. Pirates __________(4) the ship stolen all the precious 

goods and removed everyone. Or they __________(5) victims of terrible weather. 

__________ a freak wave __________(6) swept them overboard? You probably have 

heard of other mysteries of a lost crew. In September 1967, a plane should have landed 

at a Malaysia air-strip. When people realized it never landed, search parties went out 

and __________(7) locate the plane in the middle of a deserted area. The plane was in 

good order, though. 

33. a) could to  b) can have   c) is able   d) can 

 

34. a) might have attacked b) can have attack c) might attack d) can attack 

 

35. a) may have be b) may have been c) might been   d) might to be 

 

36. a) May – be b) Must – has  c) Could – have          d) Was – able to 
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37. a) could have b) must  c) were able to  d) had been 

38. Choose the option where the phrasal verb is used INCORRECTLY. 

a) We’ve paid 385 dollars for this beautiful gadget, but we were told we were really 

ripped off. 

b) My neighbors started to get off invitations to their 25
th

 anniversary party next 

month. 

c) Our plans to travel to the Himalayas fell through after realizing how pricy it was. 

d) My sister’s having her whole house done up next month. 

39. Fill in the blank with the CORRECT relative pronoun. 

 

Budapest, _______ is in Hungary, is one of the most interesting cities to visit in Europe. 

   

a) which  b) whom   c) who    d) that  

 

40. Choose the option where the superlative is used INCORRECTLY. 

a) He’s the handsomest person I’ve ever met.    

b) This is the most unhappy moment of my life.  

c) This is the untidiest room I’ve ever seen. 

d) My sister is more better-looking than me. 

 

41. Choose the option where the conditional sentence is CORRECT. 

a) I’d call you if I’d known you were home last night.   

b) If I were aware of the problem, I’d stay home.  

c) I’d have done it if you had taught me.  

d) If she’d told me, I wouldn’t gotten lost. 

42. Choose the option that contains the question which is grammatically CORRECT. 

a) Do you have any idea when did the rock concert happen? 

b) How do the employees get home after work when they work late? 

c) Do all the students have been assigned their homework for next Thursday? 

d) Were your children used to live with their grandparents when they were a lot 

younger? 

 

43. Choose the option where the comparative is used INCORRECTLY. 

a) That road is more narrow than this one.    

c) Charles is more clever than anyone I know.  

b) My brother is a lot politer than my sister.    

d) This math problem is more simpler than that one.  

 

44. Choose the option where the indirect speech of the sentence below is CORRECT. 

Jeff: “Mary and I saw Gravity but she didn’t like it much.” 

a) Jeff told me Mary and him saw gravity but she didn’t like it much. 

b) Jeff told that Mary and he saw Gravity but she hadn’t liked it much. 

c) Jeff said Mary and he had seen Gravity but she hadn’t liked it much. 

d) Jeff said that Mary and him had seen Gravity but she didn’t like it much. 
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45. Choose the option where the quantifiers are used CORRECTLY. 

a) When I travel, I don’t carry many luggage.  

b) We only need a few information about this.     

c) Sue broke a little glasses at the party last night. 

d) They don’t have much knowledge about this topic. 

 

46. Choose the option where the use of the question tag is CORRECT. 

a) Let’s go to Europe on our next vacation, shall we?   

b) You rarely go to the beach, don’t you?     

c) Everyone enjoyed the party, didn’t it? 

d) Nothing bad really happened, did they? 

 

47. Choose the option where the passive voice is used CORRECTLY. 

a) We’ve all been warn not to go out alone.    

b) He went home without having been paid.  

c) It was agree that we should change the plan. 

d) She insisted on being contact right away. 

 

48. When scanning a text you should NOT: 

a) Dip into the text looking for clue words that answer who, what, when, why, how. 

b) Read the entire sentence when you find the sentence that has the information you 

seek. 

c) Anticipate in what form the information is like to appear – adjectives, proper nouns, 

etc. 

d) Skip over large sections of text without reading or understanding them. 

 

49. What is NOT true about the skimming strategy for reading? 

a) It involves reading quickly to get the main idea of the text. 

b) It involves searching for numbers, symbols and long words in a text. 

c) Reading the topic sentences can be an effective way of understanding the main idea 

of the text. 

d) It refers to only looking for the general or main ideas of the text and you don’t have 

to read everything. 

50. Choose the option that contains an example of a description. 

a) Because of the problems we’re having, I think we should talk to the manager to find a 

solution. 

b) First beat the eggs and pour the juice and sugar into a bowl and mix them for 5 

minutes. Then add the flour. 

c) Dear Mister Robinson, we would like to invite you to make a presentation about 

globalization and its benefits. 

d) The dining-room was decorated in a way the Simpsons seemed to be expecting 

some guests. China plates and crystal glasses were beautifully placed on the 

table. 
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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 

Leia o texto I e responda às perguntas. 

 

Texto I 

           Prezada senhorita, 

 

           Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, 

estabelecido à Rua da Praia, número 632, dar por encerrados nossos entendimentos de 

noivado. Como passei a ser o contabilista-chefe dos Armazéns Penalva, conceituada 

firma desta praça, não me restará, em face dos novos e pesados encargos, tempo útil 

para os deveres conjugais.  

           Outrossim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, como 

vinha fazendo desde que me formei em contabilidade em 17 de maio de 1932, em 

solenidade presidida pelo Exmo Sr. Presidente do Estado e outras autoridades civis e 

militares, bem assim como representantes da Associação dos Varejistas e da Sociedade 

Cultural e Recreativa José de Alencar.  

          Sem mais, creia-me de V. S. patrício e admirador, 

Sabugosa de Castro 

(José Cândido de Carvalho) 

 

1. Em relação ao gênero do texto I, é CORRETO afirmar: 

a) O gênero em que o texto foi tecido corresponde idealmente ao conteúdo expresso, 

tendo em vista a gravidade do tema. 

b) O gênero mais coerente para o texto lançaria mão de uma linguagem menos 

burocrática. 

c) O gênero carta comercial é útil para veicular as informações presentes neste texto. 

d) O texto carece de informações mais precisas, o que não é constante num gênero 

como a carta. 

 

2. No trecho “Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor” (linha 3), a adequação/inadequação do gênero 

ao propósito do texto provoca, talvez não intencionalmente, um efeito como os abaixo 

elencados, EXCETO: 

a) De ironia, já que o autor tem a honra de comunicar o fim do noivado com a senhorita. 

b)De incoerência, já que o propósito da carta e o formato da sua introdução não 

produzem uma linearidade temática. 

c) De aparente satisfação por parte do emissor, já que provavelmente não amava a 

senhorita, destinatário da carta. 

d)De cortesia, visto que é educado utilizar essa formatação em cartas, não 

importando o conteúdo veiculado. 

 

 

 

 

 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO - 27/04/2014 

2 
 

Leia o texto II e responda às questões 3 e 4. 

 

Texto II 

 

Soldado cria poema para registrar ocorrência de entrega de arma em MG  

Ele se inspirou com a história de um pai que queria tirar o filho do crime. 

Polícia Militar disse que ele feriu norma e deve ser ouvido por uma comissão. 

Pedro Triginelli 

 

Um Policial Militar encontrou um jeito diferente de preencher um Boletim de 

Ocorrência (BO) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele criou 

um poema para descrever a história de um pai que tentava tirar o filho do mundo do 

crime, sem entregá-lo à polícia. O G1 teve acesso ao BO nesta quarta-feira (2). 

No dia 28 de dezembro, um pai contou à polícia que o filho guardava uma arma em 

casa. Ele explicou que não queria vê-lo preso e, por isso, queria deixar a espingarda em 

um local determinado. 

No local combinado, os militares encontraram a arma. Depois disso, o policial 

responsável pela ocorrência escreveu os versos. Em um dos trechos, ele pede que o 

delegado aceite o boletim escrito de forma diferente: 

 

Em memória daquele velho da distante joazeiro 

Que entregou tão bela arma 

Sem querer glória ou dinheiro 

Fiz esse relato em verso. 

Ao doutor delegado peço 

Que o receba, por derradeiro. 

 

Em outra parte do poema, o soldado diz que o pai deve estar em paz com a consciência: 

 

Recolhemos a tal arma 

sem força ou resistência 

O velho cumpriu o trato 

Sem gastar uma insistência 

O velho nunca mais vi 

Deve estar por aí 

Em paz com a consciência. 

 

A assessoria de imprensa da PM informou que o militar vai ser ouvido por uma 

comissão. Caso seja constatado que ele feriu alguma norma, o soldado pode ser punido. 

Ainda segundo a assessoria, ele não respeitou uma norma institucional de técnica de 

redação de documentos militares. 

Fonte: www.g1.globo.com 

3. Sobre o texto, é VERDADEIRO afirmar: 

a) Temos um texto com características jornalísticas contendo um texto com 

características poéticas. 

b) Temos um texto publicitário. 

c) Temos um texto com características publicitárias contendo um texto com 

características injuntivas. 

d) Temos um texto jornalístico. 

http://www.g1.globo.com/
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4. Marque a opção em que se encontram textos COM CARACTERÍSTICAS 

SEMELHANTES às de um B.O (boletim de ocorrência), não importando o gênero que 

as encerra:  

III- 

 

IV-  
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a) Apenas II e III  b)III e IV  c)III  d)II e IV 

 

5. Na questão acima, o Texto IV traz a palavra “pena” utilizada com um efeito de 

sentido denominado: 

a) Ambiguidade b)Paronímia  c)Sinonímia  d)Hipérbole 

 

6. O adjetivo correspondente ao sentido prático de “pena” no cartaz do texto IV é: 

 

a)Penalizado  b)Apenado  c)Penificado  d)Penado.  

 

7. NULA 

 

8. Leia a tirinha a seguir e aponte a afirmativa que NÃO pode ser inferida do texto e da 

imagem.   

 
 

a) Os pacientes estavam esperando havia muito tempo. 

b) Os pacientes estão em sofrimento. 

c) A profissional de saúde fala “sorteado” porque não há atendimento para todos. 

d) A profissional de saúde atende mal os pacientes. 

 

9. Uma expressão que poderia ser utilizada para bloquear o sentido humorístico da 

tirinha seria, em vez de “o sorteado para o atendimento”: 

 

a) O próximo paciente.      b)O candidato.      c)O eleito.           d)A prioridade. 

 

10. Em “O sorteado para atendimento”, a expressão “para atendimento” constitui, 

sintaticamente, um: 

a) Sujeito simples   b)Complemento nominal  

c)   Predicativo do sujeito  d)Adjunto adnominal 

11. De acordo com as frases: “Alguns filósofos sabem fazer poesias” e “Nenhum 

escritor sabe fazer poesias” é necessariamente verdade que: 

a)Alguns filósofos não são escritores.    b)Alguns filósofos são escritores. 

c)Nenhum filósofo é escritor.    d)Todos os escritores são filósofos 
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12. A alternativa que melhor representa a proposição “Se chover amanhã de manhã, 

então não irei à praia” é: 

a) ~ (A ↔ B)   b)A → B  c)A ↔ B  d)A ^ B 

13. “ Todos os alunos jogam  futebol”. “Nenhum jogador de futebol gosta de vôlei”.  

Logo, é CORRETO afirmar que: 

a)Todo jogador de futebol é aluno. 

b)Há pelo menos 1 jogador de vôlei que joga futebol. 

c)Todos os alunos que jogam futebol joga vôlei, mas não gosta.  

d) Nenhum aluno gosta de vôlei. 

 

14. A frase “De quantas maneiras distintas 4 pessoas podem sentar-se em uma mesa 

quadrada?” está relacionada com: 

a)Arranjos     b)Combinação   

c)Permutações com repetições  d)Permutação circular 

 

15. Uma urna contém 15 bolas enumeradas de 1 a 15. A probabilidade de se retirar “um 

número primo” e “três números ímpares seguidos sem reposição”, ambos em tempos 

diferentes é de respectivamente: 

a)46% e 8/65  b)40% e 8/65  c)40% e 3/41         d)42% e 7/65 

16. “No fim de janeiro de 2014, as empresas responsáveis pela ampliação do Canal do 

Panamá, paralisaram os trabalhos por causa de uma disputa com o governo panamenho 

para rever os valores do contrato.” Revista Exame edição 1060, ano 48, N
o
 4 de 

05/03/14. 

Acerca do Canal do Panamá, assinale a alternativa CORRETA: 

a) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Atlântico. 

b) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Índico. 

c) O canal do Panamá liga o Oceano Indico ao Atlântico.  

d) O canal do Panamá liga o Oceano Atlântico à Oceania. 

 

17.  “Tudo começou em novembro de 2013, quando o então presidente ucraniano, 

Viktor Yanukovich, decidiu abandonar um acordo de livre comércio com a União 

Europeia para se alinhar à Rússia, país que dominou a Ucrânia por gerações quando 

esta fazia parte da União Soviética.” São alguns dos países que compõem a União 

Europeia:  

 

a) Grécia e Califórnia.  b)Alemanha e França. 

c) Hungria e África do Sul.  d) Portugal e México. 

 

18. Ainda sobre a crise na Ucrânia, assinale a opção que aponta algumas das 

“vantagens” oferecidas pela Rússia no acordo entre esses países. 

 

a) Ajuda financeira e incentivo no incremento da Educação e Saúde da Ucrânia. 

b) Livre Comércio e acolhida dos imigrantes ucranianos na Rússia. 

c) Ajuda financeira e zona de livre comércio. 

d) Descontos no preço do gás produzido pela Ucrânia. 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/federacao-russa-russia-pais-da-asia-e-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/ucrania-pais-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/comunismo-do-socialismo-romantico-a-extinta-uniao-sovietica.htm
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19.  Atualmente, a população indígena no Brasil soma 896,9 mil (menos de 1% da 

população), de 305 etnias, com línguas e costumes diferentes, o que faz do Brasil o país 

com a maior diversidade cultural do mundo. Os dados são do Censo 2010. No entanto, 

os índios ainda têm frágeis direitos aos seus territórios. Em 2014, duas propostas que 

visam alterar o direito do uso da terra pelos índios voltam ao debate no Congresso, são 

elas: 

 

a) PEC 215 e o PLP 227. 

b) Decreto municipal de Brasília e PEC 215. 

c) Lei Orgânica de Brasília e o PLP 227. 

d) Decreto municipal de Brasília e Lei Orgânica de Brasília. 

 

20.  No dia 27 de Fevereiro os brasileiros comemoraram os 20 anos do Plano Real. 

Após 6 tentativas em 8 anos de acabar com a hiperinflação que deveria ser desacelerada. 

DEU CERTO. Entre os criadores  do Real, temos: 

a) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha e Pérsio Arida. 

b) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Fernando Henrique 

Cardoso. 

c) André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Pérsio Arida. 

d) Fernando Henrique Cardoso, Edmar Bacha, André Lara Resende e Pedro Malan. 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

21. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Art. 12º. Os 

estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de 

ensino, terão a incumbência de:  

 

 I - elaborar e executar sua proposta pedagógica. 

 II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros.  

 III – assegurar a diminuição do cumprimento dos dias letivos e horas-aula 

estabelecidas.  

 IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente.  

 V - prover meios de evitar  a recuperação dos alunos de menor rendimento.  

 VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da 

sociedade com a escola.  

 VII - informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, 

bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica. 

 

Assinale corretamente as alternativas abaixo: 

a) Apenas as alternativas III e V são falsas. 

b) Apenas as alternativas I e IV são falsas. 

c) Apenas as alternativas VI e VII são falsas. 

d) Apenas a alternativa II é falsa. 

 

22. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, Art. 19º. As instituições 

de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas: 
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a)Particulares e confessionais.  b)Publicas e privadas. 

c)Confessionais  e Governamentais.  d)Privadas e não governamentais. 

 

23. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) , Art. 61.  Consideram-se 

profissionais da educação escolar básica, EXCETO: 

 

a)Trabalhadores da instituição, portadores de diploma de curso técnico ou superior em 

área pedagógica ou afim.  

b)Trabalhadores estando em efetivo exercício e tendo sido formados ou não em 

cursos reconhecidos.  

c)Professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação 

infantil e nos ensinos fundamental e médio; 

d)Trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em 

administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como 

com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas;  

 

24. O planejamento de aula é uma ferramenta indispensável para o processo de ensino e 

aprendizagem. Entre os elementos que devem compor um plano de aula estão, 

EXCETO:  

 

a) Conhecimento dos recursos disponíveis da escola; 

b) Noção do conhecimento que os alunos já possuem sobre o conteúdo abordado; 

c) Ser inflexível frente a situações adversas; 
d) Elaboração de aulas de acordo com a realidade sociocultural dos estudantes;  

 

25. A Pedagogia que implementou o primeiro modelo formal de ensino que se 

estabeleceu no Brasil. Muito do que vivemos hoje tem os reflexos e as marcas dessa 

teoria, e esse modelo fez emergir as bases fundamentais da educação no país, e 

posteriormente, trouxe subsídios para as críticas e emergência de outras teorias da 

educação. Estamos nos referindo a: 

 

a)Teoria Libertadora.   b)Teoria critica. 

c)Teoria tradicional.   d)Teoria conservadora.  

 

26. O plano de ensino é indispensável para o processo de ensino  aprendizagem, o 

professor elabora os objetivos, os conteúdos, as estratégias, os recursos e a forma de 

avaliar os alunos em determinada disciplina. Acerca do Plano de Ensino, Pode-se 

AFIRMAR que: 

 

a)Faz menção exclusivamente a orientações gerais acerca dos objetivos do sistema 

escolar. 

b)Divide os conteúdos por bimestre, semestre e anualmente. 

c)Se  divide em tópicos e define metas, conteúdos e metodologia   para um período 

letivo. 

d)É uma ferramenta flexível e pode ser trabalhada a partir das necessidades 

apresentadas pelos alunos, não necessariamente tendo que ser planejada. 
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27. A Constituição Brasileira de 1988, no Capítulo III, Da Educação, da Cultura e do 

Desporto, Artigo 205 prescreve: "A educação é direito de todos e dever do Estado e da 

família". Em seu Artigo 208º prevê: ... "o dever do Estado com a educação será 

efetivado mediante a garantia de: 

 

a) "atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino". 

b) "atendimento educacional aos portadores de deficiência, preferencialmente em 

clinicas especializadas.” 

c)“ atendimento regular e intensificado aos alunos com necessidades especiais, para que 

os mesmo possam acompanhar de maneira competitiva os alunos regulares. 

d) “ atendimento educacional para todos os educando, não fazendo distinção entre os 

mesmos. 

 

28. É importante destacar a concepção ampliada de educação de jovens e adultos no 

sentido de não se limitar apenas à escolarização, mas também reconhecer a educação 

como direito humano fundamental para a constituição de jovens e adultos autônomos, 

críticos e ativos frente à realidade em que vivem. O curso presencial de EJA está 

organizado da seguinte forma, EXCETO: 

a) Ensino Fundamental – Anos Iniciais: duração de quatro semestres, com carga horária 

de 1.600 (mil e seiscentas) horas. 

b)  Ensino Fundamental – Anos Finais: duração de quatro semestres, com carga horária 

de 1.600 (mil e seiscentas) horas. 

c) Ensino Médio: duração de três semestres, com carga horária de 1.200 (mil e 

duzentas) horas. 

d) Ensino Médio: duração de dois semestres, com carga horária de 1.200 (mil e 

duzentas) horas. 

 

29. Toda escola tem objetivos que deseja alcançar, metas a cumprir e sonhos a realizar. 

O conjunto dessas aspirações, bem como os meios para concretizá-las, é o que dá forma 

e vida ao chamado projeto político-pedagógico - o famoso PPP. Se você prestar atenção, 

as próprias palavras que compõem o nome do documento dizem muito sobre ele. Sobre 

o PPP é possível afirmar, EXCETO: 

 

a)É projeto porque reúne propostas de ação concreta a executar durante determinado 

período de tempo. 

b)É político por considerar a escola como um espaço de formação de cidadãos 

conscientes, responsáveis e críticos, que atuarão individual e coletivamente na 

sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir. 

c)É Politico por se tratar de um projeto acompanhado pelas politicas publicas e 

padrão para todas as escolas. 

d)É pedagógico porque define e organiza as atividades e os projetos educativos 

necessários ao processo de ensino e aprendizagem. 

 

30. O conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos, modos valorativos e atitudinais 

de atuação social, organizados pedagógica e didaticamente, tendo em vista a 

assimilação ativa e a aplicação pelos alunos na pratica de vida, chamamos de: 

a) Objetivo          b)Conteúdo          c)Estratégias          d)Recursos 
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31.  No século XIX, a concepção dominante da Educação Física, estreitamente ligada às 

instituições militares e à classe médica, era calcada na perspectiva do higienismo, que 

possuía como preocupação central os hábitos de higiene e saúde, valorizando o 

desenvolvimento do físico e da moral, a partir do exercício físico, com o objetivo de  

a) conquistar um corpo físico saudável, em equilíbrio bio-psico-social e, por 

consequência, menos suscetível às doenças, por meio do exercício físico. 

b) conquistar um corpo físico e mente saudável, em equilíbrio orgânico e, por 

consequência, menos suscetível às doenças, por meio do exercício físico. 

c) conquistar um corpo físico saudável, em equilíbrio orgânico e, por conseqüência, 

menos suscetível às doenças, por meio do exercício físico. 

d) conquista de um corpo físico saudável, em equilíbrio orgânico e, por conseqüência, 

menos suscetível às doenças físicas e neurológicas, por meio do exercício físico e 

preparo mental. 

 

32. Na década de 60, ocorreu a ascensão da valorização dos corpos eficientes, eficazes e 

produtivos... A prática esportiva, nesse contexto, era pautada por novos valores como 

competitividade, rendimento, resultados e eficiência. Sendo idealizados, principalmente, 

os lucros decorrentes da sua inserção na sociedade, iniciando um ciclo denominado: 

a) a esportivização da Educação Física. 

b) a competitividade da Educação Física. 

c) a valorização da Educação Física. 

d) a superação da Educação Física. 

 

33. A Educação Física, enquanto prática sistematizada e institucionalizada na forma de 

educação escolarizada, surgiu nas escolas brasileiras  

 

a) em 1851 com a reforma Couto Ferraz, tendo como conteúdo específico o Método 

de Ginástica Alemão. 

b) em 1861 com a reforma Couto Ferraz, tendo como conteúdo específico o Método de 

Ginástica Sueco. 

c) em 1871 com a reforma Couto Ferraz, tendo como conteúdo específico o Método de 

Ginástica Inglês. 

d) em 1881 com a reforma Couto Ferraz, tendo como conteúdo específico o Método de 

Ginástica Espanhol. 

 

34. A Resolução nº. 07 de 31 de março de 2004 que instituem as Diretrizes curriculares 

Nacionais para o curso de graduação atual em Educação Física, em nível superior de 

graduação plena, assim como estabelece orientações específicas para a licenciatura 

plena em Educação Física, nos termos definidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Formação de Professores da Educação Básica (Resolução CNE/CP 07/04).Os 

conteúdos apresentados aos construtores dos currículos, isto é, as Instituições de Ensino 

Superior (IES), estão divididas em duas áreas: a de Formação Ampliada e a Específica, 

a saber: 

 

a) A área de Formação específica deve abranger as seguintes dimensões do 

conhecimento: I- Relação ser humano-sociedade II- Biológica do corpo humano III-  

Produção do conhecimento científico e tecnológico.  

b) A área de Formação Específica deve abranger os conhecimentos identificadores 

da Educação Física e contempla as seguintes dimensões: I- Culturais do 

movimento humano II-Técnico-instrumental III- Didático-pedagógico. 
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c) A área de Formação Ampliada deve abranger os conhecimentos identificadores da 

Educação Física e contempla as seguintes dimensões: I-Culturais do movimento 

humano II-Técnico-instrumental III- Didático-pedagógico. 

d) área de Formação Ampliada deve abranger os conhecimentos identificadores da 

Educação Física e contempla as seguintes dimensões: I- Culturais do movimento 

humano II- Biológica do corpo humano III- Produção do conhecimento científico e 

tecnológico. 

 

35. O movimento humano é um diálogo entre homem e mundo... cada homem conversa 

com seu mundo, mas neste caso a língua é seu movimento. O homem coloca, enquanto 

se movimenta, perguntas de movimento para seu mundo e recebe respostas em 

movimento. Mundo não é somente o meio–ambiente (no sentido físico), mas são 

também os outros homens. O homem entra em contato com as coisas ou com os homens 

pelo movimento (HILDEBRANDT, 2004, p.33). Esta concepção de movimento, 

concebe que: 

 

a) o ser humano não é capaz de fazer sua própria leitura de mundo através do 

movimento, pois esta leitura abrange os campos físico, psicológico, sociológico, 

filosófico e antropológico mediante o diálogo no movimento. 

b) o ser humano faz sua própria leitura de mundo através do movimento, em algumas  

esferas do conhecimento como também no campo das idéias, abrangendo o aspecto bio-

psico-social do ser humano. 

c) o ser humano faz sua própria leitura de mundo através do movimento, em todas 

as esferas do conhecimento como também no campo das ideias: no sentido físico, 

psicológico, sociológico, filosófico e antropológico mediante o diálogo no 

movimento. 

d) o ser humano faz sua própria leitura de mundo através da realidade, pois esta leitura 

abrange os campos físico, psicológico, sociológico, filosófico e antropológico mediante 

o diálogo no movimento. 

 

36. As formas, historicamente conhecidas pela Educação Física, de disciplinar o 

corpo, fogem da proposta de contribuir na formação do homem crítico-

participativo. Portanto, a conscientização corporal na Educação Física levaria a 

uma educação: 

a) que visa a formação do indivíduo “consciente, crítico, sensível à realidade que o 

envolve”, permitindo a familiarização do homem com o seu próprio corpo.  

b) que visa a formação do indivíduo “consciente, crítico, sensível à realidade 

que o envolve”, permitindo a conscientização de que o homem é o seu próprio 

corpo. 

c) que visa a formação do indivíduo “consciente, crítico, sensível à realidade que o 

envolve”, permitindo a descoberta de que o homem é o seu próprio corpo.  

d) que visa a formação do indivíduo “consciente, crítico, sensível à realidade que o 

envolve”, permitindo a percepção de que o homem é o seu próprio corpo.  

 

37. O esporte dentro das escolas tem por finalidade proporcionar, além de um 

conhecimento específico das regras, técnicas e táticas, permitir ao aluno a partir da 

prática, 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO - 27/04/2014 

11 
 

a) compreender, usufruir, criticar e transformar as formas do jogo, não considerando a 

eficiência, nem o resultado esportivo, mas sim o processo, o jogo como meio de 

diversão. 

b) compreender, usufruir, criticar e transformar as formas do jogo, não considerando a 

eficiência, nem o resultado esportivo, mas sim o processo, o jogo como meio de 

entretenimento. 

c) compreender, usufruir, criticar e transformar as formas do jogo, não 

considerando a eficiência, nem o resultado esportivo, mas sim o processo, o jogo 

como meio de educação. 

d) compreender, usufruir, criticar e transformar as formas do jogo, não considerando a 

eficiência, nem o resultado esportivo, mas sim o processo, o jogo como meio de 

participação. 

 

38. Para a criança, a expressão pelo jogo é um “estado de consciência encantada”; 

a criança não se deixa iludir por ela, sem, no entanto chegar a compreender que, ao 

assumir diferentes figuras ou situações lúdicas, está a ampliar o campo de seus 

conhecimentos: cada novo gesto é para ela um novo conhecimento. 

A partir da leitura do texto, pode-se AFIRMAR que: 

a) A expressão corporal contida no jogo contribui para ampliar o campo de 

conhecimento das crianças e jovens que o praticam, pois cada novo gesto é para 

ela um novo conhecimento. 

b) A expressão corporal contida no jogo contribui para ampliar o campo de 

conhecimento das crianças que o praticam, pois cada novo gesto é para ela um 

novo conhecimento. 

c) A expressão corporal contida no jogo contribui para focar o campo de 

conhecimento das crianças que o praticam, pois cada novo gesto é para ela um 

amplo conhecimento. 

d) A expressão corporal contida no jogo contribui para modificar o campo de 

conhecimento das crianças que o praticam, pois cada novo gesto é para ela um 

vasto conhecimento. 

 

39. O corpo da criança é a ferramenta pela qual a criança interage com o mundo 

e o brincar é a estratégia mais usada e preterida para trocar experiências com o 

meio, vivenciando situações e estabelecendo contatos que a aproximem cada vez 

mais do viver em sociedade. Através dos movimentos, a criança faz uso de uma 

linguagem inicial que tem valor insubstituível em suas primeiras relações com o 

mundo, que ajudam a construir sua personalidade.  

Este texto destaca, principalmente: 

 

a) O caráter essencialmente afetivo que caracteriza a atividade corporal nos primeiros 

anos de vida, sendo o principal caracterizador de seu desenvolvimento escolar. 

b) O caráter essencialmente afetivo que caracteriza a atividade corporal nos primeiros 

anos de vida, e que, torna-se a principal referência de transmissão de conhecimentos na 

educação infantil ou pré-escola. 

c) O caráter essencialmente afetivo que caracteriza a atividade corporal nos primeiros 

anos de vida, e que, torna-se insubstituível para o processo de transmissão de 

conhecimentos na educação infantil ou pré-escola. 

d) O caráter essencialmente afetivo que caracteriza a atividade corporal nos 

primeiros anos de vida, e que, torna-se referência incontestável como elemento de 

transmissão de conhecimentos na educação infantil ou pré-escola. 
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40. A partir da década de 90, a Educação Física brasileira estaria transitando da 

crítica epistemológica à crítica estética. Identifica-se um deslocamento das 

temáticas até então privilegiadas no campo. Os temas concernentes à problemática 

epistemológica da Educação Física [...], cedem lugar à temática do corpo. O corpo 

desponta como o grande tema da educação física. (Lima, 1999). 

O trecho retrata o pensamento dominante deste período, estando aliada a perspectiva: 

a) Culturalista.     b) Biologicista.     c) Higienista.     d) Fenomenológica. 

41. O jogo expressa uma linguagem simbólica que possibilita o partilhar de 

experiências, de crenças e de concepções construídas em contextos e processos sócio 

históricos específicos. Quando se joga cria-se um espaço social regado de símbolos 

provenientes do entendimento que as pessoas possuem do seu mundo real.  

Considerando o aspecto lúdico do jogo, pode-se AFIRMAR que: 

a) O jogo é um modo lúdico de dialogar com as possibilidades do cotidiano 

dentro do plano da fantasia, estabelecendo pontes de contato entre o que se 

pensa e o que se pode fazer, estimulando a prática das condutas sociais e a 

reflexão de suas visões de mundo. 

b) O jogo não pode ser um modo lúdico de dialogar, pois relaciona-se 

intrinsecamente as possibilidades de expressão da cultura corporal.  

c) O jogo é um modo lúdico de dialogar com as possibilidades do cotidiano apenas 

dentro do plano da realidade, estabelecendo pontes de contato entre o que se pensa 

e o que se pode fazer, estimulando a prática das condutas sociais e a reflexão de 

suas visões de mundo. 

d) O jogo é um modo lúdico de dialogar com as possibilidades do cotidiano dentro 

do plano da fantasia, estabelecendo pontes de contato entre o que se pensa e o que 

se pode fazer, estimulando a prática de ações que valorizem a competição e a 

superação dos obstáculos. 

 

42. Leia o trecho a seguir. 

“... a Educação Física vem fazendo uma auto-análise sobre a constituição de seu campo 

de estudos e de seus espaços de intervenção. Neste caminho, diversas correntes que 

pensam a Educação Física em si e seus espaços de atuação profissional tem, de formas 

diferentes, se apresentado e tentado criar modelos de intervenção para a área.” (Rocha 

Junior 2000:1) 

O trecho refere-se: 

a) Ao processo de incorporação e sistematização da educação física como profissão 

socialmente inscrita num processo de trabalho. 

b) A necessidade de instituir reformas curriculares, métodos inovadores de 

intervenção e pesquisas científicas, pois a educação física, assim como diversas 

outras áreas de atuação profissional necessitou se readequar as 

transformações societárias que vem ocorrendo no mundo. 

c) Ao processo de vinculação da educação física com entidades de ensino e pesquisa. 
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d) A vinculação da educação física com instituições de ensino superior, afim de facilitar 

a inserção dos profissionais no mercado de trabalho. 

 

43. Examinando as características das aulas de educação física, pode-se afirmar que a 

Educação Física distingue-se das demais disciplinas do universo escolar, em três 

aspectos: 

a) A especificidade, o conteúdo e as relações sociais. 

b) A especificidade, o conteúdo e as relações humanas. 

c) A especificidade, o conteúdo e as relações interpessoais. 

d) A especificidade, o conteúdo e as relações culturais. 

 

44. No meio acadêmico, o debate sobre as múltiplas tendências da Educação Física têm 

o objetivo de contribuir para o avanço do conhecimento e para a superação das práticas 

estereotipadas, do tecnicismo, do competitivismo e da alienação que reina no cotidiano 

das aulas de Educação Física no ambiente escolar. 

Acerca das correntes teóricas que influenciam a educação física, pode-se afirmar que: 

a) A corrente humanista está voltada para o respeito, as características, os 

interesses e necessidades do homem. 

b) A corrente desenvolvimentista está comprometida com alunos reais, 

historicamente situados e condutora de práticas corporais culturalmente 

construídas. 

c) A corrente crítico-superadora busca promover o desenvolvimento de todas as 

potencialidades humanas. 

d) A corrente tecnicista busca aliar o conhecimento teórico ao conhecimento técnico, 

acreditando que a partir da seleção crítica das técnicas seja possível alcançar melhores 

resultados individuais. 

 

45. Educação Física Militarista é a prática de uma doutrina que visa impor a toda a 

sociedade padrões militares de comportamento, cujo objetivo fundamental é a obtenção 

de uma juventude capaz de suportar o combate, a luta, a guerra. Além disso, tem como 

plataforma básica a coragem, a vitalidade, o heroísmo, a disciplina exacerbada. (Paulo 

Ghiraldelli Júnior) 

Sobre a inserção da Educação Física Militarista na rede escolar do Brasil, pode-se 

AFIRMAR que: 

a) Foi inserida em 1918 após o fim da 1ª Guerra Mundial na Europa. 

b) Foi inserida em 1931, no governo Getúlio Vargas. 

c) Foi inserida em 1956 no governo Juscelino Kubitschek. 

d) Foi inserida em 1964 durante a ditadura militar. 

 

46. A Tendência Competitivista (1965-1984) colocou o desporto como diretriz da 

Educação Física escolar no Brasil. O competitivismo exacerbado ditou normas à 

Educação Física, devendo pautar seus objetivos, conteúdos e avaliações no 

desenvolvimento da aptidão física, na técnica e no rendimento esportivo.  

Sobre a influência da Tendência competitivista no Brasil, pode-se AFIRMAR que: 

a) A prática esportiva conseguiu alcançar o verdadeiro objetivo da educação física, o de 

preparar alunos atletas e bem treinados fisicamente. 
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b) A prática esportiva que seria um meio de educação pelo movimento acabou 

transformando-se num fim em si mesma na medida em que deixou de cumprir 

o seu papel educativo para se colocar a serviço do treinamento e do 

rendimento desportivo. 

c) A prática esportiva foi um modelo de treinamento no meio escolar, pois foi capaz de 

desenvolver cidadãos aptos fisicamente e com bom rendimento esportivo. 

d) A prática esportiva contribui significativamente para cumprir o papel educativo da 

escola, pois conseguiu instituir um clima de organização e disciplina no meio escolar. 

  

47. Desenvolver competências é o maior esforço da atualidade, mas isso só se 

processará à medida que o professor tente trabalhar e assimilar através do seu “corpo” 

as suas competências com o seu “EU”. 

Assinale a alternativa correta em relação às competências necessárias ao processo de 

formação e intervenção profissional do professor. 

a) Competência Pessoal (aprender a Ser); Competência Coletiva (aprender a conviver); 

Competência Produtiva (aprender a fazer); Competência Cognitiva (aprender a 

conhecer). 

b) Competência Pessoal (aprender a Ser); Competência Relacional (aprender a 

conviver); Competência Produtiva (aprender a fazer); Competência Cognitiva 

(aprender a conhecer). 

c) Competência Pessoal (aprender a Ser); Competência Emocional (aprender a 

conviver); Competência Produtiva (aprender a fazer); Competência Cognitiva (aprender 

a conhecer). 

d) Competência Pessoal (aprender a Ser); Competência Sensorial (aprender a conviver); 

Competência Produtiva (aprender a fazer); Competência Cognitiva (aprender a 

conhecer). 

 

48. A Educação Física brasileira possui diferentes tendências pedagógicas, sendo 

necessário ao professor de Educação Física conhecer o que marca a especificidade de 

cada uma delas, pois daí deriva sua especificidade e identidade profissional. 

Assinale a alternativa que contém somente especificidades da abordagem 

desenvolvimentista na Educação Física. 

a) Foco na criança e no adolescente; defesa da adequação dos conteúdos ao longo 

das faixas etárias; habilidade motora como um dos conceitos-chave; objetivo de 

desenvolver o comportamento motor considerando a diversificação e complexidade 

dos movimentos. 

b) Foco na criança; defesa da adequação dos conteúdos às diferentes classes sociais; 

cultura corporal de movimento como conceito-chave; objetivo de desenvolver o 

comportamento motor, considerando a diversificação e complexidade dos movimentos. 

c) Foco na criança e no adolescente; defesa da adequação dos conteúdos às diferentes 

classes sociais; cultura corporal de movimento como um dos conceitos-chave; objetivo 

de desenvolver o comportamento motor, considerando a diversificação e complexidade 

dos movimentos. 

d) Foco na criança e no adolescente; defesa da adequação dos conteúdos ao longo das 

faixas etárias; habilidade motora como um dos conceitos-chave; planejamento de ensino 

do professor, tendo como referência o estágio dos movimentos reflexos. 
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49. A Lei n° 10.793, de 1° de dezembro de 2003, Art. 26 - parágrafo 3º. A Educação 

Física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório 

da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno: 

a) Que cumpra jornada de trabalho igual, ou superior, a 8 (oito) horas diárias, 40 

semanais. 

b) Maior de 35 anos de idade. 

c) Que estiver dispensado do serviço militar. 

d) Que tenha prole. 

 

50. Os PCNs na área da Educação Física para o terceiro e quarto ciclos, apresentam 

alguns avanços e possibilidades importantes para o componente curricular, o que tem 

auxiliado na organização dos conhecimentos, a saber: 

a) O princípio da inclusão, as dimensões pedagógicas e os temas transversais. 

b) O princípio da inclusão, as dimensões dos conteúdos e os temas transversais. 

c) O princípio da inclusão, as dimensões dos conteúdos e os temas interdisciplinares. 

d) O princípio da inclusão, as dimensões formativas e os temas transversais. 
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AGENTE RURAL 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Leia o texto e responda às questões de 1 a 5. 

Sorria!  

Deposite aqui. Aguarde. Ficha no caixa. 

Leve três. Aceitamos todos os tíquetes. 

Só com RG. Não pise 

na faixa. Pague dois. Por quilo. 

Facilite o troco. Até o vencimento. 

Débito automático. Fila única. 

Não tem chave. Não insista. Crédito 

obrigatório. Confira. Buzine. 

Conforme instruções. Relaxe. 

É lei. Digite a senha. Silêncio. À vista. 

Visite nossa cozinha. Senha não confere. 

Obrigada. Atenção. Em jejum. 

Fale com nossas operadoras. 

Não desligue. Por favor. Não perfure. 

Cuidado. Não rasure. Pare. Não amasse. 

Bloqueado. Deseja salvar? 

Sorria! Você está sendo filmado. 
(Bonassi, Fernando. Folha de São Paulo. Folha ilustrada. 5 Nov. 1997) 

 

1. O texto apresenta uma sequência de frases aparentemente desconectadas que 

demonstram a seguinte estratégia do autor: 

 

a) Mostrar, por meio da desarticulação entre as frases, como a vida não faz sentido. 

b) Mostrar, por meio da ausência de elementos coesivos, todas as atividades que as 

pessoas fazem diariamente. 

c) Mostrar, pelo uso do imperativo e de outras formas, verbais ou não, a opressão 

a que estamos submetidos todos os dias, sem chance de descanso. 

d) Mostrar, por meio de expressões gentis tais como “obrigada” e “por favor”, que, 

apesar das dificuldades da vida, ainda é possível encontrar gentileza. 

 

2. Alguns elementos do texto dão pistas de que as pessoas expostas às situações 

retratadas no texto podem pertencer a determinada classe social. Marque a opção 

que corresponde a essas pistas. 

a)Aceitamos todos os tíquetes; Não insista; Crédito obrigatório. 

b)Leve três; Facilite o troco; Bloqueado. 

c)Deposite aqui; Débito automático; Confira. 

d)É lei; Silêncio; Confira. 
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3. São frases apenas nominais: 

a) Sorria. / Cuidado. / Pare. 

b) Sorria./ Em jejum. / Atenção. 

c) Não tem chave. / Você está sendo filmado. / Débito automático. 

d) Ficha no caixa. / Até o vencimento. / Conforme instruções. 

 

4. A palavra tíquetes (linha 3) passou, em Língua Portuguesa, pelo seguinte processo: 

a)Derivação  b)Aglutinação  c)Justaposição        d)Aportuguesamento 

 

5. Uma forma semelhante a “não rasure”, quanto ao modo verbal, é: 

a) Não arranha.  b)Não rabisca.  c)Não cante.  d)Não vale. 

 

Leia os textos a seguir e responda às questões de 6 a 10: 

 

Texto 1: 

 
 

Texto 2: 

 

Era uma vez, numa terra muito distante, uma linda princesa independente e cheia 

de auto-estima que, enquanto contemplava a natureza e pensava em como o 

maravilhoso lago do seu castelo estava de acordo com as conformidades ecológicas, se 

deparou com uma rã. 

Então, a rã pulou para o seu colo e disse:  

-Linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito. Mas uma bruxa má lançou-

me um encanto e eu transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de 

me transformar de novo num belo príncipe e poderemos casar e constituir um lar feliz 

no teu lindo castelo. A minha mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o 

meu jantar, lavarias as minhas roupas, criarias os nossos filhos e viveríamos felizes 

para sempre. 

E então, naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã à sautée, acompanhadas 

de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria e 

pensava:  

-Nem morta! 
(Autoria desconhecida) 
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6. Assinale (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas em relação ao texto 

1. 

 

(    )Magali beijou o sapo com a intenção de que ele se tornasse um príncipe. 

(    )“Bela surpresa” não tem o mesmo sentido para Magali e para o sapo. 

(    )Magali não parece se interessar por histórias de amor. 

(   )O beijo parece incoerente para que um sapo se transforme em padeiro ou pipoqueiro, 

mas não em príncipe. 

 

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

 

7. A interjeição “Bah!” exprime, no texto: 

 

a)Espanto  b)Decepção  c)Indiferença  d)Mal estar 

 

8. Os dois textos apresentam uma visão de mundo semelhante. Marque a alternativa 

que melhor descreve essa visão. 

 

a) As mulheres podem ser empoderadas, donas das próprias vontades, não crer 

em felicidade eterna à custa de sacrifício em prol dos homens, e não 

corresponder às expectativas da sociedade. 

b) As mulheres engolem sapos e depois precisam lidar com as conseqüências de suas 

atitudes. 

c) Mulheres e homens têm preocupações diferentes. 

d) Mulheres são mais delicadas, porém mais comilonas que homens. 

 

9. A expressão “linda princesa” (texto 2, linha 7) corresponde, sintaticamente, a um: 

 

a)Predicativo do sujeito  b)Vocativo 

c) Adjunto adnominal   d)Sujeito 

 

10. Ao utilizar o enunciado “pernas de rã à sautée, acompanhadas de um cremoso 

molho acebolado e de um finíssimo vinho branco” (linha 13), o autor do texto 

pretendeu destacar: 

 

a) O caráter faminto da personagem feminina diante da rã. 

b) O requinte e a despreocupação da personagem feminina com a rã. 

c) A crueldade da personagem feminina com a rã. 

d) O poder da rã de se transformar, mesmo diante da adversidade. 

 

11. Um garoto come um chocolate em um minuto. Em quanto tempo 50 garotos 

comerão 50 chocolates? 

      a) 1min             b) 50 min            c) 250 min           d) 2500 min 

12. A negação de “o gato mia e o rato chia” é: 

       a) o gato mia ou o rato chia 

       b) o gato não mia ou o rato não chia 
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       c) o gato e o rato não chiam, nem miam 

       d) o gato chia e o rato mia 

13. De acordo com as frases: “Alguns filósofos sabem fazer poesias” e “Nenhum 

escritor sabe fazer poesias” é necessariamente verdade que: 

a)Alguns filósofos não são escritores.     

b)Alguns filósofos são escritores. 

c)Nenhum filósofo é escritor.     

d)Todos os escritores são filósofos 

 

14. Uma urna contém 15 bolas enumeradas de 1 a 15. A probabilidade de se retirar “um 

número primo” e “três números ímpares seguidos sem reposição”, ambos em tempos 

diferentes é de respectivamente: 

a)46% e 8/65   

 

b)40% e 8/65   

 

c)40% e 3/41         

 

d)42% e 7/65 

 

 

15. Em cada um dos itens que se seguem, é apresentada uma situação a respeito da ética 

no comportamento profissional. 

 

I- Revelar sigilo sobre informações privilegiadas ou estratégicas sobre a instituição que 

você trabalha. 

II- Usar o tempo em que se encontra na empresa em que trabalha para bater papo em 

MSN, ficar em sites de relacionamento, Orkut ou abrindo e-mails pessoais, pois a 

comunicação é fato de suma importância para um trabalhador. 

III- Pegar ideias de colegas e compartilhá-las com os demais colegas no intuito de 

ajudar, mesmo sem permissão. 

IV- No ambiente de trabalho é preciso observar a hierarquia, o respeito e manter a 

devida discrição e distancia com os colegas e chefes do setor. 
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Qual das alternativas revela uma situação condizente com uma atitude ética no 

Trabalho? 

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

16. A facção criminosa conhecida pela sigla PCC planejava desde o ano passado uma 

grande operação para resgatar da prisão seu chefe. Também  seriam solto outros três 

membros da facção.  Revista Época, 3 de marco de 2014. 

O chefe do PCC é: 

 

a) Marco Wilians Herbas Camacho – O Marcola. 

b) Marcos Willians Herbas Camacho – O Marcão do PCC. 

c) Gustavo Parrella – O Guga. 

d) Vanceslau da Silva – O  Lalau. 

 

17- Recentemente, Rússia e Ucrânia vivem em guerra. “Enquanto metade da população 

vibra com a derrubada do presidente Viktor Yanukovych, o outro lado da Ucrânia 

promete fidelidade à Rússia.” Tamanha disputa tem como objetivo o domínio sobre: 

 

a)Moscou b) Kharkov  c)Estonia  d)Criméia  

 

18- Ministra da Secretaria de Política para Mulheres, Eleonora Menicucci trabalha para 

a aplicação da Lei Maria da Penha. Nos anos da Ditadura Militar, Eleonora foi 

companheira de cela de: 

 

a) Graça Foster – Presidenta da Petrobras. 

b) Dilma Roussef – Presidenta do Brasil. 

c) Marina Silva – Ex- Senadora do Brasil. 

d) Marília Gabriela – Entrevistadora. 

 

19- O Plano Real aniversariou no último dia 27 de fevereiro. Após seis tentativas em 

oito anos de acabar com a inflação que chegou a 2.477%, o Real deu à economia 

brasileira um novo grau de previsibilidade. Em 2014, estamos com ______________ de 

Plano real. 

 

a) 8 anos  b) 15 anos  c) 20 anos  d) 30 anos 

 

20- O suíço Joseph Blatter, presidenta da FIFA, estava desconfiado desde o início. No 

dia 30 de Outubro de 2007, ao anunciar o Brasil como sede da copa de 2014, ele disse: 

“O Comitê Executivo decidiu, unanimamente, dar a responsabilidade, não apenas o 

direito, mas a responsabilidade de organizar a Copa de 2014 ao Brasil.”   Diante dos 

acontecimentos ante aos preparativos para o grande evento, Joseph disse: 

 

a) O Brasil é o país com mais atrasos desde que estou na FIFA. 

b) O Brasil é o país de maior corrupção que já vi. 

c) O Brasil é o país que mais se empenha em fazer o dever de casa, no intuito de 

tudo sair perfeito na Copa. 

d) O Brasil é o país que está terminando todas as obras planejadas em menor 

espaço de tempo. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. Em relação ao solo, é CORRETO afirmar: 

a) É constituída apenas por seres vivos. 

b) É uma camada profunda constituída apenas por minerais. 

c) O solo é uma camada superficial da crosta terrestre, constituída por matéria 

mineral não consolidada e pelos organismos vivos bem como os produtos da sua 

decomposição. 

d) No solo não ocorre reações complexas em que a matéria mineral se transforma em 

matéria orgânica. 

 

22. Assinale a alternativa que conceitua Pedogênese. 

a) É o processo de erosão no solo. 

b) É a degradação dos fragmentos rochosos. 

c) São as dilatações rochosas devido a alta temperatura 

d) É a formação, diferenciação e evolução de um solo. 

 

23. A mosca branca é uma praga relatada principalmente na cultura de mandioca. 

Assinale a alternativa correta que descreve o nome científico desta praga. 

 

a) Aleurothrixusaepim. b) Acalymmasp.   c) Acrosternumhilare.  d) Agrotis ípsilon 

 

24. Assinale a alternativa que indica a Ordem que pertence a praga Saúva-amarela (Atta 

bisphaerica). 

a) Hemíptera.  b) Coleoptera  c) Lepidóptera  d) Hymenoptera 

 

25. Qual das alternativas abaixo descreve as características da planta daninha tiririca-

vermelha (Cyperus rotundos L.)? 

a) Planta perene reproduzida principalmente por tubérculos e bulbos 

subterrâneos. A reprodução por sementes é pouco significativa. Folhas 

predominantemente basais, bainhas membranáceas, fechadas. 

b) Planta anual reproduzida por sementes. Folhas opostas, pecioladas. 

c) Planta anual reproduzida por sementes. Planta herbácea com 30-60 cm de altura. 

Folhas compostas, trifoliadas. 

d) Planta anual reproduzida por sementes com folhas alternas ou geminada. 

 

26. Em relação aos cuidados no preparo do solo é CORRETO afirmar: 

a) A calagem deve ser feita com 10 dias antes do plantio para o calcário reagir 

rapidamente no solo. 

b) As ações para o controle de erosões, como a construção de terraços e curvas de 

nível, devem ser executadas após o nivelamento do solo. 

c) O destorroamento excessivo, resultante de número exagerado de gradagens, não pode 

ser evitado para o preparo do solo. 

d) Não é necessário esperar que o material vegetal incorporado ao solo pela aração 

apodreça antes do plantio, caso contrário, as sementes morrerão. 

 

27. Assinale a alternativa que descreve a melhor maneira de fazer o plantio em áreas 

queimadas. 

a)Deve ser feito sob as cinzas, ou seja, depois da ocorrência das primeiras chuvas. 
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b)Deve ser feito sobre as cinzas, quer dizer, antes da ocorrência das primeiras 

chuvas. 

c)Deve ser feito sobre as cinzas, quer dizer, depois da ocorrência das primeiras chuvas. 

d)Não pode ser feito o plantio nesse tipo de área. 

 

28. Assinale a alternativa que conceitua o processo de pulverização. 

a)Processo físico de transformação de uma substância líquida em partículas o mais 

heterogênea possível. 

b) É o processo de deposição em qualidade e quantidade do ingrediente ativo definido 

de uma formulação, representada pelo diâmetro e densidade (número) de gotas por 

unidade de área sobre um alvo biológico desejado.  

c) É o processo físico-mecânico de transformação de uma substância sólida ou 

líquida em partículas ou gotas o mais uniforme e homogênea possível. 

d) É o processo de erosão do solo que contribui para formação de ervas daninhas. 

 

29. Assinale a alternativa que define defensivo agrícola. 

a)São produtos químicos, físicos ou biológicos usados no controle de seres vivos 

considerados nocivos ao homem, sua criação e suas plantações. 

b)São produtos químicos utilizados para preparação do solo. 

c)São produtos químicos e biológicos utilizados para matar os parasitas existentes nos 

animais. 

d)São produtos biológicos utilizados para prepara a pastagem para o uso de animais. 

 

30. Qual dos defensivos agrícolas é utilizado para combater plantas invasoras? 

a)Inseticidas  b) Fungicidas  c) Acaricidas  d) Herbicidas 

 

31.Um melhor resultado esperado obtido com a pulverização de defensivos agrícolas 

depende de vários fatores principais, EXCETO: 

a)Aroma do produto   b)Temperatura ambiente 

c)Umidade relativa do ar  d)Velocidade e direção do vento 

 

32. Analise os itens: 

I. Os custos de produção, a oscilação dos preços, e a sazonalidade da produção são 

fatores que influenciam no bom andamento da administração rural.  

II. O administrador rural deve ter subsídios para cuidar da parte administrativa, 

financeira e econômica de seu estabelecimento 

III. O administrador rural deve saber dos riscos da exploração da propriedade, ter 

planejamento, organização e uma boa gestão. 

 

De acordo com as afirmações acima marque a alternativa CORRETA: 

 

a)Apenas os itens II e III estão corretos b)Apenas o item II está incorreto 

c)Apenas os itens I e II estão corretos  d)Todos os itens estão incorretos  

 

33. A Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) é: 

a)Um serviço particular direcionado a agricultores e fazendeiros, de educação formal, 

de  caráter  continuado,  que  promove  processos  de  gestão,  produção, beneficiamento

 e comercialização das atividades e serviços agropecuá rios e não agropecuários. 

b) Um serviço gratuito direcionado aos agricultores familiares, de educação não 

formal, de  caráter  continuado,  que  promove  processos  de  gestão,  produção,  
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beneficiamento e comercialização das atividades e serviços agropecuários e não  

agropecuários. 

c) Um serviço gratuito direcionado a agricultores, fazendeiros e produtores 

rurais,  de  educação  não  formal,  de  caráter  continuado,  que  promove  processos  de 

gestão, produção, beneficiamento e comercialização das atividades e serviços 

agropecuários e não agropecuários. 

d) Um serviço gratuito direcionado a agricultores, fazendeiros e produtores 

rurais,  de  educação  não  formal,  de  caráter  continuado,  que  promove  processos  de 

gestão, produção, beneficiamento e comercialização das atividades e serviços agropecuá

rios.  

 

34. São produtos à base de substâncias químicas ou agentes biológicos inseridos em três 

grandes famílias de compostos químicos: os organossintéticos, os inorgânicos e os 

botânicos: 

 

a) Agentes biológicos de controle     b) Herbicidas    c) Acaricidas       d) Inseticidas 

 

35. Correspondem à máquinas aplicadoras de defensivos agrícolas, EXCETO: 

a)  Microatomizadoras b) Fulmigadores c) Polvilhadoras    d) Ceifaderas  

 

36. Quanto aos Equipamentos de Proteção Individual, cabe ao empregador: 

a)Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. 

b)Usar, utilizando-o para a finalidade a que se destina. 

c)Responsabilizar-se pela guarda e conservação. 

d)Cumprir a determinação sobre o uso adequado. 

 

37. Em se tratando de produção de sementes para utilização pelos produtores marque a 

afirmação CORRETA: 

a) A produção de sementes básicas e registradas é desnecessária, pois as sementes 

certificadas poderiam ser produzidas a partir das sementes genéticas. 

b) As sementes registradas são aquelas que recebem a aplicação de um produto ou são 

submetidas a um tratamento especial. 

c) As sementes genéticas ou básicas devem ser sempre preferidas para comercialização, 

por terem maior pureza genética. 

d) As sementes certificadas são mais apropriadas para distribuição aos 

agricultores, pois têm garantia de origem genética e são produzidas em larga 

escala. 

 

38. A respeito dos inseticidas reguladores do crescimento, ou fisiológicos, podemos 

AFIRMAR que: 

a) Atuam na formação do tegumento ou nos mecanismos de controle da 

metamorfose. 

b) Modulam e bloqueiam os canais de sódio. 

c) Inibem a colinesterase. 

d) Possuem ação preventiva. 

 

39. As pragas que atacam a cultura do milho são divididas em pragas iniciais (que 

atacam as sementes, raízes e plântulas) e pragas da fase vegetativa e reprodutiva. A 

principal praga que ataca as lavouras de milho durante as fases vegetativa e reprodutiva 

é a: 
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a) lagarta-do-cartucho.  b) larva-alfinete. 

c) curuquerê-dos-capinzais.  d) lagarta-da-espiga. 

 

40. O transplante de mudas é uma prática cultural aplicada constantemente na produção 

de: 

a) batata.  b) batata-doce. c) cenoura.  d) tomate. 
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AUXILIAR DE BIBLIOTECA 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Leia o texto e responda às questões de 1 a 5. 

Sorria!  

Deposite aqui. Aguarde. Ficha no caixa. 

Leve três. Aceitamos todos os tíquetes. 

Só com RG. Não pise 

na faixa. Pague dois. Por quilo. 

Facilite o troco. Até o vencimento. 

Débito automático. Fila única. 

Não tem chave. Não insista. Crédito 

obrigatório. Confira. Buzine. 

Conforme instruções. Relaxe. 

É lei. Digite a senha. Silêncio. À vista. 

Visite nossa cozinha. Senha não confere. 

Obrigada. Atenção. Em jejum. 

Fale com nossas operadoras. 

Não desligue. Por favor. Não perfure. 

Cuidado. Não rasure. Pare. Não amasse. 

Bloqueado. Deseja salvar? 

Sorria! Você está sendo filmado. 
(Bonassi, Fernando. Folha de São Paulo. Folha ilustrada. 5 Nov. 1997) 

 

1. O texto apresenta uma sequência de frases aparentemente desconectadas que 

demonstram a seguinte estratégia do autor: 

 

a) Mostrar, por meio da desarticulação entre as frases, como a vida não faz sentido. 

b) Mostrar, por meio da ausência de elementos coesivos, todas as atividades que as 

pessoas fazem diariamente. 

c) Mostrar, pelo uso do imperativo e de outras formas, verbais ou não, a opressão 

a que estamos submetidos todos os dias, sem chance de descanso. 

d) Mostrar, por meio de expressões gentis tais como “obrigada” e “por favor”, que, 

apesar das dificuldades da vida, ainda é possível encontrar gentileza. 

 

2. Alguns elementos do texto dão pistas de que as pessoas expostas às situações 

retratadas no texto podem pertencer a determinada classe social. Marque a opção 

que corresponde a essas pistas. 

a)Aceitamos todos os tíquetes; Não insista; Crédito obrigatório. 

b)Leve três; Facilite o troco; Bloqueado. 

c)Deposite aqui; Débito automático; Confira. 

d)É lei; Silêncio; Confira. 
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3. São frases apenas nominais: 

a) Sorria. / Cuidado. / Pare. 

b) Sorria./ Em jejum. / Atenção. 

c) Não tem chave. / Você está sendo filmado. / Débito automático. 

d) Ficha no caixa. / Até o vencimento. / Conforme instruções. 

 

4. A palavra tíquetes (linha 3) passou, em Língua Portuguesa, pelo seguinte processo: 

a) Derivação  b)Aglutinação  c)Justaposição        d)Aportuguesamento 

 

5. Uma forma semelhante a “não rasure”, quanto ao modo verbal, é: 

a) Não arranha.  b)Não rabisca.  c)Não cante.  d)Não vale. 

 

Leia os textos a seguir e responda às questões de 6 a 10: 

 

Texto 1: 

 
 

Texto 2: 

 

Era uma vez, numa terra muito distante, uma linda princesa independente e cheia 

de auto-estima que, enquanto contemplava a natureza e pensava em como o 

maravilhoso lago do seu castelo estava de acordo com as conformidades ecológicas, se 

deparou com uma rã. 

Então, a rã pulou para o seu colo e disse:  

-Linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito. Mas uma bruxa má lançou-

me um encanto e eu transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de 

me transformar de novo num belo príncipe e poderemos casar e constituir um lar feliz 

no teu lindo castelo. A minha mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o 

meu jantar, lavarias as minhas roupas, criarias os nossos filhos e viveríamos felizes 

para sempre. 

E então, naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã à sautée, acompanhadas 

de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria e 

pensava:  

-Nem morta! 
(Autoria desconhecida) 
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6. Assinale (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas em relação ao texto 

1. 

 

(    )Magali beijou o sapo com a intenção de que ele se tornasse um príncipe. 

(    )“Bela surpresa” não tem o mesmo sentido para Magali e para o sapo. 

(    )Magali não parece se interessar por histórias de amor. 

(   )O beijo parece incoerente para que um sapo se transforme em padeiro ou pipoqueiro, 

mas não em príncipe. 

 

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

 

7. A interjeição “Bah!” exprime, no texto: 

 

a)Espanto  b)Decepção  c)Indiferença  d)Mal estar 

 

8. Os dois textos apresentam uma visão de mundo semelhante. Marque a alternativa 

que melhor descreve essa visão. 

 

a) As mulheres podem ser empoderadas, donas das próprias vontades, não crer 

em felicidade eterna à custa de sacrifício em prol dos homens, e não 

corresponder às expectativas da sociedade. 

b) As mulheres engolem sapos e depois precisam lidar com as conseqüências de suas 

atitudes. 

c) Mulheres e homens têm preocupações diferentes. 

d) Mulheres são mais delicadas, porém mais comilonas que homens. 

 

9. A expressão “linda princesa” (texto 2, linha 7) corresponde, sintaticamente, a um: 

 

a)Predicativo do sujeito  b)Vocativo 

c) Adjunto adnominal   d)Sujeito 

 

10. Ao utilizar o enunciado “pernas de rã à sautée, acompanhadas de um cremoso 

molho acebolado e de um finíssimo vinho branco” (linha 13), o autor do texto 

pretendeu destacar: 

 

a) O caráter faminto da personagem feminina diante da rã. 

b) O requinte e a despreocupação da personagem feminina com a rã. 

c) A crueldade da personagem feminina com a rã. 

d) O poder da rã de se transformar, mesmo diante da adversidade. 

 

11. Um garoto come um chocolate em um minuto. Em quanto tempo 50 garotos 

comerão 50 chocolates? 

      a) 1min             b) 50 min            c) 250 min           d) 2500 min 

 

 

12. A negação de “o gato mia e o rato chia” é: 

       a) o gato mia ou o rato chia 
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       b) o gato não mia ou o rato não chia 

       c) o gato e o rato não chiam, nem miam 

       d) o gato chia e o rato mia 

 

13. De acordo com as frases: “Alguns filósofos sabem fazer poesias” e “Nenhum 

escritor sabe fazer poesias” é necessariamente verdade que: 

a)Alguns filósofos não são escritores.     

b)Alguns filósofos são escritores. 

c)Nenhum filósofo é escritor.     

d)Todos os escritores são filósofos 

 

14. Uma urna contém 15 bolas enumeradas de 1 a 15. A probabilidade de se retirar “um 

número primo” e “três números ímpares seguidos sem reposição”, ambos em tempos 

diferentes é de respectivamente: 

a)46% e 8/65   

 

b)40% e 8/65   

 

c)40% e 3/41         

 

d)42% e 7/65 

 

 

15. Em cada um dos itens que se seguem, é apresentada uma situação a respeito da ética 

no comportamento profissional. 

 

I- Revelar sigilo sobre informações privilegiadas ou estratégicas sobre a instituição que 

você trabalha. 

II- Usar o tempo em que se encontra na empresa em que trabalha para bater papo em 

MSN, ficar em sites de relacionamento, Orkut ou abrindo e-mails pessoais, pois a 

comunicação é fato de suma importância para um trabalhador. 

III- Pegar ideias de colegas e compartilhá-las com os demais colegas no intuito de 

ajudar, mesmo sem permissão. 
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IV- No ambiente de trabalho é preciso observar a hierarquia, o respeito e manter a 

devida discrição e distancia com os colegas e chefes do setor. 

Qual das alternativas revela uma situação condizente com uma atitude ética no 

Trabalho? 

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

16. A facção criminosa conhecida pela sigla PCC planejava desde o ano passado uma 

grande operação para resgatar da prisão seu chefe. Também  seriam solto outros três 

membros da facção.  Revista Época, 3 de marco de 2014. 

O chefe do PCC é: 

 

a) Marco Wilians Herbas Camacho – O Marcola. 

b) Marcos Willians Herbas Camacho – O Marcão do PCC. 

c) Gustavo Parrella – O Guga. 

d) Vanceslau da Silva – O  Lalau. 

 

17- Recentemente, Rússia e Ucrânia vivem em guerra. “Enquanto metade da população 

vibra com a derrubada do presidente Viktor Yanukovych, o outro lado da Ucrânia 

promete fidelidade à Rússia.” Tamanha disputa tem como objetivo o domínio sobre: 

 

a)Moscou b) Kharkov  c)Estonia  d)Criméia  

 

18- Ministra da Secretaria de Política para Mulheres, Eleonora Menicucci trabalha para 

a aplicação da Lei Maria da Penha. Nos anos da Ditadura Militar, Eleonora foi 

companheira de cela de: 

 

a) Graça Foster – Presidenta da Petrobras. 

b) Dilma Roussef – Presidenta do Brasil. 

c) Marina Silva – Ex- Senadora do Brasil. 

d) Marília Gabriela – Entrevistadora. 

 

19- O Plano Real aniversariou no último dia 27 de fevereiro. Após seis tentativas em 

oito anos de acabar com a inflação que chegou a 2.477%, o Real deu à economia 

brasileira um novo grau de previsibilidade. Em 2014, estamos com ______________ de 

Plano real. 

 

a) 8 anos  b) 15 anos  c) 20 anos  d) 30 anos 

 

20- O suíço Joseph Blatter, presidenta da FIFA, estava desconfiado desde o início. No 

dia 30 de Outubro de 2007, ao anunciar o Brasil como sede da copa de 2014, ele disse: 

“O Comitê Executivo decidiu, unanimamente, dar a responsabilidade, não apenas o 

direito, mas a responsabilidade de organizar a Copa de 2014 ao Brasil.”   Diante dos 

acontecimentos ante aos preparativos para o grande evento, Joseph disse: 

 

a) O Brasil é o país com mais atrasos desde que estou na FIFA. 

b) O Brasil é o país de maior corrupção que já vi. 

c) O Brasil é o país que mais se empenha em fazer o dever de casa, no intuito de 

tudo sair perfeito na Copa. 
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d) O Brasil é o país que está terminando todas as obras planejadas em menor 

espaço de tempo. 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. Toda a saga das bibliotecas antecede a própria história do livro e vai encontrar 

abrigo no momento em que a humanidade começa a dominar a escrita. As primeiras 

bibliotecas que se tem notícia são chamadas: 

 

a) Minerais, Vegetais e Animais. 

b) Papiro, pergaminho e fontes históricas. 

c) Escolar, publica e privada 

d) Pergaminho, papel e de livros propriamente ditos. 

 

22. Depois do procedimento em epígrafe, antes de se seguir à encomenda do livro, o 

responsável pelo serviço, deve verificar se o documento está disponível. Essa 

verificação ajuda a ter um custo provável do livro, a comparação de preços em várias 

livrarias ou distribuidores, assim como uma data, mais ou menos definida, de entrega do 

mesmo.  

 

O trecho acima descreve qual das etapas do  processo de aquisições de novas edições 

bibliográficas 

a)Pesquisa   b)Verificação bibliográfica 

c)Encomenda   d)Entradas de documento 

 

23. É o catálogo utilizado para fins de inventário da biblioteca, pois é organizado pelo 

número de chamada dos livros. 

 

a) Catalogo oficial.   b)Catalogo de registro. 

c) Catálogo topográfico.  d)Catálogo decisório. 

 

24. Para separar os materiais que não são de interesse para preparo/incorporação ao 

acervo da Biblioteca. Podem ser utilizados os seguintes critérios, EXCETO: 

ƒ  

a)Conteúdos desatualizados. 

b)Estado físico da obra. 

c) Material rasurado e escrito, como apostilas já utilizadas; 

d) Livros em bom estado  

 

25. São dicas de manuseio e guarda de livros e documentos: 

 

I. Não comer junto ao acervo; 

II. Para retirar o livro da estante, puxe-o pelo meio, afastando o que estão ao lado. 

III. Não dobre a pagina ao meio para marcar a pagina, dobre no canto da folha ou 

use clipes.  

IV. Ao manipular o livro as mãos devem estar limpas. 

V. Caso necessite retirar alguma pagina do livro, deve ser registrado no livro de ata. 

VI. Nunca umedecer os dedos com saliva para virar as paginas de um livro, pois 

provoca manchas ácidas no papel. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Livro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escrita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aquisi%C3%A7%C3%A3o
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A alternativa que indica a sequência CORRETA é: 

a) I, II, IV, VI          b) I, III, IV, VI          c) II, III, IV, V          d) I, III, V, VI 

 

26. É a Biblioteca  que foca em alguma área ou público específico, também chamada 

de biblioteca especial.  

 

O trecho se refere à biblioteca 

a) Escolar          b) Especializada          c) Universitária          d) Publica 

 

27. Nem sempre as bibliotecas estão instaladas em prédios construídos 

especialmente para atender às suas necessidades, serviços e produtos oferecidos. Muitas 

delas funcionam em espaços adaptados ou em pequenas salas. Nos itens abaixo, estão 

algumas dicas importantes para uma boa estrutura físico de uma biblioteca. EXCETO:  

 

 

a) as paredes de cor clara muito contribuem para refletir a luz e aumentar o grau de 

visibilidade. As janelas devem permitir a entrada de luz natural, de modo que possibilite 

um ambiente claro que favoreça a leitura. 

b) garantir a preservação e conservação do acervo. Os livros devem ficar em o local 

arejado e com pouca incidência de raios solares. 

c) O piso em material carpete é o mais recomendado,pois, além da facilidade de 

limpeza e muita durabilidade, são resistentes ao acúmulo de microorganismos e 

pragas. 

d) a iluminação artificial faz-se necessária para permitir o perfeito funcionamento no 

horário noturno. Lâmpadas fluorescentes são as mais indicadas não só pela economia, 

mas porque tem baixo poder de aquecimento e causam menos danos ao acervo. 

 

28. É uma retirada temporária de alguns itens da coleção, ou seja, esses poderão ser 

guardados em um depósito ou em outro local específico até a decisão de sua 

recolocação no acervo. Estamos nos referindo a:  

 

a) Descarte          b) Desbaste          c) Aquisição          d) Seleção 

 

29. São arquivos de recortes de jornais que informam sobre assuntos diversos e temas 

atuais. 

 

a) Hemeroteca   b)Coleção de periódicos 

c) Coleção de livros-textos  d)Coleção de livros de referência 

 

30. A classificação cria condições para que os livros possam ser dispostos nas estantes 

de maneira sistemática, proporcionando assim seu uso. Para isso é primordial que a 

classificação possibilite: 

 

I. localizar um livro em uma coleção. 

II. retirar um livro para consulta com rapidez. 

III. estimular a leitura. 

IV. motifivar o usuário a fazer a sua própria classificação. 

V. devolver um livro à coleção com rapidez. 
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VI. inserir novo livro aos já existentes na coleção, sem que esses percam a sua 

ordem lógica. 

VII. Criar novos tipos de manuseio sempre que for utilizar a biblioteca. 

 

As opções CORRETAS são: 

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

c)Apenas os itens III, IV, V e VII  d)Apenas os itens II, IV e  VI 

 

31. Está encarregada de administrar a leitura e a informação para a comunidade em 

geral, sem distinção de sexo, idade, raça, religião e opinião política. 

 

a) Biblioteca Infantil   b)Biblioteca Especializada 

c) Biblioteca Publica   d)Biblioteca Nacional  

 

32. Podemos definir como Biblioteca escolar: 

 

a) Funciona como um centro de recursos educativos, integrado ao processo de 

ensino-aprendizagem, tendo como objetivo primordial desenvolver e fomentar a 

leitura e a informação. Poderá servir também como suporte para a comunidade 

em suas necessidades. 
b) Localiza-se em escolas e é organizada para integrar-se com a sala de aula e no 

desenvolvimento do currículo escolar. Funciona como um centro de recursos 

educativos, distinto do processo de ensino-aprendizagem, tendo como objetivo 

primordial dar suporte para a comunidade em suas necessidades. 

c) Está encarregada de administrar a leitura e a informação para a comunidade em 

geral, sem distinção de sexo, idade, raça, religião e opinião política. 

d) é parte integrante de uma instituição de ensino superior e sua finalidade é oferecer 

apoio ao desenvolvimento de programas de ensino e à realização de pesquisas. 

 

33. Sobre a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é possível AFIRMAR: 

 

a) É uma entidade governamental, fundada em 1940, que atua na área de certificação. 

Considerada como Fórum Nacional de Normalização é o Órgão responsável pela 

Normalização Técnica no Brasil. 

b) É uma entidade municipal ,fundada em 1930, que atua na área de certificação. 

Reconhecida pelo governo brasileiro como Fórum Nacional de Normalização é o Órgão 

responsável pela Normalização Técnica no Brasil. 

c) É uma entidade federal,fundada em 1943, que atua na área de certificação. 

Reconhecida como Fórum Nacional de Normalização é o Órgão responsável pela 

Normalização Técnica no Brasil. 

d) É uma entidade privada, sem fins lucrativos, fundada em 1940, que atua na área 

de certificação. Reconhecida pelo governo brasileiro como Fórum Nacional de 

Normalização é o Órgão responsável pela Normalização Técnica no Brasil. 

 

34. O auxiliar de biblioteca  atua como mediador  entre os usuários e os recursos 

oferecidos pela biblioteca. Portanto é atribuição do auxiliar de biblioteca: 

 

a) Evitar auxiliar adolescente barulhento. 

b) Ser zeloso e utilizar todos os recursos ao seu alcance no atendimento ao público, 

não se recusando a prestar assistência profissional. 
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c) Manter o acervo da biblioteca protegido e impedir a cooperação com grupos de 

usuários e outros profissionais em âmbito nacional. 

d) Orientar a técnica da pesquisa e a normalização do trabalho intelectual de acordo 

com suas competências. 

 

35. A Biblioteca Nacional do Brasil, considerada pela UNESCO uma das dez maiores 

bibliotecas nacionais do mundo, é também a maior biblioteca da América Latina. Esta 

localizada na cidade:  

a) de Belo Horizonte.     b) de São Paulo. c) de Brasília.   d) do Rio de Janeiro. 

 

36. A palavra ética se origina do termo grego ethos, que significa "modo de ser", 

abrangendo aspectos essenciais do ser humano: por um lado, procurando descobrir o 

que está por trás do nosso modo de ser e de agir; por outro, procurando estabelecer as 

maneiras mais convenientes de sermos e agirmos. 

 

A partir da análise do significado da palavra ética, assinale a alternativa que NÃO se 

relaciona corretamente ao significado de ética. 

 

a) Caráter.          b) Costume.           c) Comportamento.          d) Corrupção.  

 

37. O servidor público deve ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios 

éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos. Em cada item a 

seguir é apresentada uma situação hipotética, assinale o item correto considerando os 

princípios éticos no serviço público. 

 

a) César é servidor público e, para aumentar a sua renda, comercializa, em seu ambiente 

de trabalho, cópias de CDs e DVDs. 

b) Há algum tempo, Caio, servidor público responsável pelo controle do material de 

expediente do setor em que trabalha, observa que Marta, servidora pública lotada nesse 

mesmo setor, utiliza recursos materiais da repartição em atividades particulares, mesmo 

assim Caio não diz nada, pois para evitar conflito com a colega. 

c) Sônia, servidora pública, é lotada há três anos no mesmo setor, espera ansiosa 

por uma promoção, enquanto a promoção não saí  ela mantém atitudes de respeito 

com seus superiores, colegas e usuários da instituição em que trabalha. 

d) Marcos, servidor público, enquanto participava da preparação de um edital de 

licitação para contratação de fornecimento de refeições para o órgão em que trabalha, 

antecipou algumas das regras que iriam fazer parte do edital para Kátia. 

 

38. Ética profissional é o conjunto de normas éticas que formam a consciência do 

profissional e representam imperativos de sua conduta. Ter ética profissional é cumprir 

com todas as atividades de sua profissão, seguindo os princípios determinados pela 

sociedade, pelo seu grupo de trabalho e pela empresa. 

 

A partir da leitura do texto, pode-se AFIRMAR que: 

 

a) Ética profissional é o conjunto de normas éticas que formam a consciência do 

profissional e da coletividade. 
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b) Ética profissional é o conjunto de normas éticas que formam a consciência do 

profissional e da sociedade. 

c) Ética profissional é o conjunto de normas éticas que formam a consciência do 

profissional e representam sua vida pessoal. 

d) Ética profissional é o conjunto de normas éticas que formam a consciência do 

profissional e representam sua conduta.  

 

39. Hoje, independentemente de seu cargo, é preciso saber trabalhar em equipe, já que 

bons resultados dificilmente nascem de ações individuais. No ambiente corporativo, uns 

dependem dos outros. Se o funcionário não estiver disposto a colaborar com os colegas, 

certamente será um elo quebrado. Com isso, o grupo/equipe não chegará ao resultado 

desejado. 

 

Assinale a alternativa que corresponde a uma qualidade imprescindível do trabalhador 

dentro das instituições atualmente. 

 

a) Competitividade.      b) Individualismo.      c) Solidariedade.      d) Antipatia. 

 

40. “O acesso principal definido como _______________ permite encontrar um 

documento pelo autor pessoal, entidade, evento, cabeçalho uniforme, ou pelo título do 

documento.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 

a) entrada   b) permuta   c) consulta   d) aquisição  
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AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Leia os textos a seguir e responda às questões de 1 a 5: 

 

Texto 1: 

PROCURA-SE O AMOR 

Bruna Borges Costa 

 Não me recordo onde, mas em algum lugar eu li a seguinte frase: “O amor 

verdadeiro é como fantasma, todos falam sobre ele, mas poucos o sentem 

verdadeiramente”. Concordo plenamente com isso. Saem vulgarizando esse sentimento 

tão bonito, falando “eu te amo” aos quatro cantos da terra e, às vezes, iludindo alguém.  
Mas, as pessoas não se deixam mais enganar pela frase já citada. Acostumados a 

palavras vazias e sem sentimento, já sabem que tal afirmação é mais uma das coisas 

“bonitinhas” de se dizer, mas que quase nunca é verdade. 
Hoje, saí com meu pai para uns afazeres. Não gosto muito de sair de casa pela 

manhã, sempre preferi à noite. O fato é que tive que sair durante a manhã e a pé. Não 

era o que eu poderia chamar de passeio empolgante. Terminada a minha tarefa, meu pai 

se dirigiu a um senhor e fiquei observando o local, até que passei a examinar o amigo de 

meu pai e um detalhe me chamou a atenção: ele usava duas alianças. 
A conversa continuou e chegou ao ponto em que esse senhor começou a 

relembrar a sua falecida esposa. Falava dela com orgulho e com uma visível saudade 

nos olhos, sendo perceptível que a lembrança dela lhe fazia doer o coração.  
Em dado momento, ele disse: “Dizem que quando as pessoas se casam ficam 

juntas até que a morte as separe, mas a morte não nos separou, ela continua sendo a 

minha esposa”. Ergueu a mão, onde se encontravam, em um dos dedos, as duas 

alianças. Ele a amava e continuava amando.  
Não há coisa mais bonita e mais triste do que duas almas que se amam serem 

separadas pela morte e deixar para a que ficou apenas recordações e saudades. Meus 

olhos, que antes eram desatentos, passeando pelo local, estavam fixos nos olhos dele 

quando disse que chorava todo dia a falta de sua amada esposa. 
Meu pai, percebendo a emoção do amigo, foi se despedindo e eu fui junto. Na 

volta para casa foi falando sobre várias coisas, mas eu não escutei uma palavra. “Ela 

ainda é minha esposa!” – isso não saía da minha cabeça. Aquilo, sim, era um amor de 

verdade, e era lindo, mas ao mesmo tempo parecia tão distante de mim. 
Estaria mentindo se dissesse que, enquanto estava escrevendo essa crônica, não 

senti vontade de chorar.    Fiquei me perguntando o que era aquilo que deixou meu 

coração tão frágil e tocado? Era AMOR, mas não era o meu. Por isso estou até me 

questionando em colocar um anúncio no jornal “PROCURA-SE O AMOR.” 

1. A mensagem principal do texto é: 

a) PROCURA-SE O AMOR 

b) O amor verdadeiro 

c) A banalidade com que temos pronunciado “eu te amo”. 

d) O amor fantasma 
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2. Aponte a alternativa que contém uma citação contraditória. 

a) O amor verdadeiro é como fantasma. 

b) Fiquei me perguntando o que era aquilo que deixou meu coração tão frágil e tocado? 

c) Não há coisa mais bonita e mais triste 

d) Ele a amava e continuava amando. 

 

3. Ao analisarmos o texto, percebemos que o real sentimento da autora é: 

a) Curiosidade para saber o porquê daquele senhor usar duas alianças. 

b) Admiração pelo amor que o homem sentia pela falecida esposa. 

c) Ansiedade em colocar um anúncio  no jornal para encontrar o seu amor. 

d) Emoção ao ver que ainda existe o amor verdadeiro que supera até a morte. 

 

4. No quinto parágrafo temos o uso de aspas (“ ”). Isso ocorreu para: 

a) Indicar a fala de alguém. 

b) Indicar que a autora queria destacar uma citação. 

c) Indicar algo sem muita relevância. 

d) Indicar algo de muita relevância.  

 

5. Assinale a alternativa em que a separação silábica está feita CORRETAMENTE: 

a) ver-da-de-i-ro, dis-ses-se, de-i-xam 

b) sa-ir, ques-ti-o-nan-do, com-ti-nuou 

c)sa-í-a, pas-se-na-do, du-as 

d)a-qu-i-lo, con-ti-nua-va 

 

6. Assinale a alternativa em que a classe gramatical da palavra destacada está 

CORRETA: 

a) A conversa continuou.(ADJETIVO) 

b) O amor verdadeiro é como fantasma. (SUBSTANTIVO) 

c) PROCURA-SE O AMOR (VERBO) 

d) Ela continua sendo a minha esposa. (SUBSTANTIVO) 

 

7. Em “Mas, as pessoas não se deixam mais enganar pela frase já citada”, a autora se 

refere à:  

a) A vulgarização da frase “eu te amo”. 

b) A manchete lida no jornal: PROCURA-SE O AMOR. 

c) A manchete lida no jornal: O amor verdadeiro é como fantasma, todos falam sobre 

ele, mas poucos o sentem verdadeiramente”. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

8. Em “sendo perceptível que a lembrança dela lhe fazia doer o coração”, assinale a 

alternativa CORRETA que justifica a acentuação gráfica da palavra em destaque.  
 

a) Paroxítona terminada em “L”. 

b) Oxítona terminada em “L”. 

c) Proparoxítona terminada em “L”. 

d) Paroxítona Iniciada em “P”. 
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9. Assinale a alternativa que contém ditongo. 

a)Pai   b) alianças   c)saí   d) doer 

 

10. O trecho “Falava dela com orgulho e com uma visível saudade nos olhos” (4º 

Parágrafo) se refere a duas pessoas. Assinale a alternativa CORRETA. 

a) O trecho se refere ao amor e às pessoas que amam verdadeiramente. 

b) O trecho de refere ao pai e à autora do texto. 

c) O trecho se refere ao “senhor” e sua falecida esposa. 

d) O trecho se referem às pessoas que amam e às pessoas que falam de forma banal a 

frase “eu te amo”. 

 

11.No ultimo dia 19 de março, a presidenta Dilma Rousseff, inaugurou o 5ª trecho de 

uma obra hídrica no Estado do Ceará. Essa obra é denominada de: 

a) Cinturão das águas.  b) canal do trabalhador. 

c) Transposição das águas  d) Eixão das águas. 

 

12 Com 256 quilômetros e investimento total de R$ 1,47 bilhão, a referida obra é a 

maior em infraestrutura hídrica do Ceará, beneficiando 4,2 milhões de habitantes. Seu 

objetivo visa: 

a) evitar a falta de água no Ceará em 2014 e 2015. 

b) armazenar agua das chuvas nos próximos 5 anos. 

c) construir um açude “gigante” que inundará várias cidades, com o intuito de 

armazenar água para abastecer 20 cidades do Ceará. 

d) garantir a segurança hídrica do Ceará pelos próximos 30 anos. 

 

13. As eleições de 2014 vai eleger: 

a) O presidente e vice-presidente da República. 

b) Deputados Federais e Deputados Estaduais. 

c) Senadores, Governadores e Vice-Governadores. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

14. Os resultados da pesquisa "Tolerância social à violência contra as mulheres", 

divulgada em março de 2014 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 

provocou diversas reações nas redes sociais após apontar que: 

 

a) 26% dos entrevistados concorda total ou parcialmente que "mulheres que usam 

roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas”. 

b) 100% dos entrevistados concorda total ou parcialmente que "mulheres que usam 

roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas”. 

c) Nenhum dos entrevistados concorda que "mulheres que usam roupas que mostram o 

corpo merecem ser atacadas”. 

d) Apenas as mulheres entrevistadas concordam que "mulheres que usam roupas que 

mostram o corpo merecem ser atacadas”. 

 

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/27/maioria-diz-que-mulher-com-roupa-curta-merece-ser-atacada-aponta-pesquisa.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/27/maioria-diz-que-mulher-com-roupa-curta-merece-ser-atacada-aponta-pesquisa.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/27/maioria-diz-que-mulher-com-roupa-curta-merece-ser-atacada-aponta-pesquisa.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/27/maioria-diz-que-mulher-com-roupa-curta-merece-ser-atacada-aponta-pesquisa.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/27/maioria-diz-que-mulher-com-roupa-curta-merece-ser-atacada-aponta-pesquisa.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/27/maioria-diz-que-mulher-com-roupa-curta-merece-ser-atacada-aponta-pesquisa.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/27/maioria-diz-que-mulher-com-roupa-curta-merece-ser-atacada-aponta-pesquisa.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/27/maioria-diz-que-mulher-com-roupa-curta-merece-ser-atacada-aponta-pesquisa.htm
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15. Basta uma redução na quantidade de chuvas que as notícias logo chegam: vai faltar 

água na sua cidade. Além do abastecimento, consumo e irrigação, a água influencia na 

produção de: 

 

a) Petróleo  b) energia hidrelétrica      c)gás natural  d)medicamentos 

 

16. Uma centopeia tem 48 pés. Ela tem 40 sapatos. Quantos pares de sapatos precisa 

comprar para calçar todos os seus pés? 

 

a) 8 pares 

 

 

b) 3 pares 

 

 

c) 4 pares 

 

 

d) 5 pares  

 

 

 

17. NULA 

 

 

18. Pedro tem 12kg de milho. Ganhou o dobro do que já tinha. Então resolveu dividir 

com seus 5 irmãos. Assim, Pedro e seus irmãos ficaram com: 

 

a) 7kg 

 

 

b) 12 kg 

 

 

c) 8kg 

 

 

d) 6kg 

 

 

19. Uma prova tem 20 questões. Quem acertar todas as questões atinge 100 pontos. 

Marília acertou 8 questões e atingiu: 

 

a) 40 pontos 

 

b) 30 pontos 

 

c) 8 pontos 

 

d) 10 pontos 
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20. A distância entre Quixelô e uma certa cidade é de 45km. Um carro gastou 7 litros de 

combustível para fazer cada percurso. Se no carro tinha 33 litros de combustível antes 

do início da viagem, ao final, o carro ficou com: 

 

a) 13 litros 

  

 

b) 15 litros 

 

 

c) 19 litros 

 

 

d) 20 litros 

 

 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. Sobre a utilização do EPI (Equipamento de Proteção Individual) é possível afirmar, 

EXCETO: 

 

a) Os EPIs não descartáveis são de uso coletivo. 

b) A escolha do EPI dependerá do procedimento a ser realizado pelo profissional.  

c) Os EPI não descartáveis são de uso individual.  

d) Diariamente os calçados, luvas e avental de borracha, devem ser lavados, 

desinfetados, secos e armazenados em local arejado. 

 

22. Sobre o PROTOCOLO DE COLETA DE LIXO, escreva V para o que for 

verdadeiro e F para o que for falso. 

 

(     ) Recolher o lixo antes de qualquer tipo de limpeza. 

(     ) As lixeiras deverão ser esvaziadas ao atingir 2/3 de sua capacidade. 

(     ) Lavar as lixeiras diariamente e sempre que necessário. 

(     ) O lixo deve ser recolhido uma vez por semana. 

(     ) Manter os recipientes de lixo em locais próximos  do tráfego de pessoas e 

Abertos. 

(     ) Não desprezar o conteúdo de um saco de lixo em outro saco maior. 

(   ) No caso de haver derramamento de resíduos no piso ou em outra superfície, o 

mesmo deverá ser removido. Em seguida, proceder a técnica de limpeza do local, 

seguida por desinfecção quando necessário. 

 

 Identifique a alternativa que corresponde a  sequência CORRETA : 

a) F,F,F,V,V,V,F    b)  V,F,V,F,V,V,F   

c)  V,V,V,F,F,V,V      d)  F,V,F,V, F,V,V. 
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23. Com relação aos PRINCÍPIOS BÁSICOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO 

PROCESSO DE LIMPEZA, assinale a opção INCORRETA: 

 

a) Utilizar equipamento de proteção individual (EPI), quando for necessário. 

b) Começar do ambiente mais contaminado para o menos contaminado. 

c) Iniciar a limpeza pelo teto ou áreas mais altas. 

d) Corredores: dividir corredor ao meio, deixando um lado livre para o trânsito de 

pessoal enquanto procede a limpeza do outro. 

 

24. Sobre a limpeza com baldes, analise os itens abaixo e identifique o item  

INCORRETO: 

 

a) Usar a técnica de dois ou três baldes, em áreas critica: 1. Água pura, 2. Água e sabão, 

3. Com solução padronizada desinfetante. 

b) Área semi-crítica e não-crítica, usar dois baldes:1: Água pura 2: Água e sabão, 

Limpar em único sentido, de cima para baixo e em movimentos de vai e vem. 

c) Nos banheiros, lavar por último o vaso sanitário, onde será desprezada toda água suja 

(contaminada). 

d) Todo material usado para limpeza (baldes, panos, vassouras etc.), deverá ser limpo e 

guardado em local apropriado. 

 

25. Para trabalhos de limpeza devemos utilizar luvas para prevenirmos doenças infecto-

contagiosas e dermatoses. Identifique nos itens abaixo, a luva apropriada para trabalhos 

de limpeza: 

  

a)Luvas de Látex   b)Luvas de borracha sintética 

c)Luvas de raspa de couro  d)Luvas em Kevlar 

 

26. Prevenir acidentes não depende de sorte e sim de cuidados.  Nos itens abaixo, temos 

instruções para evitar acidentes, EXCETO:  

 

a) As placas indicadoras de perigo, proibido fumar e outras, devem ser respeitadas e 

observadas pelos funcionários, pois se estão lá é por que tem uma finalidade.  

b) Após manipulação com o produto, favor providenciar a limpeza do local onde foi 

manipulado, fazendo isto estará prevenindo acidentes.  

c) Ter precauções ao abrir latas ou qualquer recipiente contendo líquidos, para 

identificação do produto deve antes cheirá-lo para uma certificação mais precisa . 

d) Nunca limpar as mãos ou outra parte do corpo com solvente, pois poderá com isto 

provocar irritações na pele (use água e sabão). 

 

27. Acidente de trabalho é aquele que acontece no exercício do trabalho a serviço da 

empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional podendo causar morte, 

perda ou redução permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Equiparam-

se aos acidentes de trabalho, EXCETO: 

a) O acidente que acontece quando você está prestando serviços por ordem da empresa 

fora do local de trabalho. 

b) O acidente que acontece quando você estiver em casa, porém em horário de 

trabalho. 

c) O acidente que ocorre no trajeto entre a casa e o trabalho ou do trabalho para casa. 

d) Doença profissional (as doenças provocadas pelo tipo de trabalho). 
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28. Eliminando-se as condições inseguras e os atos inseguros é possível reduzir os 

acidentes e as doenças ocupacionais. Identifique a alternativa que define as condições 

inseguras. 

 

a) É o ato praticado pelo homem, em geral consciente do que está fazendo, que está 

contra as normas de segurança. 

b) É o ato praticado por terceiros, em geral consciente do que está fazendo, que está 

contra as normas de segurança. 

c) Ambientes com aglomerado de gente. 

d) Ambiente de trabalho que oferece perigo e ou risco ao trabalhado. 

 

29. Conjunto de ações e medidas adotadas em um processo de trabalho e que tem como 

finalidade prevenir acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. O trecho acima se 

refere a: 

 

a) Experiência.          b)Afetividade.          c) Segurança.          d) Atitude. 

 

30. É o termo utilizado para expressar um conjunto de fatores que visam a preservação 

da saúde no ambiente de trabalho. 

 

a) Cuidado                d) Experiência          c) prevenção             d) Higiene 

 

31. ATO INSEGURO é o procedimento praticado pelo trabalhador que contraria as 

boas práticas ou Normas de Segurança. Neste caso, o trabalhador é o único responsável. 

São exemplos de ato inseguro, EXCETO: 

 

a) Brincadeiras no ambiente de trabalho. 

b) Desviar a atenção do colega de trabalho; Excesso de confiança. 

c) Agir com negligência ou com imperícia. 

d) Utilizar ferramentas de forma apropriada. 

 

32. São equipamentos de proteção individual (EPI) para os membros inferiores, 

EXCETO: 

a) Botas.           b)Cinto de segurança.         c) Botinas.           d) Perneiras. 

 

33. Lixo é, basicamente, todo e qualquer resíduo sólido proveniente das atividades 

humanas ou gerado pela natureza em aglomerações urbanas, como folhas, galhos de 

árvores, entre outros. A origem é o principal elemento para a caracterização dos 

resíduos sólidos. Os diferentes tipos de lixo podem ser agrupados em quatro classes, são 

elas: 

 

a) Residencial, público,  comercial e fontes especiais. 

b) Residencial, patrimonial, comercial e comerciável. 

c) Residencial, municipal, comercial e condensado. 

d) Residencial, público, fontes especiais e condensados. 

 

34. Muitas vezes, existe a necessidade de se transportar o lixo gerado já de alguma 

maneira acondicionado até o local indicado para a sua remoção. As duas alternativas 

corretas, mais comumente utilizadas são: 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO - 27/04/2014 

8 
 

 

a) Compactadores de lixo e caminhão baú. 

b) Compactadores de lixo e incineradores. 

c) Carreta e incineradores. 

d) Caminhão e incineradores. 

 

35. A Prefeitura ou o órgão prestador do serviço devera regulamentar os tipos de 

resíduos a serem removidos pelo serviço de coleta. Geralmente são coletados os 

seguintes tipos de lixo: 

 

a) Domiciliar.  

b) Animais mortos de pequeno porte. 

c) Industrial, de produtos tóxico ou perigoso. 
d) Folhas e pequenos arbustos provenientes de jardins particulares. 

 

36. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) visa à preservação da 

saúde e da integração física dos trabalhadores da empresa funcionando com o objetivo 

de:  

a) Identificar os riscos existentes nos diversos tipos de serviços, avaliar o potencial 

de danos para os trabalhadores e estabelecer as medidas de prevenção que possam 

contribuir para evitar acidentes e doenças do trabalho. 

b) Verificar os riscos existentes nos diversos tipos de serviços, mapear o potencial de 

danos para os trabalhadores e estabelecer as medidas de prevenção que possam 

contribuir para evitar acidentes e doenças do trabalho. 

c) Prevenir e mapear os agravos à saúde que estejam relacionados com o trabalho. 

d) Prevenir através do rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde que 

estejam relacionados com o trabalho. 

 

37. O termo Segurança no Trabalho pode ser conceituado como um “conjunto de ações 

e medidas adotadas em um processo de trabalho e que tem como finalidade prevenir 

acidentes e doenças relacionadas ao trabalho”. 

De acordo com o texto, as normas de Segurança no Trabalho existem com a finalidade 

de desenvolver ações de prevenção à saúde do trabalhador, pois buscam: 

a) proporcionar bem-estar físico e mental aos empregadores. 

b) evitar prejuízos financeiros, sociais e humanos aos empregadores. 

c) evitar acidentes e prevenir doenças. 

d) proporcionar melhoria da qualidade de vida no ambiente familiar. 

 

38. Durante a realização das atividades concernentes a sua função, o trabalhador deve 

seguir algumas normas de conduta imprescindíveis na execução das atividades, visando 

minimizar os riscos de acidente de trabalho e preservar as instalações, os equipamentos 

e o meio ambiente. Assinale a alternativa INCORRETA em relação a conduta do 

trabalhador durante a realização da limpeza dos ambientes.  

 

a) Não comer ou fumar durante execução das tarefas de limpeza. 

b) Usar adornos (bijuterias, joias e relógios) durante a execução da limpeza. 

c) Usar uniforme durante a limpeza, o qual não poderá estar sujo, desbotado ou rasgado. 

d) Apresentar perfeitas condições de limpeza e higiene pessoal. 
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39. O uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) ou  EPC(Equipamento de 

Proteção Coletiva) , e destinam-se a proteger os profissionais contra riscos biológicos, 

químicos ou físicos, durante o exercício das suas atividades.  

 

É considerado um EPI descartável, apenas: 

 

a) Protetor ocular. 

b) Botas de material impermeável. 

c) Luvas de PVC ou borracha de cano longo. 

d) Luvas de procedimento. 

40. As relações interpessoais dependem de um processo de interação e integração ao 

ambiente de trabalho, considerando fatores como: comunicação, cooperação, respeito e 

amizade. 

Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma característica necessária ao 

desenvolvimento de relações humanas positivas no ambiente de trabalho. 

a) Comunicação. b) Individualismo.  c) Cooperação. d) Respeito. 
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ENFERMEIRO OBSTETRA 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 
Leia o texto I e responda às perguntas. 

 

Texto I 

 

 

           Prezada senhorita, 

 

           Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, 

estabelecido à Rua da Praia, número 632, dar por encerrados nossos entendimentos de 

noivado. Como passei a ser o contabilista-chefe dos Armazéns Penalva, conceituada 

firma desta praça, não me restará, em face dos novos e pesados encargos, tempo útil 

para os deveres conjugais.  

           Outrossim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, como 

vinha fazendo desde que me formei em contabilidade em 17 de maio de 1932, em 

solenidade presidida pelo Exmo Sr. Presidente do Estado e outras autoridades civis e 

militares, bem assim como representantes da Associação dos Varejistas e da Sociedade 

Cultural e Recreativa José de Alencar.  

          Sem mais, creia-me de V. S. patrício e admirador, 

Sabugosa de Castro 

(José Cândido de Carvalho) 

 

1. Em relação ao gênero do texto I, é CORRETO afirmar: 

 

a) O gênero em que o texto foi tecido corresponde idealmente ao conteúdo expresso, 

tendo em vista a gravidade do tema. 

b) O gênero mais coerente para o texto lançaria mão de uma linguagem menos 

burocrática. 

c) O gênero carta comercial é útil para veicular as informações presentes neste texto. 

d) O texto carece de informações mais precisas, o que não é constante num gênero 

como a carta. 

 

2. No trecho “Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que 

foi conversado com seu ilustre progenitor” (linha 3), a adequação/inadequação do 

gênero ao propósito do texto provoca, talvez não intencionalmente, um efeito como 

os abaixo elencados, EXCETO: 

 

a) De ironia, já que o autor tem a honra de comunicar o fim do noivado com a senhorita. 

b)De incoerência, já que o propósito da carta e o formato da sua introdução não 

produzem uma linearidade temática. 
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c) De aparente satisfação por parte do emissor, já que provavelmente não amava a 

senhorita, destinatário da carta. 

d)De cortesia, visto que é educado utilizar essa formatação em cartas, não 

importando o conteúdo veiculado. 

 

 

 

Leia o texto II e responda às questões 3 e 4. 

 

 

Texto II 

 

Soldado cria poema para registrar ocorrência de entrega de arma em MG  

Ele se inspirou com a história de um pai que queria tirar o filho do crime. 

Polícia Militar disse que ele feriu norma e deve ser ouvido por uma comissão. 

Pedro Triginelli 

 

Um Policial Militar encontrou um jeito diferente de preencher um Boletim de 

Ocorrência (BO) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele criou 

um poema para descrever a história de um pai que tentava tirar o filho do mundo do 

crime, sem entregá-lo à polícia. O G1 teve acesso ao BO nesta quarta-feira (2). 

No dia 28 de dezembro, um pai contou à polícia que o filho guardava uma arma em 

casa. Ele explicou que não queria vê-lo preso e, por isso, queria deixar a espingarda em 

um local determinado. 

No local combinado, os militares encontraram a arma. Depois disso, o policial 

responsável pela ocorrência escreveu os versos. Em um dos trechos, ele pede que o 

delegado aceite o boletim escrito de forma diferente: 

 

Em memória daquele velho da distante joazeiro 

Que entregou tão bela arma 

Sem querer glória ou dinheiro 

Fiz esse relato em verso. 

Ao doutor delegado peço 

Que o receba, por derradeiro. 

 

Em outra parte do poema, o soldado diz que o pai deve estar em paz com a consciência: 

 

Recolhemos a tal arma 

sem força ou resistência 

O velho cumpriu o trato 

Sem gastar uma insistência 

O velho nunca mais vi 

Deve estar por aí 

Em paz com a consciência. 
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A assessoria de imprensa da PM informou que o militar vai ser ouvido por uma 

comissão. Caso seja constatado que ele feriu alguma norma, o soldado pode ser punido. 

Ainda segundo a assessoria, ele não respeitou uma norma institucional de técnica de 

redação de documentos militares. 

Fonte: www.g1.globo.com 

3. Sobre o texto, é VERDADEIRO afirmar: 

 

a) Temos um texto com características jornalísticas contendo um texto com 

características poéticas. 

b) Temos um texto publicitário. 

c) Temos um texto com características publicitárias contendo um texto com 

características injuntivas. 

d) Temos um texto jornalístico. 

 

4. Marque a opção em que se encontram textos COM CARACTERÍSTICAS 

SEMELHANTES às de um B.O (boletim de ocorrência), não importando o gênero 

que as encerra:  
 

III- 
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IV-  

 

 

a) Apenas II e III  b)III e IV  c)III  d)II e IV 

 

5. Na questão acima, o Texto IV traz a palavra “pena” utilizada com um efeito de 

sentido denominado: 

 

a) Ambiguidade b)Paronímia  c)Sinonímia  d)Hipérbole 

 

6. O adjetivo correspondente ao sentido prático de “pena” no cartaz do texto IV é: 

 

a)Penalizado  b)Apenado  c)Penificado  d)Penado.  

 

7. NULA 

 

8. Leia a tirinha a seguir e aponte a afirmativa que NÃO pode ser inferida do texto e 

da imagem.   

 

a) Os pacientes estavam esperando havia muito tempo. 

b) Os pacientes estão em sofrimento. 

c) A profissional de saúde fala “sorteado” porque não há atendimento para todos. 

d) A profissional de saúde atende mal os pacientes. 
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9. Uma expressão que poderia ser utilizada para bloquear o sentido humorístico da 

tirinha seria, em vez de “o sorteado para o atendimento”: 

 

a) O próximo paciente.      b)O candidato.      c)O eleito.           d)A prioridade. 

 

10. Em “O sorteado para atendimento”, a expressão “para atendimento” constitui, 

sintaticamente, um: 

a) Sujeito simples   b)Complemento nominal  

c)   Predicativo do sujeito  d)Adjunto adnominal 

11. De acordo com as frases: “Alguns filósofos sabem fazer poesias” e “Nenhum 

escritor sabe fazer poesias” é necessariamente verdade que: 

a)Alguns filósofos não são escritores.    b)Alguns filósofos são escritores. 

c)Nenhum filósofo é escritor.    d)Todos os escritores são filósofos 

 

12. A alternativa que melhor representa a proposição “Se chover amanhã de manhã, 

então não irei à praia” é: 

a) ~ (A ↔ B)   b)A → B  c)A ↔ B  d)A ^ B 

13. “ Todos os alunos jogam  futebol”. “Nenhum jogador de futebol gosta de vôlei”.  

Logo, é CORRETO afirmar que: 

a)Todo jogador de futebol é aluno. 

b)Há pelo menos 1 jogador de vôlei que joga futebol. 

c)Todos os alunos que jogam futebol joga vôlei, mas não gosta.  

d) Nenhum aluno gosta de vôlei. 

 

14. A frase “De quantas maneiras distintas 4 pessoas podem sentar-se em uma mesa 

quadrada?” está relacionada com: 

a)Arranjos     b)Combinação   

c)Permutações com repetições  d)Permutação circular 

 

15. Uma urna contém 15 bolas enumeradas de 1 a 15. A probabilidade de se retirar “um 

número primo” e “três números ímpares seguidos sem reposição”, ambos em tempos 

diferentes é de respectivamente: 

a)46% e 8/65  b)40% e 8/65  c)40% e 3/41         d)42% e 7/65 

16. “No fim de janeiro de 2014, as empresas responsáveis pela ampliação do Canal do 

Panamá, paralisaram os trabalhos por causa de uma disputa com o governo panamenho 

para rever os valores do contrato.” Revista Exame edição 1060, ano 48, N
o
 4 de 05/03/14. 

Acerca do Canal do Panamá, assinale a alternativa CORRETA: 

a) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Atlântico. 

b) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Índico. 

c) O canal do Panamá liga o Oceano Indico ao Atlântico.  

d) O canal do Panamá liga o Oceano Atlântico à Oceania. 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO - 27/04/2014 

6 
 

 

17.  “Tudo começou em novembro de 2013, quando o então presidente ucraniano, 

Viktor Yanukovich, decidiu abandonar um acordo de livre comércio com a União 

Europeia para se alinhar à Rússia, país que dominou a Ucrânia por gerações quando 

esta fazia parte da União Soviética.” São alguns dos países que compõem a União 

Europeia:  

 

a) Grécia e Califórnia.  b)Alemanha e França. 

c) Hungria e África do Sul.  d) Portugal e México. 

 

18. Ainda sobre a crise na Ucrânia, assinale a opção que aponta algumas das 

“vantagens” oferecidas pela Rússia no acordo entre esses países. 

 

a) Ajuda financeira e incentivo no incremento da Educação e Saúde da Ucrânia. 

b) Livre Comércio e acolhida dos imigrantes ucranianos na Rússia. 

c) Ajuda financeira e zona de livre comércio. 

d) Descontos no preço do gás produzido pela Ucrânia. 

 

19.  Atualmente, a população indígena no Brasil soma 896,9 mil (menos de 1% da 

população), de 305 etnias, com línguas e costumes diferentes, o que faz do Brasil o país 

com a maior diversidade cultural do mundo. Os dados são do Censo 2010. No entanto, 

os índios ainda têm frágeis direitos aos seus territórios. Em 2014, duas propostas que 

visam alterar o direito do uso da terra pelos índios voltam ao debate no Congresso, são 

elas: 

 

a) PEC 215 e o PLP 227. 

b) Decreto municipal de Brasília e PEC 215. 

c) Lei Orgânica de Brasília e o PLP 227. 

d) Decreto municipal de Brasília e Lei Orgânica de Brasília. 

 

20.  No dia 27 de Fevereiro os brasileiros comemoraram os 20 anos do Plano Real. 

Após 6 tentativas em 8 anos de acabar com a hiperinflação que deveria ser desacelerada. 

DEU CERTO. Entre os criadores do Real, temos: 

a) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha e Pérsio Arida. 

b) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Fernando Henrique 

Cardoso. 

c) André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Pérsio Arida. 

d) Fernando Henrique Cardoso, Edmar Bacha, André Lara Resende e Pedro Malan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/federacao-russa-russia-pais-da-asia-e-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/ucrania-pais-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/comunismo-do-socialismo-romantico-a-extinta-uniao-sovietica.htm
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. As Conferências de Saúde instituídas pela lei n. 8.142-1990 possibilitam a participação 

da comunidade na condução do SUS, valorizando os direitos do cidadão. Sobre as 

Conferências de Saúde, é CORRETO afirmar:  

 

a) Controlam a execução da politica de saúde. 

b) São convocadas a cada 2 anos pelo Conselho de Saúde. 

c) São responsáveis pela fiscalização dos gastos do SUS. 

d) Propõem as diretrizes para a formulação da politica da saúde. 

   

22. A legislação brasileira define a participação da iniciativa privada na assistência a saúde 

e: 

a) Permite a comercialização de órgãos e tecidos para fins de transplante. 

b) Permite a participação complementar de instituições privadas no SUS, tendo as 

filantrópicas e as sem fins lucrativos prioridade na participação. 

c) Permite a participação de empresas estrangeiras na assistência a saúde do país. 

d) Faculta a participação de recursos públicos para subvenções as instituições com fins 

lucrativos. 

 

23. A lei 8080-1990 NÃO inclui no campo de atuação do SUS: 

a) A participação na formulação da politica e na execução de ações de combate a 

fome e distribuição de renda. 

b) A colaboração na proteção do meio ambiente. 

c) A vigilância nutricional e orientação alimentar. 

d) A coordenação da formação de recursos humanos na área da saúde. 

 

24.  A saúde é um direito de todos e um dever do Estado desenvolvido mediante uma 

politica social e econômica que vise acima de tudo às ações e serviços para sua: 

 

a) Regionalização, centralização e recuperação. 

b) Promoção, proteção e recuperação. 

c) Centralização, prevenção e promoção. 

d) Promoção e recuperação. 

 

25. A Vigilância Sanitária consiste em um conjunto de ações: 

 

a) Capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 

sanitários decorrentes do meio ambiente. 

b) Destinadas a desenvolver ações de fiscalização do meio ambiente, sobretudo em regiões 

afetadas por grandes calamidades. 

c) Programadas para avaliar e controlar o valor nutricional dos alimentos hortigranjeiros. 

d) Destinadas à detecção de determinadas doenças que afetam as comunidades da periferia 

urbana. 
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26. É CORRETO afirmar que a assistência á saúde é livre: 

 

a) Ao capital estrangeiro irrestritamente. 

b) A participação de instituições privadas com fins lucrativos. 

c) A assistência privada nos casos de calamidade pública. 

d) À iniciativa privada. 

27.  A lei 10.507 de 10 de setembro de 2002 cria a profissão de Agente Comunitário de 

Saúde. São atribuições dos agentes comunitários de saúde, EXCETO: 

a) Desenvolver ações de reabilitação objetivando a independência do usuário. 

b) Estimular a organização da comunidade. 

c) Desenvolver atividades de educação em saúde individual e coletiva. 

d) Realizar visitas domiciliares, reuniões de grupos ou outras ações básicas de saúde. 

 

28. À direção nacional do SUS cabe, EXCLUSIVAMENTE: 

a) A execução e implementação das politicas relativas às condições dos ambientes de 

trabalho. 

b) Formulação, avaliação e apoio das politicas de alimentação e nutrição. 

c) Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros. 

d) Acompanhar e divulgar os indicadores de saúde no âmbito da unidade federada. 

 

29. Os municípios para desenvolverem em conjunto ações e serviços que lhes 

correspondam, poderão utilizar: 

 

a) Portaria municipal.    b) Convênios.   

c) Consórcios administrativos.   d) Contratos. 

 

30. NÃO devemos considerar como atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS): 

a) Convênios entre postos de saúde. 

b) Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebida. 

c) Vigilância nutricional e orientação alimentar. 

d) Avaliação de impactos que as tecnologias provocam á saúde. 

 

31. Marque a alternativa que aponta um indicador de processo na avaliação da atenção ao 

pré-natal e ao puerpério: 

 

a) Percentual de gestantes que se inscreveram no programa e realizaram a primeira 

consulta até o quarto mês, em relação à população-alvo (número de gestantes existente 

ou estimado pelo número de nascidos vivos do município). 

b) Proporção de mortalidade materna no município, comparada com a do ano anterior. 

c) Percentual de recém-nascidos com tétano neonatal, em relação ao total de recém-nascidos 

vivos do município. 

d) Percentual de recém-nascidos com diagnóstico de sífilis congênita em relação ao total de 

recém-nascidos vivos do município. 
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32. Estados e municípios, por meio das unidades integrantes de seu sistema de saúde, devem 

garantir atenção pré-natal e puerperal realizada em conformidade com os parâmetros 

estabelecidos a seguir: 

 

I - (     ) Captação precoce das gestantes com realização da primeira consulta de pré-natal até 

120 dias da gestação. 

II- (   ) Atividades educativas a serem realizadas em grupo ou individualmente, com 

linguagem clara e compreensível, proporcionando respostas às indagações da mulher ou da 

família e as informações necessárias. 

III- (     ) Realização de, no mínimo, quatro consultas de pré-natal, sendo, preferencialmente, 

uma no primeiro trimestre, uma no segundo trimestre e duas no terceiro trimestre da 

gestação. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

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

 

33. Os princípios fundamentais da atenção perinatal, assinalados pela OMS, indicam que o 

cuidado na gestação e no parto normal deve: 

 

a) Ser multidisciplinar, com a participação de profissionais da saúde como parteiras 

tradicionais, obstetras, neonatologistas, enfermeiros, educadores para parto e 

maternidade e cientistas sociais. 

b) Estar centrado e ser dirigido para as necessidades só da mulher e seu filho. 

c) Ser integral e não levar em conta necessidades intelectuais mas apenas as emocionais, 

sociais e culturais das mulheres e seus filhos, e não somente um cuidado biológico. 

d) Ser medicalizado, o que significa que o cuidado fundamental deve ser previsto, utilizando 

conjunto mínimo de intervenções que sejam realmente necessárias. 

 

34. Em relação à prevenção e às ações a serem tomadas quanto às doenças crônicas em 

gestantes, assinale a VERDADEIRA: 

 

a) Hipertensão arterial crônica: a adequação de drogas e a avaliação do comprometimento 

cardíaco e renal são as únicas medidas importantes para se estabelecer prognóstico em 

gestação futura. 

b)Diabetes mellitus: o controle estrito da glicemia prévio à gestação, e durante esta, 

tanto no diabetes pré-gravídico, como no gestacional, bem como a substituição do 

hipoglicemiante oral por insulina, associado ao acompanhamento nutricional e 

dietético, têm reduzido significativamente o risco de macrossomia e malformação fetal, 

de abortamentos e mortes perinatais. O melhor controle do diabetes durante a 

gestação, comprovadamente, leva a melhores resultados maternos e perinatais. 

c) Epilepsia: a orientação, conjunta com neurologista, para o uso de monotropia e de droga 

com maior potencial teratogênico, por exemplo, a carbamazepina, tem mostrado melhores 

resultados perinatais. A orientação para o uso de ácido fólico prévio à concepção também 

tem-se correlacionado à redução no risco de malformação fetal, porque neste grupo de 

mulheres a terapia medicamentosa diminui o consumo de folato. 

d) Infecções pelo HIV: o controle pré-concepcional no casal portador do HIV pressupõe a 

recuperação dos níveis de linfócitos T-CD4+ (parâmetro de avaliação da imunidade) e a 

redução da carga viral de HIV circulante para níveis indetectáveis. Esses cuidados, 
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acrescidos das técnicas de assistência preconizadas para a concepção em casais HIV+ 

(sorodiscordantes ou soroconcordantes) e das ações para a prevenção da transmissão vertical 

durante toda a gravidez, no parto e no pós-parto, incluindo a não amamentação, permitem 

que a gestação ocorra em circunstâncias de risco zero para a mulher e para a criança, 

promovendo melhores resultados maternos e perinatais. 

 

35. Ao longo da gestação, algumas ansiedades típicas podem ser percebidas de acordo com 

o período gestacional. Faça a correlação.  

 

I- Primeiro Trimestre II- Segundo trimestre           III- Terceiro Trimestre. 

 

(        ) Aumentam as queixas físicas. 

(        ) Introspecção e passividade. 

(        ) Oscilações do humor (aumento da irritabilidade). 

(        ) Alteração do desejo e do desempenho sexual. 

 

Assinale a sequência CORRETA: 

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

 

36. “Mara, 23 anos, mora em residência sem água encanada. Ela está no sexto dia pós-

parto normal que ocorreu 11 horas após amniotomia espontânea. Foi submetida a 

vários toques vaginais durante os períodos de dilatação e expulsão. A enfermeira em 

visita domiciliar examina a puérpera que no momento apresenta Útero doloroso, 

amolecido e hipoinvoluído (tríade de Bumm), dor abdominal em baixo ventre, calafrios, 

lóquios purulentos e com odor fétido, episiorrafia sem sinais flogísticos”. 

 

Nessa situação, qual o diagnóstico mais provável e qual a conduta CORRETA? 

 

a) Hipotonia Uterina - Ensinar a massagem abdominal para estimular a contratilidade. 

b) Tromboflebite Puerperal - Indicar repouso absoluto no leito e 

encaminhar para a maternidade; 

c) Tromboflebite Séptica Puerperal - Proceder à reposição de líquidos por via oral e 

implementar medidas de prevenção de infecção cruzada. 

d) Endometrite Puerperal - Implementar medidas de higiene, Monitorar sinais 

vitais, Administrar medicação se prescrita e se necessário solicitar avaliação 

médica. 

 

37. No tocante a presença de edemas, podemos AFIRMAR: 

 

a)Edema limitado aos membros inferiores, porém na presença de hipertensão ou 

ganho de peso aumentado e/ou proteinúria + (urina I) - Orientar repouso em 

decúbito lateral esquerdo. 

b) Edema generalizado (face, tronco e membros), ou que já se manifesta ao acordar 

acompanhado ou não de hipertensão ou aumento súbito de peso - Deve ser avaliada pelo 

médico da unidade e encaminhada para serviço de médio risco. 

c) Edema unilateral de MMII, com dor e/ou sinais flogísticos - Suspeita de processos 

trombóticos (tromboflebites, TVP). Deve ser avaliada pelo médico da unidade e 

encaminhada para serviço de baixo risco. 

d) todas as alternativas estão corretas. 
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38. Sobre o Tétano, julgue os itens: 

 

I- O tétano neonatal, também conhecido como “mal de sete dias” ou “tétano 

umbilical”, é uma doença aguda, grave, não transmissível e imunoprevenível. 

II- O tétano neonatal é causado pelo Clostridium tetani, que acomete recém-nascidos, 

geralmente na primeira semana de vida ou nos primeiros quinze dias. 

III- A prevenção do tétano neonatal se dá por meio da garantia de atenção pré-natal de 

qualidade com vacinação das gestantes, do atendimento higiênico ao parto, com uso de 

material estéril para o corte e clampeamento do cordão umbilical e do curativo do coto 

umbilical, utilizando solução de álcool a 70%. 

IV- A forma mais grave do tétano pode afetar a musculatura respiratória a ponto de 

provocar insuficiência respiratória e ou até a morte. 

 

 

a) Apenas I e II estão corretas  b) Apenas II e IV estão corretas 

c) Apenas I e IV estão corretas  d) Todas estão corretas. 

 

39. Gravida de 4 meses apresenta prurido vulvar e presença de conteúdo vaginal com 

placas esbranquiçadas e aderidas à parede vaginal. Está CORRETO: 

 

a) A paciente está com candidíase. Deve-se tratar, preferencialmente, com 

antifúngico tópico por sete dias (derivados imidazólicos: miconazol, terconazol, 

clotrimazol) em qualquer idade gestacional. Não usar tratamento sistêmico. 

b) A paciente está com vaginose bacteriana e/ou tricomoníase. Tratar com metronidazol 

tópico (uma aplicação vaginal por sete noites) ou sistêmico (metronidazol 250mg, VO, 

de 8/8 horas por sete dias ou secnidazol 2g, VO, em dose única) após o primeiro 

trimestre. 

c) A paciente está com candidíase. Tratar com metronidazol tópico (uma aplicação 

vaginal por sete noites) ou sistêmico (metronidazol 250mg, VO, de 8/8 horas por sete 

dias ou secnidazol 2g, VO, em dose única) após o primeiro trimestre. 

d) A paciente está com vaginose bacteriana e/ou tricomoníase. Deve-se tratar, 

preferencialmente, com antifúngico tópico por sete dias (derivados imidazólicos: 

miconazol, terconazol, clotrimazol) em qualquer idade gestacional. Não usar tratamento 

sistêmico. 

 

40- O ___________________ caracteriza-se por cefaléia intensa de inicio abrupto 
 

a) AVC extradural.   b)AVC isquêmico.  

c)AVC hipervolêmico.  d) AVC hemorrágico. 

 

41- Paciente grávida com Níveis de PA superiores a 140/90mmHg, proteinúra positiva 

e/ou sintomas clínicos (cefaleia, epigastralgia, escotomas, reflexos tendíneos 

aumentados). Possível diagnóstico e melhor conduta profissional é: 

 

a) Paciente com suspeita de pré-eclâmpsia grave: Referir imediatamente ao 

pré-natal de alto risco e/ou unidade de referência hospitalar. 

b) Paciente com suspeita de pré-eclâmpsia grave: Orientar repouso, principalmente 

pós-prandial e controle de movimentos fetais. 
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c) Paciente com suspeita de pré-eclâmpsia leve: Verificar presença de proteína em 

exame de urina tipo 1. Se possível, solicitar proteinúria (fita urinária com 

resultado positivo (+ ou mais) e/ou dosagem em urina de 24 horas – positivo a 

partir de 300mg/24h). 

d) Paciente de risco: Referir ao pré-natal de alto risco. 

 

42. Para se definir e descrever a prática de enfermagem faz-se necessário: 

 

a) Implantar protocolos clínicos para direcionar as ações de enfermagem - POP 

b) Implantar instruções normativas assistenciais e gerenciais – IT. 

c) Padronizar uma linguagem específica da profissão – SAE. 

d) Implantar e cumprir a Resolução COFEN 293/89 – CIPE/CIPESC. 

 

43. Na suspeita de síndrome do anticorpo antifosfolipídio devem ser realizadas, com 

intuito de confirmação diagnóstica, as dosagens de: 

 

a) FAN, pesquisa de fator reumatóide e anticorpo antilúpico coagulante. 

b) FAN, anticorpo anticardiolipina e fibrinogênio. 

c)FAN, TAP e anticorpo anticardiolipina. 

d) FAN, anticorpo antilúpico coagulante e PTT.  

 

44. Qual das seguintes patologias implica em maior risco para desenvolvimento de 

adenocarcinoma de endométrio? 

 

a) Pólipo endometrial. 

b) Hiperplasia endometrial complexa sem atipias. 

c) Atrofia endometrial. 

d) Hiperplasia endometrial simples com atipias. 

 

45. Paciente de 52 anos de idade apresenta derrame papilar unilateral, em ducto único, 

sanguinolento. Qual o provável diagnóstico: 

 

a) Galactorréia por indução medicamentosa.  b)Ectasia ductal. 

c) Carcinoma intraductal invasivo.  d) Fibroadenoma. 

 

46. Entre os fatores potencialmente carcinogenéticos, destaca-se a infecção por 

papiloma vírus, que pode levar ao câncer de: 

 

a) Endométrio.  b) Trompa.  c) Ovário.  d) Colo. 

 

47. Paciente com 35 anos, solteira, com atividade sexual há 15 anos, apresentou, em 

exame ginecológico de rotina, imagem colposcópica que revelou zona de transformação 

atípica com mosaico irregular e áreas de pontilhado grosseiro adentrando o canal 

cervical. A biópsia da lesão revelou neoplasia intra-epitelial cervical grau III (NIC III). 

A conduta é: 

 

a) Conduta expectante. b) Conização.  c) Cauterização.   d) Histerectomia. 
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48. Grávida de 38 semanas apresenta hemoglobina de 7g/dL, VCM de 78mз, CHCM de 

26% e HCM de 25pg/cel. A conduta correta é administrar: 

 

a) Transfusão de papa de hemácias.   

b) Ferro com ácido fólico parenterais. 

c) Ferro injetável. 

d) Ferro injetável e ácido fólico via oral. 

 

49. Hipertensa de 35 anos, com 42 semanas de gestação e feto morto retido, evolui com 

trabalho de parto prolongado, após indução pelo método de Krause e ocitócicos. 

Imediatamente após a expulsão fetal, apresenta dispneia intensa, cianose, edema 

pulmonar, hipotensão e, depois, obnubilada, cai em coma e vai a óbito. O provável 

diagnóstico é: 

 

a) Apoplexia uterina com choque hipovolêmico. 

b) Descolamento prematuro de placenta. 

c)Aminiorrexe prematura com choque séptico. 

d) Embolia amniótica. 

 

50. Em relação à diabetes e sua terapêutica, marque a alternativa CORRETA: 

a) A insulina pode ser administrada por via oral. 

b)  Uma das consequências mais grave da superdosagem de insulina é a 

hipoglicemia. 

c) A perda de peso não auxilia na terapêutica dos clientes portadores de diabetes. 

d) A terapêutica necessária para o tratamento da diabetes tipo II é sempre a insulina. 
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AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Leia os textos a seguir e responda às questões de 1 a 5: 

 

Texto 1: 

PROCURA-SE O AMOR 

Bruna Borges Costa 

 Não me recordo onde, mas em algum lugar eu li a seguinte frase: “O amor 

verdadeiro é como fantasma, todos falam sobre ele, mas poucos o sentem 

verdadeiramente”. Concordo plenamente com isso. Saem vulgarizando esse sentimento 

tão bonito, falando “eu te amo” aos quatro cantos da terra e, às vezes, iludindo alguém.  
Mas, as pessoas não se deixam mais enganar pela frase já citada. Acostumados a 

palavras vazias e sem sentimento, já sabem que tal afirmação é mais uma das coisas 

“bonitinhas” de se dizer, mas que quase nunca é verdade. 
Hoje, saí com meu pai para uns afazeres. Não gosto muito de sair de casa pela 

manhã, sempre preferi à noite. O fato é que tive que sair durante a manhã e a pé. Não 

era o que eu poderia chamar de passeio empolgante. Terminada a minha tarefa, meu pai 

se dirigiu a um senhor e fiquei observando o local, até que passei a examinar o amigo de 

meu pai e um detalhe me chamou a atenção: ele usava duas alianças. 
A conversa continuou e chegou ao ponto em que esse senhor começou a 

relembrar a sua falecida esposa. Falava dela com orgulho e com uma visível saudade 

nos olhos, sendo perceptível que a lembrança dela lhe fazia doer o coração.  
Em dado momento, ele disse: “Dizem que quando as pessoas se casam ficam 

juntas até que a morte as separe, mas a morte não nos separou, ela continua sendo a 

minha esposa”. Ergueu a mão, onde se encontravam, em um dos dedos, as duas 

alianças. Ele a amava e continuava amando.  
Não há coisa mais bonita e mais triste do que duas almas que se amam serem 

separadas pela morte e deixar para a que ficou apenas recordações e saudades. Meus 

olhos, que antes eram desatentos, passeando pelo local, estavam fixos nos olhos dele 

quando disse que chorava todo dia a falta de sua amada esposa. 
Meu pai, percebendo a emoção do amigo, foi se despedindo e eu fui junto. Na 

volta para casa foi falando sobre várias coisas, mas eu não escutei uma palavra. “Ela 

ainda é minha esposa!” – isso não saía da minha cabeça. Aquilo, sim, era um amor de 

verdade, e era lindo, mas ao mesmo tempo parecia tão distante de mim. 
Estaria mentindo se dissesse que, enquanto estava escrevendo essa crônica, não 

senti vontade de chorar.    Fiquei me perguntando o que era aquilo que deixou meu 

coração tão frágil e tocado? Era AMOR, mas não era o meu. Por isso estou até me 

questionando em colocar um anúncio no jornal “PROCURA-SE O AMOR.” 

1. A mensagem principal do texto é: 

a) PROCURA-SE O AMOR 

b) O amor verdadeiro 

c) A banalidade com que temos pronunciado “eu te amo”. 

d) O amor fantasma 
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2. Aponte a alternativa que contém uma citação contraditória. 

a) O amor verdadeiro é como fantasma. 

b) Fiquei me perguntando o que era aquilo que deixou meu coração tão frágil e tocado? 

c) Não há coisa mais bonita e mais triste 

d) Ele a amava e continuava amando. 

 

3. Ao analisarmos o texto, percebemos que o real sentimento da autora é: 

a) Curiosidade para saber o porquê de aquele senhor usar duas alianças. 

b) Admiração pelo amor que o homem sentia pela falecida esposa. 

c) Ansiedade em colocar um anúncio  no jornal para encontrar o seu amor. 

d) Emoção ao ver que ainda existe o amor verdadeiro que supera até a morte. 

 

4. No quinto parágrafo temos o uso de aspas (“ ”). Isso ocorreu para: 

a) Indicar a fala de alguém. 

b) Indicar que a autora queria destacar uma citação. 

c) Indicar algo sem muita relevância. 

d) Indicar algo de muita relevância.  

 

5. Assinale a alternativa em que a separação silábica está feita CORRETAMENTE: 

a) ver-da-de-i-ro, dis-ses-se, de-i-xam 

b) sa-ir, ques-ti-o-nan-do, com-ti-nuou 

c)sa-í-a, pas-se-na-do, du-as 

d)a-qu-i-lo, con-ti-nua-va 

 

6. Assinale a alternativa em que a classe gramatical da palavra destacada está 

CORRETA: 

a) A conversa continuou.(ADJETIVO) 

b) O amor verdadeiro é como fantasma. (SUBSTANTIVO) 

c) PROCURA-SE O AMOR (VERBO) 

d) Ela continua sendo a minha esposa. (SUBSTANTIVO) 

 

7. Em “Mas, as pessoas não se deixam mais enganar pela frase já citada”, a autora se 

refere à:  

a) A vulgarização da frase “eu te amo”. 

b) A manchete lida no jornal: PROCURA-SE O AMOR. 

c) A manchete lida no jornal: O amor verdadeiro é como fantasma, todos falam sobre 

ele, mas poucos o sentem verdadeiramente”. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

8. Em “sendo perceptível que a lembrança dela lhe fazia doer o coração”, assinale a 

alternativa CORRETA que justifica a acentuação gráfica da palavra em destaque.  
 

a) Paroxítona terminada em “L”. 

b) Oxítona terminada em “L”. 

c) Proparoxítona terminada em “L”. 

d) Paroxítona Iniciada em “P”. 
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9. Assinale a alternativa que contém ditongo. 

a)Pai   b) alianças   c)saí   d) doer 

 

10. O trecho “Falava dela com orgulho e com uma visível saudade nos olhos” (4º 

Parágrafo) se refere a duas pessoas. Assinale a alternativa CORRETA. 

a) O trecho se refere ao amor e às pessoas que amam verdadeiramente. 

b) O trecho de refere ao pai e à autora do texto. 

c) O trecho se refere ao “senhor” e sua falecida esposa. 

d) O trecho se referem às pessoas que amam e às pessoas que falam de forma banal a 

frase “eu te amo”. 

 

11.No ultimo dia 19 de março, a presidenta Dilma Rousseff, inaugurou o 5ª trecho de 

uma obra hídrica no Estado do Ceará. Essa obra é denominada de: 

a) Cinturão das águas.  b) canal do trabalhador. 

c) Transposição das águas  d) Eixão das águas. 

 

12 Com 256 quilômetros e investimento total de R$ 1,47 bilhão, a referida obra é a 

maior em infraestrutura hídrica do Ceará, beneficiando 4,2 milhões de habitantes. Seu 

objetivo visa: 

a) evitar a falta de água no Ceará em 2014 e 2015. 

b) armazenar agua das chuvas nos próximos 5 anos. 

c) construir um açude “gigante” que inundará várias cidades, com o intuito de 

armazenar água para abastecer 20 cidades do Ceará. 

d) garantir a segurança hídrica do Ceará pelos próximos 30 anos. 

 

13. As eleições de 2014 vão eleger: 

a) O presidente e vice-presidente da República. 

b) Deputados Federais e Deputados Estaduais. 

c) Senadores, Governadores e Vice-Governadores. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

14. Os resultados da pesquisa "Tolerância social à violência contra as mulheres", 

divulgada em março de 2014 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 

provocou diversas reações nas redes sociais após apontar que: 

 

a) 26% dos entrevistados concorda total ou parcialmente que "mulheres que usam 

roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas”. 

b) 100% dos entrevistados concorda total ou parcialmente que "mulheres que usam 

roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas”. 

c) Nenhum dos entrevistados concorda que "mulheres que usam roupas que mostram o 

corpo merecem ser atacadas”. 

d) Apenas as mulheres entrevistadas concordam que "mulheres que usam roupas que 

mostram o corpo merecem ser atacadas”. 

 

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/27/maioria-diz-que-mulher-com-roupa-curta-merece-ser-atacada-aponta-pesquisa.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/27/maioria-diz-que-mulher-com-roupa-curta-merece-ser-atacada-aponta-pesquisa.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/27/maioria-diz-que-mulher-com-roupa-curta-merece-ser-atacada-aponta-pesquisa.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/27/maioria-diz-que-mulher-com-roupa-curta-merece-ser-atacada-aponta-pesquisa.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/27/maioria-diz-que-mulher-com-roupa-curta-merece-ser-atacada-aponta-pesquisa.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/27/maioria-diz-que-mulher-com-roupa-curta-merece-ser-atacada-aponta-pesquisa.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/27/maioria-diz-que-mulher-com-roupa-curta-merece-ser-atacada-aponta-pesquisa.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/27/maioria-diz-que-mulher-com-roupa-curta-merece-ser-atacada-aponta-pesquisa.htm
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15. Basta uma redução na quantidade de chuvas que as notícias logo chegam: vai faltar 

água na sua cidade. Além do abastecimento, consumo e irrigação, a água influencia na 

produção de: 

 

a) Petróleo  b) energia hidrelétrica      c)gás natural  d)medicamentos 

 

16. Uma centopeia tem 48 pés. Ela tem 40 sapatos. Quantos pares de sapatos precisa 

comprar para calçar todos os seus pés? 

 

a) 8 pares 

 

 

b) 3 pares 

 

 

c) 4 pares 

 

 

d) 5 pares  

 

 

 

17. NULA 

 

 

18. Pedro tem 12kg de milho. Ganhou o dobro do que já tinha. Então resolveu dividir 

com seus 5 irmãos. Assim, Pedro e seus irmãos ficaram com: 

 

a) 7kg 

 

 

b) 12 kg 

 

 

c) 8kg 

 

 

d) 6kg 

 

 

19. Uma prova tem 20 questões. Quem acertar todas as questões atinge 100 pontos. 

Marília acertou 8 questões e atingiu: 

 

a) 40 pontos 

 

b) 30 pontos 

 

c) 8 pontos 

 

d) 10 pontos 
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20. A distância entre Quixelô e uma certa cidade é de 45km. Um carro gastou 7 litros de 

combustível para fazer cada percurso. Se no carro tinha 33 litros de combustível antes 

do início da viagem, ao final, o carro ficou com: 

 

a) 13 litros 

  

 

b) 15 litros 

 

 

c) 19 litros 

 

 

d) 20 litros 

 

 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. Sujeira e restos de comida são um excelente esconderijo para microrganismos. Por 

isso, o ambiente e os objetos usados para preparar alimentos precisam ser rigorosamente 

limpos. 

 

Assinale a alternativa INCORRETA em relação aos cuidados com os ambientes e 

objetos utilizados para manuseio e preparação de alimentos. 

 

a) As superfícies que entram em contato com os alimentos, como bancadas de cozinhas, 

devem ser mantidas em bom estado de conservação, sem rachaduras, trincas e outros 

defeitos que favoreçam o acúmulo de líquido e sujeira. 

b) Depois de lavar os utensílios, deixe-os secar naturalmente ou utilize panos de 

prato limpos. O pano de secar a louça pode ser utilizado também para enxugar as 

mãos da pessoa que prepara os alimentos. 

c) Toda vez que retirar pequenas porções para experimentar o alimento que está sendo 

preparado, lave a colher que levou à boca antes de colocá-la na panela novamente. 

d) Mantenha os alimentos cobertos e tampe os recipientes onde eles são preparados ou 

armazenados. 

 

22. Com relação aos PRINCÍPIOS BÁSICOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO 

PROCESSO DE LIMPEZA, assinale a opção INCORRETA: 

 

a) Utilizar equipamento de proteção individual (EPI), quando for necessário. 

b) Começar do ambiente mais contaminado para o menos contaminado. 

c) Iniciar a limpeza pelo teto ou áreas mais altas. 

d) Corredores: dividir corredor ao meio, deixando um lado livre para o trânsito de 

pessoal enquanto procede a limpeza do outro. 

 

23. NULA 
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24. Para trabalhos de limpeza devemos utilizar luvas para prevenirmos doenças infecto-

contagiosas e dermatoses. Identifique nos itens abaixo, a luva apropriada para trabalhos de 

limpeza: 

  

a)Luvas de Látex   b)Luvas de borracha sintética 

c)Luvas de raspa de couro  d)Luvas em Kevlar 

 

25. Prevenir acidentes não depende de sorte e sim de cuidados.  Nos itens abaixo, temos 

instruções para evitar acidentes, EXCETO:  

 

a) As placas indicadoras de perigo, proibido fumar e outras, devem ser respeitadas e 

observadas pelos funcionários, pois se estão lá é por que tem uma finalidade.  

b) Após manipulação com o produto, favor providenciar a limpeza do local onde foi 

manipulado, fazendo isto estará prevenindo acidentes.  

c) Ter precauções ao abrir latas ou qualquer recipiente contendo líquidos, para 

identificação do produto deve antes cheirá-lo para uma certificação mais precisa . 

d) Nunca limpar as mãos ou outra parte do corpo com solvente, pois poderá com isto 

provocar irritações na pele (use água e sabão). 

 

26. Acidente de trabalho é aquele que acontece no exercício do trabalho a serviço da 

empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional podendo causar morte, 

perda ou redução permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Equiparam-

se aos acidentes de trabalho, EXCETO: 

a) O acidente que acontece quando você está prestando serviços por ordem da empresa 

fora do local de trabalho. 

b) O acidente que acontece quando você estiver em casa, porém em horário de 

trabalho. 

c) O acidente que ocorre no trajeto entre a casa e o trabalho ou do trabalho para casa. 

d) Doença profissional (as doenças provocadas pelo tipo de trabalho). 

 

27. Eliminando-se as condições inseguras e os atos inseguros é possível reduzir os 

acidentes e as doenças ocupacionais. Identifique a alternativa que define as condições 

inseguras. 

 

a) É o ato praticado pelo homem, em geral consciente do que está fazendo, que está 

contra as normas de segurança. 

b) É o ato praticado por terceiros, em geral consciente do que está fazendo, que está 

contra as normas de segurança. 

c) Ambientes com aglomerado de gente. 

d) Ambiente de trabalho que oferece perigo e ou risco ao trabalhado. 

 

28. Para garantir a conservação dos alimentos, especialistas no assunto definiram uma 

faixa de temperatura que ficou conhecida como zona de perigo. Essa faixa compreende 

as temperaturas entre: 

 

a) 5ºC e 60ºC. Isso quer dizer que, para um alimento ficar a salvo da 

contaminação, ele deve ser conservado bem frio – abaixo de 5ºC – ou bem quente – 

acima de 60º. 
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b) 15ºC e 50ºC. Isso quer dizer que, para um alimento ficar a salvo da contaminação, ele 

deve ser conservado bem frio – abaixo de 15ºC – ou bem quente – acima de 50º. 

c) 3ºC e 60ºC. Isso quer dizer que, para um alimento ficar a salvo da contaminação, ele 

deve ser conservado bem frio – abaixo de 3ºC – ou bem quente – acima de 60º. 

d) 10ºC e 50ºC. Isso quer dizer que, para um alimento ficar a salvo da contaminação, ele 

deve ser conservado bem frio – abaixo de 10ºC – ou bem quente – acima de 50º. 

 

29. O cozimento correto mata quase todos os microrganismos perigosos. Estudos 

mostram que cozinhar os alimentos de forma que todas as partes alcancem a 

temperatura indicada garante a sua segurança para o consumo. 

De acordo com as orientações da ANVISA, o cozimento correto dos alimentos deve 

atingir a temperatura de: 

a) 60 °C.          b) 70 °C.          c) 80 °C.          d) 90 °C. 

 

 

30. O termo Segurança no Trabalho pode ser conceituado como um “conjunto de ações 

e medidas adotadas em um processo de trabalho e que tem como finalidade prevenir 

acidentes e doenças relacionadas ao trabalho”. 

De acordo com o texto, as normas de Segurança no Trabalho existem com a finalidade 

de desenvolver ações de prevenção à saúde do trabalhador, pois buscam: 

a) proporcionar bem-estar físico e mental aos empregadores. 

b) evitar prejuízos financeiros, sociais e humanos aos empregadores. 

c) evitar acidentes e prevenir doenças. 

d) proporcionar melhoria da qualidade de vida no ambiente familiar. 

 

31. O controle higiênico-sanitário de alimentos é um dos mecanismos para garantir a 

manutenção da qualidade, sendo o armazenamento uma das etapas importantes no fluxo 

de preparo. 

 

O Armazenamento de alimentos pode ser feito de duas formas, assinale a alternativa que 

contempla CORRETAMENTE as duas formas possíveis de armazenamento dos 

alimentos. 

a) Sob temperatura ambiente e sob temperatura gelada. 

b) Sob temperatura ambiente e sob temperatura refrigerada. 

c) Sob temperatura ambiente e sob temperatura controlada. 

d) Sob temperatura ambiente e sob temperatura manipulada. 
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32. O uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) ou  EPC(Equipamento de 

Proteção Coletiva) , e destinam-se a proteger os profissionais contra riscos biológicos, 

químicos ou físicos, durante o exercício das suas atividades.  É considerado um EPI 

descartável, apenas: 

 

a) Protetor ocular.     b) Botas de material impermeável. 

c) Luvas de PVC ou borracha de cano longo. d) Luvas de procedimento. 

 

33. Higienização ou limpeza de ambientes é aquela que envolve limpeza e/ou 

desinfecção das superfícies fixas, mobiliários e equipamentos. 

Assinale a alternativa que contempla o modo CORRETO de realizar a limpeza e 

desinfecção de ambientes. 

a) Iniciar a limpeza das áreas críticas, para as áreas semicríticas e, por fim, as áreas não 

críticas; da área menos contaminada para a área mais contaminada. 

b) Iniciar a limpeza das áreas não críticas, para as áreas semicríticas e, por fim, as 

áreas críticas; da área menos contaminada para a área mais contaminada. 

c) Iniciar a limpeza das áreas não críticas, para as áreas críticas e, por fim, as áreas 

semicríticas; da área menos contaminada para a área mais contaminada. 

d) Iniciar a limpeza das áreas não críticas, para as áreas semicríticas e, por fim, as áreas 

críticas; da área mais contaminada para a área menos contaminada. 

 

34. Assinale a alternativa que contempla CORRETAMENTE os principais produtos 

utilizados na limpeza de superfícies. 

a) Álcool 70% e álcool 92,8°. 

b) Hipoclorito de sódio e de Lítio. 

c) Sabões e detergentes. 

d) Álcool etílico e álcool isopropílico. 

35. Durante a realização das atividades concernentes a sua função, o trabalhador deve 

seguir algumas normas de conduta imprescindíveis na execução das atividades, visando 

minimizar os riscos de acidente de trabalho e preservar as instalações, os equipamentos 

e o meio ambiente. 

Assinale a alternativa INCORRETA em relação a conduta do trabalhador durante a 

realização da limpeza dos ambientes.  

 

a) Não comer ou fumar durante execução das tarefas de limpeza. 

 

b) Usar adornos (bijuterias, joias e relógios) durante a execução da limpeza. 

c) Usar uniforme durante a limpeza, o qual não poderá estar sujo, desbotado ou rasgado. 

d) Apresentar perfeitas condições de limpeza e higiene pessoal. 
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36. Os locais destinados à estocagem e armazenamento de alimentos devem estar 

rigorosamente limpos (lavados e desinfetados), sem resíduos de alimentos ou sujeira.  

 

Assinale a alternativa INCORRETA acerca das normas destinadas a estocagem e 

armazenamento de alimentos sob temperatura ambiente. 

a) Produtos de fabricação mais antiga devem ser posicionados de forma a serem 

consumidos em primeiro lugar. A data de validade deve ser observada e nunca podem 

ser utilizados produtos vencidos. 

b) Os alimentos não devem ficar armazenados junto a produtos de limpeza, químicos ou 

de higiene. 

c) Os alimentos industrializados (conservas, enlatados, etc) devem ser mantidos 

afastados dos grãos e cereais para evitar infestação por insetos. 

d) Apenas determinados alimentos necessitam ser retirados de sua embalagem 

secundária como caixas de papelão ou sacos de papel. 

37. Quanto às normas de armazenamento de alimentos refrigerados, deve-se seguir a 

seguinte ordem: 

a) 1– perecíveis resfriados e refrigerados; 2– perecíveis congelados; 3– perecíveis 

em temperatura ambiente; 4– não perecíveis. 

b) 1– perecíveis congelados;  2– perecíveis resfriados e refrigerados; 3– perecíveis em 

temperatura ambiente; 4– não perecíveis. 

c) 1– perecíveis resfriados e refrigerados; 2– perecíveis congelados; 3– não perecíveis; 

4– perecíveis em temperatura ambiente. 

d) 1– perecíveis resfriados e refrigerados; 2– perecíveis frescos; 3– não perecíveis; 4– 

perecíveis em temperatura ambiente. 

38. Para o preparo de uma alimentação segura, é necessário cuidado com os 

ingredientes durante o preparo e transporte dos alimentos. 

 

Assinale a opção CORRETA em relação aos cuidados necessários com esta etapa do 

manejo dos alimentos. 

 

a) Os produtos com embalagens amassadas, trincadas, com furos ou vazamento devem 

ser utilizadas imediatamente. 

b) Os ingredientes que não forem utilizados totalmente devem ser armazenados em 

recipiente limpo e sem identificação do produto ou prazo de validade para ser usado 

posteriormente. 

c) Os utensílios utilizados durante o preparo dos alimentos devem ser limpos, 

organizados, ventilados e protegidos de insetos e outros animais. 

d) Devem-se armazenar imediatamente os produtos frescos e depois os produtos 

congelados e refrigerados.  
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39. A higienização dos alimentos é uma etapa importante no processo de produção de 

alimentos seguros, pois evita a contaminação e infecção de doenças que podem ser 

transmitidas através da ingestão de alimentos contaminados. 

Acerca da manipulação e higienização dos alimentos, pode-se AFIRMAR que: 

a) Alimentos como legumes, verduras e frutas devem ser higienizados com detergente, 

pois podem ser consumidos crus. A correta higienização elimina os micróbios 

prejudiciais. 

b) Deve-se congelar alimentos que já foram descongelados afim de evitar desperdícios, 

pois o um novo congelamento não favorece a multiplicação de micróbios prejudiciais ao 

produto. 

c) Para higienizar legumes, verduras e frutas, deve-se realizar o seguinte procedimento: 

lavar um a um, em água corrente, retirando as sujeiras visíveis; colocar em solução 

clorada por 50 minutos e, em seguida, enxaguar em água corrente, deixando escorrer o 

excesso de água; fazer a montagem do prato; manter sob refrigeração. 

d) Alimentos sensíveis como carnes, peixes e aves não podem permanecer em 

temperatura ambiente por mais de 30 minutos. Por esse motivo, devem ser 

manipulados em pequenas quantidades. Mesmo em ambiente climatizado, esse 

cuidado é necessário, e a manipulação deve ser feita em até duas horas.  

40. Desinfecção é a eliminação ou remoção de todos os microorganismos na forma 

vegetativa, independente de serem patogênicos, presentes em artigos e superfícies 

inanimadas. 

Assinale a alternativa CORRETA em relação à execução do processo de desinfecção 

das instalações, equipamentos e utensílios: 

a) Para a desinfecção, o ideal é sempre usar produtos industrializados, registrados 

e autorizados por órgãos competentes. 

b)Na desinfecção, pode-se utilizar sabão ou detergente líquido. 

c)O calor, o álcool 70% e solução clorada são os únicos produtos que devem ser 

utilizados na desinfecção. 

d)A desinfecção é a operação de redução, por método físico e/ou agente químico, do 

número de microorganismos em nível que não comprometa a quantidade de 

microorganismos patogênicos. 

 

 

 

 



ENCANADOR BOMBEIRO 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Leia os textos a seguir e responda às questões de 1 a 5: 

 

Texto 1: 

PROCURA-SE O AMOR 

Bruna Borges Costa 

 Não me recordo onde, mas em algum lugar eu li a seguinte frase: “O amor 

verdadeiro é como fantasma, todos falam sobre ele, mas poucos o sentem 

verdadeiramente”. Concordo plenamente com isso. Saem vulgarizando esse sentimento 

tão bonito, falando “eu te amo” aos quatro cantos da terra e, às vezes, iludindo alguém.  
Mas, as pessoas não se deixam mais enganar pela frase já citada. Acostumados a 

palavras vazias e sem sentimento, já sabem que tal afirmação é mais uma das coisas 

“bonitinhas” de se dizer, mas que quase nunca é verdade. 
Hoje, saí com meu pai para uns afazeres. Não gosto muito de sair de casa pela 

manhã, sempre preferi à noite. O fato é que tive que sair durante a manhã e a pé. Não 

era o que eu poderia chamar de passeio empolgante. Terminada a minha tarefa, meu pai 

se dirigiu a um senhor e fiquei observando o local, até que passei a examinar o amigo de 

meu pai e um detalhe me chamou a atenção: ele usava duas alianças. 
A conversa continuou e chegou ao ponto em que esse senhor começou a 

relembrar a sua falecida esposa. Falava dela com orgulho e com uma visível saudade 

nos olhos, sendo perceptível que a lembrança dela lhe fazia doer o coração.  
Em dado momento, ele disse: “Dizem que quando as pessoas se casam ficam 

juntas até que a morte as separe, mas a morte não nos separou, ela continua sendo a 

minha esposa”. Ergueu a mão, onde se encontravam, em um dos dedos, as duas 

alianças. Ele a amava e continuava amando.  
Não há coisa mais bonita e mais triste do que duas almas que se amam serem 

separadas pela morte e deixar para a que ficou apenas recordações e saudades. Meus 

olhos, que antes eram desatentos, passeando pelo local, estavam fixos nos olhos dele 

quando disse que chorava todo dia a falta de sua amada esposa. 
Meu pai, percebendo a emoção do amigo, foi se despedindo e eu fui junto. Na 

volta para casa foi falando sobre várias coisas, mas eu não escutei uma palavra. “Ela 

ainda é minha esposa!” – isso não saía da minha cabeça. Aquilo, sim, era um amor de 

verdade, e era lindo, mas ao mesmo tempo parecia tão distante de mim. 
Estaria mentindo se dissesse que, enquanto estava escrevendo essa crônica, não 

senti vontade de chorar.    Fiquei me perguntando o que era aquilo que deixou meu 

coração tão frágil e tocado? Era AMOR, mas não era o meu. Por isso estou até me 

questionando em colocar um anúncio no jornal “PROCURA-SE O AMOR.” 

1. A mensagem principal do texto é: 

a) PROCURA-SE O AMOR 

b) O amor verdadeiro 

c) A banalidade com que temos pronunciado “eu te amo”. 

d) O amor fantasma 



 

2. Aponte a alternativa que contém uma citação contraditória. 

a) O amor verdadeiro é como fantasma. 

b) Fiquei me perguntando o que era aquilo que deixou meu coração tão frágil e tocado? 

c) Não há coisa mais bonita e mais triste 

d) Ele a amava e continuava amando. 

 

3. Ao analisarmos o texto, percebemos que o real sentimento da autora é: 

a) Curiosidade para saber o porquê daquele senhor usar duas alianças. 

b) Admiração pelo amor que o homem sentia pela falecida esposa. 

c) Ansiedade em colocar um anúncio  no jornal para encontrar o seu amor. 

d) Emoção ao ver que ainda existe o amor verdadeiro que supera até a morte. 

 

4. No quinto parágrafo temos o uso de aspas (“ ”). Isso ocorreu para: 

a) Indicar a fala de alguém. 

b) Indicar que a autora queria destacar uma citação. 

c) Indicar algo sem muita relevância. 

d) Indicar algo de muita relevância.  

 

5. Assinale a alternativa em que a separação silábica está feira CORRETAMENTE: 

a) ver-da-de-i-ro, dis-ses-se, de-i-xam 

b) sa-ir, ques-ti-o-nan-do, com-ti-nuou 

c)sa-í-a, pas-se-na-do, du-as 

d)a-qu-i-lo, con-ti-nua-va 

 

6. Assinale a alternativa em que a classe gramatical da palavra destacada está 

CORRETA: 

a) A conversa continuou.(ADJETIVO) 

b) O amor verdadeiro é como fantasma. (SUBSTANTIVO) 

c) PROCURA-SE O AMOR (VERBO) 

d) Ela continua sendo a minha esposa. (SUBSTANTIVO) 

 

7. Em “Mas, as pessoas não se deixam mais enganar pela frase já citada”, a autora se 

refere à:  

a) A vulgarização da frase “eu te amo”. 

b) A manchete lida no jornal: PROCURA-SE O AMOR. 

c) A manchete lida no jornal: O amor verdadeiro é como fantasma, todos falam sobre 

ele, mas poucos o sentem verdadeiramente”. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

8. Em “sendo perceptível que a lembrança dela lhe fazia doer o coração”, assinale a 

alternativa CORRETA que justifica a acentuação gráfica da palavra em destaque.  
 

a) Paroxítona terminada em “L”. 

b) Oxítona terminada em “L”. 

c) Proparoxítona terminada em “L”. 

d) Paroxítona Iniciada em “P”. 



9. Assinale a alternativa que contém ditongo. 

a)Pai   b) alianças   c)saí   d) doer 

 

10. O trecho “Falava dela com orgulho e com uma visível saudade nos olhos” (4º 

Parágrafo) se refere a duas pessoas. Assinale a alternativa CORRETA. 

a) O trecho se refere ao amor e às pessoas que amam verdadeiramente. 

b) O trecho de refere ao pai e à autora do texto. 

c) O trecho se refere ao “senhor” e sua falecida esposa. 

d) O trecho se referem às pessoas que amam e às pessoas que falam de forma banal a 

frase “eu te amo”. 

 

11.No ultimo dia 19 de março, a presidenta Dilma Rousseff, inaugurou o 5ª trecho de 

uma obra hídrica no Estado do Ceará. Essa obra é denominada de: 

a) Cinturão das águas.  b) canal do trabalhador. 

c) Transposição das águas  d) Eixão das águas. 

 

12 Com 256 quilômetros e investimento total de R$ 1,47 bilhão, a referida obra é a 

maior em infraestrutura hídrica do Ceará, beneficiando 4,2 milhões de habitantes. Seu 

objetivo visa: 

a) evitar a falta de água no Ceará em 2014 e 2015. 

b) armazenar agua das chuvas nos próximos 5 anos. 

c) construir um açude “gigante” que inundará várias cidades, com o intuito de 

armazenar água para abastecer 20 cidades do Ceará. 

d) garantir a segurança hídrica do Ceará pelos próximos 30 anos. 

 

13. As eleições de 2014 vai eleger: 

a) O presidente e vice-presidente da República. 

b) Deputados Federais e Deputados Estaduais. 

c) Senadores, Governadores e Vice-Governadores. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

14. Os resultados da pesquisa "Tolerância social à violência contra as mulheres", 

divulgada em março de 2014 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 

provocou diversas reações nas redes sociais após apontar que: 

 

a) 26% dos entrevistados concorda total ou parcialmente que "mulheres que usam 

roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas”. 

b) 100% dos entrevistados concorda total ou parcialmente que "mulheres que usam 

roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas”. 

c) Nenhum dos entrevistados concorda que "mulheres que usam roupas que mostram o 

corpo merecem ser atacadas”. 

d) Apenas as mulheres entrevistadas concordam que "mulheres que usam roupas que 

mostram o corpo merecem ser atacadas”. 

 

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/27/maioria-diz-que-mulher-com-roupa-curta-merece-ser-atacada-aponta-pesquisa.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/27/maioria-diz-que-mulher-com-roupa-curta-merece-ser-atacada-aponta-pesquisa.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/27/maioria-diz-que-mulher-com-roupa-curta-merece-ser-atacada-aponta-pesquisa.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/27/maioria-diz-que-mulher-com-roupa-curta-merece-ser-atacada-aponta-pesquisa.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/27/maioria-diz-que-mulher-com-roupa-curta-merece-ser-atacada-aponta-pesquisa.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/27/maioria-diz-que-mulher-com-roupa-curta-merece-ser-atacada-aponta-pesquisa.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/27/maioria-diz-que-mulher-com-roupa-curta-merece-ser-atacada-aponta-pesquisa.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/27/maioria-diz-que-mulher-com-roupa-curta-merece-ser-atacada-aponta-pesquisa.htm


15. Basta uma redução na quantidade de chuvas que as notícias logo chegam: vai faltar 

água na sua cidade. Além do abastecimento, consumo e irrigação, a água influencia na 

produção de: 

 

a) Petróleo  b) energia hidrelétrica      c)gás natural  d)medicamentos 

 

16. Uma centopeia tem 48 pés. Ela tem 40 sapatos. Quantos pares de sapatos precisa 

comprar para calçar todos os seus pés? 

 

a)8 pares 

 

 

b)3 pares 

 

 

c)4 pares 

 

 

d)5 pares  

 

 

 

17. NULA 

 

 

18. Pedro tem 12kg de milho. Ganhou o dobro do que já tinha. Então resolveu dividir 

com seus 5 irmãos. Assim, Pedro e seus irmãos ficaram com: 

 

a) 7kg 

 

 

b) 12 kg 

 

 

c) 8kg 

 

 

d) 6kg 

 

 

19. Uma prova tem 20 questões. Quem acertar todas as questões atinge 100 pontos. 

Marília acertou 8 questões e atingiu: 

 

a) 40 pontos 

 

b) 30 pontos 

 

c) 8 pontos 

 

d) 10 pontos 



20. A distância entre Quixelô e uma certa cidade é de 45km. Um carro gastou 7 litros de 

combustível para fazer cada percurso. Se no carro tinha 33 litros de combustível antes 

do início da viagem, ao final, o carro ficou com: 

 

a) 13 litros 

  

 

b) 15 litros 

 

 

c) 19 litros 

 

 

d) 20 litros 

 

 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. O aparelho separador destinado a impedir a passagem dos gases do interior das 

tubulações para o ambiente sanitário nas instalações de esgoto é chamado de: 

 

a) Válvula de retenção. 

b) Válvula de fechamento. 

c) Válvula de Extravaso. 

d) Válvula de Sifão. 

 

22. A prevenção de acidentes de trabalho está totalmente ligada à utilização de 

Equipamentos de proteção Individual e Coletivo. São equipamentos de proteção 

individual de uso em limpeza de caixas d’água: 

a) Avental, calçado de segurança, protetor auricular e capa. 

b) Avental, luvas de raspa, calçado de segurança e capacete. 

c) Avental, luva, máscara contra gases e óculos de proteção. 

d) Óculos UV panorâmico, máscara contra pó e creme e polaina. 

 

23. Recomenda-se que as tubulações horizontais sejam instaladas com uma leve 

declividade, tendo em vista reduzir o risco de: 

a) Formação de bolhas de ar no seu interior. 

b) Ondulações localizadas. 

c) Oxidar as conexões. 

d) Preservar a solda das conexões. 

 

24. A instalação predial de água fria deve ser projetada e executada de modo que não 

haja possibilidade, dentro dos limites da previsibilidade, de a água potável deixar de 

atender ao padrão de potabilidade, constituindo-se em risco para a saúde humana, ou de 

ela ficar inadequada para o uso pretendido.  Entre o conjunto de cuidados a serem 

observados, a instalação predial de água fria não deve especificamente afetar a 

qualidade da água através de: 



 

I- Contato com materiais inadequados. 

II- refluxo de água usada para a fonte de abastecimento ou para a própria instalação 

predial de água fria. 

III- interligação entre a tubulação conduzindo água potável e a tubulação conduzindo 

água não potável. 

Estão CORRETAS apenas: 

 

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

 

25. Analise a imagem e responda. 

 

 
 

Esta imagem refere-se à instalação de um ramal de água fria, constituído por tubos e 

conexões em PVC. O bombeiro hidráulico precisa conectar este ramal à rede já 

existente, porém, notou que as distâncias, apesar de muito próximas, ainda necessitavam 

de aproximação. 

 

Nesta situação, assinale a alternativa CORRETA sobre o procedimento que o bombeiro 

hidráulico deve seguir. 

a) Deve aquecer a extremidade do tubo para que este se deforme e permita a conexão, 

pois, com o calor, o tubo se molda. 

b) Deve forçar a instalação de maneira a tornar possível a ligação entre os dois 

segmentos, já que o PVC é flexível e permite que os componentes trabalhem 

tensionados. 

c) Deve ajustar precisamente as medidas, de forma que os componentes e conexões 

se encaixem perfeitamente, permitindo que a solda seja precisa e bem assentada.  

d) Deve conectar as duas partes com um pedaço de cano a fim de evitar maiores danos à 

estrutura física da construção. 

 

 

26. As instalações prediais de água fria devem ser projetadas de modo que, durante a 

vida útil do edifício que as contém, atendam aos seguintes requisitos, EXCETO: 

a) Preservar a potabilidade da água. 

b) Promover economia de água e de energia. 

c) Possibilitar manutenção fácil e econômica. 

d) Garantir o fornecimento de água de forma contínua, em quantidade mínima 

para que não haja desperdício. 

 

27.As bombas hidráulicas são máquinas geratrizes, que transmitem um acréscimo da 

energia hidráulica ao líquido bombeado, podendo ser classificadas em dois grupos 

distintos. 



Assinale a alternativa CORRETA em relação a classificação das bombas hidráulicas. 

a) Bombas de deslocamento transversal e Bombas Rododinâmicas ou Turbo bombas. 

b) Bombas de deslocamento positivo e Bombas Rododinâmicas ou Turbobombas. 

c) Bombas de deslocamento vertical e Bombas Rododinâmicas ou Turbobombas. 

d) Bombas de deslocamento horizontal e Bombas Rododinâmicas ou Turbobombas. 

 

28. Os hidrômetros de velocidade são constituídos fundamentalmente por orifício, para 

a entrada da água, de seção invariável simples ou composto e um rotor de diâmetro fixo.  

De acordo com a forma  como a água atua e com a disposição de sua entrada, os 

medidores são classificados em quatro tipos: 

 

a) Unijato,  superjato, woltman, de hélice. 

b) Unijato,  multijato, woltman, de hélice. 

c) Unijato,  multijato, turbina, de hélice. 

d) Unijato,  multijato, woltman, diâmetro. 

 

29. Podem ser consideradas causas do mau funcionamento do hidrômetro apenas: 

 

I- Defeito de fabricação, que acarreta folga nos roletes da relojoaria ou permite que o 

eixo da mesma caia de seus mancais quando submetido a uma batida forte. 

II- Perda da capacidade de magnetização dos imãs do sistema de transmissão. 

III- Vazamento na cúpula do hidrômetro. 

IV- Conservação e inspeção regular do aparelho. 

 

Estão CORRETAS apenas: 

a) I e II.            b) I e III.            c) I, II e III.             d) I, II, III e IV. 

 

30. Não é considerada uma atribuição do Encanador Bombeiro Hidráulico: 

a) Zelar pela guarda e conservação dos materiais, ferramentas e equipamentos 

utilizados. 

b) Obedecer às normas e procedimentos de segurança do trabalho, utilizando 

equipamentos de proteção. 

c) Verificar funcionamento de instalação hidráulica. 

d) Verificar as superfícies que receberão pintura, avaliando grau de umidade e 

irregularidades das mesmas. 

 

31. As válvulas são dispositivos destinados a estabelecer, controlar e interromper o 

fluxo em uma tubulação. São os acessórios mais importantes existentes nas tubulações, 

e que por isso devem merecer o maior cuidado na sua seleção, especificação e 

localização. 

Sobre as válvulas de gaveta, pode-se AFIRMAR que: 

a) As válvulas de gaveta são utilizadas para bloqueio de líquidos, mas não podem ser 

empregadas em todos os diâmetros. 

b) As válvulas de gaveta podem ser utilizadas na maioria das tubulações de água, 

óleos e líquidos em geral, desde que não sejam muito corrosivos nem deixem 

muitos sedimentos ou tenham grande quantidade de sólidos em suspensão. 

c) As válvulas de gaveta podem ser utilizadas apenas em algumas tubulações de água, 

uma vez que sua durabilidade não é confiável. 

d) As válvulas de gaveta podem ser utilizadas em todas as tubulações de água, óleos e 

líquidos em geral, independentemente de suas consistência. 



 

32. Nas instalações hidráulicas de água quente, para reduzir as perdas de calor, a 

tubulação deverá ser envolvida com material isolante como: 

a) Lã de vidro, amianto em pó ou vermiculita. 

b) Lã de vidro, amianto ou cobre. 

c) Lã de vidro, amianto em pó ou CPVC. 

d) Lã de vidro, amianto em pó ou polipropileno. 

 

33. Analise as imagens abaixo. 

I-  

II-  

Os materiais de instalação hidráulica representados pelas 

imagens I e II são: 

 

a) Cotovelo de redução e cotovelo bilateral. 

b) Cotovelo de redução e válvula de retenção. 

c) Cotovelo de redução e cruzeta. 

d) Cotovelo bilateral e válvula de retenção. 
 

34. São considerados Equipamentos de Proteção Individual (EPI), necessários ao trabalho do 

Encanador Bombeiro Hidráulico, apenas: 

 

a) Botas de borracha, luvas de procedimento descartável e óculos de proteção. 

b) Botas de segurança, luvas de procedimento descartável e óculos de proteção. 

c) Botas de segurança, luvas de borracha ou luva de borracha com palma 

antiderrapante e óculos de proteção. 

d) Perneira para proteção da perna contra respingos de produtos químicos, luvas de 

procedimento descartável e bota de segurança. 

 

35. Os reservatórios de água potável constituem uma parte crítica da instalação predial de 

água fria no que diz respeito à manutenção do padrão de potabilidade. Por este motivo, 

atenção especial deve ser dedicada para a escolha de materiais, para a definição da forma e 

das dimensões e para o estabelecimento do modo de instalação e operação desses 

reservatórios. Em relação aos cuidados com os reservatórios destinados a armazenar água 

potável, deve-se ter atenção especial, pois: 

 

a) não devem transmitir gosto, cor, odor ou toxicidade à água nem promover ou 

estimular o crescimento de microorganismos. 

b) as aberturas na parede do reservatório podem mudar a cor natural da água, o que não 

influencia em sua potabilidade. 

c) deve ser protegida de forma a facilitar a entrada de líquidos, poeiras, insetos e outros 

animais ao interior do reservatório. 

d) os reservatórios não determinam os níveis de potabilidade da água. 
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36. Prevenir acidentes não depende de sorte e sim de cuidados.  Nos itens abaixo, temos 

instruções para evitar acidentes, EXCETO:  

 

a) As placas indicadoras de perigo, proibido fumar e outras, devem ser respeitadas e 

observadas pelos funcionários, pois se estão lá é por que tem uma finalidade.  

b) Após manipulação com o produto, favor providenciar a limpeza do local onde foi 

manipulado, fazendo isto estará prevenindo acidentes.  

c) Ter precauções ao abrir latas ou qualquer recipiente contendo líquidos, para 

identificação do produto deve antes cheirá-lo para uma certificação mais precisa . 

d) Nunca limpar as mãos ou outra parte do corpo com solvente, pois poderá com isto 

provocar irritações na pele (use água e sabão). 

 

37. Acidente de trabalho é aquele que acontece no exercício do trabalho a serviço da 

empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional podendo causar morte, 

perda ou redução permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Equiparam-

se aos acidentes de trabalho, EXCETO: 

a) O acidente que acontece quando você está prestando serviços por ordem da empresa 

fora do local de trabalho. 

b) O acidente que acontece quando você estiver em casa, porém em horário de 

trabalho. 

c) O acidente que ocorre no trajeto entre a casa e o trabalho ou do trabalho para casa. 

d) Doença profissional (as doenças provocadas pelo tipo de trabalho). 

 

38. O termo Segurança no Trabalho pode ser conceituado como um “conjunto de ações 

e medidas adotadas em um processo de trabalho e que tem como finalidade prevenir 

acidentes e doenças relacionadas ao trabalho”. 

De acordo com o texto, as normas de Segurança no Trabalho existem com a finalidade 

de desenvolver ações de prevenção à saúde do trabalhador, pois buscam: 

a) proporcionar bem-estar físico e mental aos empregadores. 

b) evitar prejuízos financeiros, sociais e humanos aos empregadores. 

c) evitar acidentes e prevenir doenças. 

d) proporcionar melhoria da qualidade de vida no ambiente familiar. 

 

39. O uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) ou  EPC(Equipamento de 

Proteção Coletiva) , e destinam-se a proteger os profissionais contra riscos biológicos, 

químicos ou físicos, durante o exercício das suas atividades.  É considerado um EPI 

descartável, apenas: 

 

a) Protetor ocular.     b) Botas de material impermeável. 

c) Luvas de PVC ou borracha de cano longo. d) Luvas de procedimento. 

 

40. Durante a realização das atividades concernentes a sua função, o trabalhador deve 

seguir algumas normas de conduta imprescindíveis na execução das atividades, visando 
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minimizar os riscos de acidente de trabalho e preservar as instalações, os equipamentos 

e o meio ambiente. 

Assinale a alternativa INCORRETA em relação a conduta do trabalhador durante a 

realização da limpeza dos ambientes.  

 

a) Não comer ou fumar durante execução das tarefas de limpeza. 

b) Usar adornos (bijuterias, joias e relógios) durante a execução da limpeza. 

c) Usar uniforme durante a limpeza, o qual não poderá estar sujo, desbotado ou rasgado. 

d) Apresentar perfeitas condições de limpeza e higiene pessoal. 
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MAGAREFE 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Leia os textos a seguir e responda às questões de 1 a 5: 

 

Texto 1: 

PROCURA-SE O AMOR 

Bruna Borges Costa 

 Não me recordo onde, mas em algum lugar eu li a seguinte frase: “O amor 

verdadeiro é como fantasma, todos falam sobre ele, mas poucos o sentem 

verdadeiramente”. Concordo plenamente com isso. Saem vulgarizando esse sentimento 

tão bonito, falando “eu te amo” aos quatro cantos da terra e, às vezes, iludindo alguém.  
Mas, as pessoas não se deixam mais enganar pela frase já citada. Acostumados a 

palavras vazias e sem sentimento, já sabem que tal afirmação é mais uma das coisas 

“bonitinhas” de se dizer, mas que quase nunca é verdade. 
Hoje, saí com meu pai para uns afazeres. Não gosto muito de sair de casa pela 

manhã, sempre preferi à noite. O fato é que tive que sair durante a manhã e a pé. Não 

era o que eu poderia chamar de passeio empolgante. Terminada a minha tarefa, meu pai 

se dirigiu a um senhor e fiquei observando o local, até que passei a examinar o amigo de 

meu pai e um detalhe me chamou a atenção: ele usava duas alianças. 
A conversa continuou e chegou ao ponto em que esse senhor começou a 

relembrar a sua falecida esposa. Falava dela com orgulho e com uma visível saudade 

nos olhos, sendo perceptível que a lembrança dela lhe fazia doer o coração.  
Em dado momento, ele disse: “Dizem que quando as pessoas se casam ficam 

juntas até que a morte as separe, mas a morte não nos separou, ela continua sendo a 

minha esposa”. Ergueu a mão, onde se encontravam, em um dos dedos, as duas 

alianças. Ele a amava e continuava amando.  
Não há coisa mais bonita e mais triste do que duas almas que se amam serem 

separadas pela morte e deixar para a que ficou apenas recordações e saudades. Meus 

olhos, que antes eram desatentos, passeando pelo local, estavam fixos nos olhos dele 

quando disse que chorava todo dia a falta de sua amada esposa. 
Meu pai, percebendo a emoção do amigo, foi se despedindo e eu fui junto. Na 

volta para casa foi falando sobre várias coisas, mas eu não escutei uma palavra. “Ela 

ainda é minha esposa!” – isso não saía da minha cabeça. Aquilo, sim, era um amor de 

verdade, e era lindo, mas ao mesmo tempo parecia tão distante de mim. 
Estaria mentindo se dissesse que, enquanto estava escrevendo essa crônica, não 

senti vontade de chorar.    Fiquei me perguntando o que era aquilo que deixou meu 

coração tão frágil e tocado? Era AMOR, mas não era o meu. Por isso estou até me 

questionando em colocar um anúncio no jornal “PROCURA-SE O AMOR.” 

1. A mensagem principal do texto é: 

a) PROCURA-SE O AMOR 

b) O amor verdadeiro 

c) A banalidade com que temos pronunciado “eu te amo”. 

d) O amor fantasma 
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2. Aponte a alternativa que contém uma citação contraditória. 

a) O amor verdadeiro é como fantasma. 

b) Fiquei me perguntando o que era aquilo que deixou meu coração tão frágil e tocado? 

c) Não há coisa mais bonita e mais triste 

d) Ele a amava e continuava amando. 

 

3. Ao analisarmos o texto, percebemos que o real sentimento da autora é: 

a) Curiosidade para saber o porquê daquele senhor usar duas alianças. 

b) Admiração pelo amor que o homem sentia pela falecida esposa. 

c) Ansiedade em colocar um anúncio  no jornal para encontrar o seu amor. 

d) Emoção ao ver que ainda existe o amor verdadeiro que supera até a morte. 

 

4. No quinto parágrafo temos o uso de aspas (“ ”). Isso ocorreu para: 

a) Indicar a fala de alguém. 

b) Indicar que a autora queria destacar uma citação. 

c) Indicar algo sem muita relevância. 

d) Indicar algo de muita relevância.  

 

5. Assinale a alternativa em que a separação silábica está feira CORRETAMENTE: 

a) ver-da-de-i-ro, dis-ses-se, de-i-xam 

b) sa-ir, ques-ti-o-nan-do, com-ti-nuou 

c)sa-í-a, pas-se-na-do, du-as 

d)a-qu-i-lo, con-ti-nua-va 

 

6. Assinale a alternativa em que a classe gramatical da palavra destacada está 

CORRETA: 

a) A conversa continuou.(ADJETIVO) 

b) O amor verdadeiro é como fantasma. (SUBSTANTIVO) 

c) PROCURA-SE O AMOR (VERBO) 

d) Ela continua sendo a minha esposa. (SUBSTANTIVO) 

 

7. Em “Mas, as pessoas não se deixam mais enganar pela frase já citada”, a autora se 

refere à:  

a) A vulgarização da frase “eu te amo”. 

b) A manchete lida no jornal: PROCURA-SE O AMOR. 

c) A manchete lida no jornal: O amor verdadeiro é como fantasma, todos falam sobre 

ele, mas poucos o sentem verdadeiramente”. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

8. Em “sendo perceptível que a lembrança dela lhe fazia doer o coração”, assinale a 

alternativa CORRETA que justifica a acentuação gráfica da palavra em destaque.  
 

a) Paroxítona terminada em “L”. 

b) Oxítona terminada em “L”. 

c) Proparoxítona terminada em “L”. 

d) Paroxítona Iniciada em “P”. 
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9. Assinale a alternativa que contém ditongo. 

a)Pai   b) alianças   c)saí   d) doer 

 

10. O trecho “Falava dela com orgulho e com uma visível saudade nos olhos” (4º 

Parágrafo) se refere a duas pessoas. Assinale a alternativa CORRETA. 

a) O trecho se refere ao amor e às pessoas que amam verdadeiramente. 

b) O trecho de refere ao pai e à autora do texto. 

c) O trecho se refere ao “senhor” e sua falecida esposa. 

d) O trecho se referem às pessoas que amam e às pessoas que falam de forma banal a 

frase “eu te amo”. 

 

11.No ultimo dia 19 de março, a presidenta Dilma Rousseff, inaugurou o 5ª trecho de 

uma obra hídrica no Estado do Ceará. Essa obra é denominada de: 

a) Cinturão das águas.  b) canal do trabalhador. 

c) Transposição das águas  d) Eixão das águas. 

 

12 Com 256 quilômetros e investimento total de R$ 1,47 bilhão, a referida obra é a 

maior em infraestrutura hídrica do Ceará, beneficiando 4,2 milhões de habitantes. Seu 

objetivo visa: 

a) evitar a falta de água no Ceará em 2014 e 2015. 

b) armazenar agua das chuvas nos próximos 5 anos. 

c) construir um açude “gigante” que inundará várias cidades, com o intuito de 

armazenar água para abastecer 20 cidades do Ceará. 

d) garantir a segurança hídrica do Ceará pelos próximos 30 anos. 

 

13. As eleições de 2014 vão eleger: 

a) O presidente e vice-presidente da República. 

b) Deputados Federais e Deputados Estaduais. 

c) Senadores, Governadores e Vice-Governadores. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

14. Os resultados da pesquisa "Tolerância social à violência contra as mulheres", 

divulgada em março de 2014 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 

provocou diversas reações nas redes sociais após apontar que: 

 

a) 26% dos entrevistados concorda total ou parcialmente que "mulheres que usam 

roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas”. 

b) 100% dos entrevistados concorda total ou parcialmente que "mulheres que usam 

roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas”. 

c) Nenhum dos entrevistados concorda que "mulheres que usam roupas que mostram o 

corpo merecem ser atacadas”. 

d) Apenas as mulheres entrevistadas concordam que "mulheres que usam roupas que 

mostram o corpo merecem ser atacadas”. 

 

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/27/maioria-diz-que-mulher-com-roupa-curta-merece-ser-atacada-aponta-pesquisa.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/27/maioria-diz-que-mulher-com-roupa-curta-merece-ser-atacada-aponta-pesquisa.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/27/maioria-diz-que-mulher-com-roupa-curta-merece-ser-atacada-aponta-pesquisa.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/27/maioria-diz-que-mulher-com-roupa-curta-merece-ser-atacada-aponta-pesquisa.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/27/maioria-diz-que-mulher-com-roupa-curta-merece-ser-atacada-aponta-pesquisa.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/27/maioria-diz-que-mulher-com-roupa-curta-merece-ser-atacada-aponta-pesquisa.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/27/maioria-diz-que-mulher-com-roupa-curta-merece-ser-atacada-aponta-pesquisa.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/27/maioria-diz-que-mulher-com-roupa-curta-merece-ser-atacada-aponta-pesquisa.htm
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15. Basta uma redução na quantidade de chuvas que as notícias logo chegam: vai faltar 

água na sua cidade. Além do abastecimento, consumo e irrigação, a água influencia na 

produção de: 

 

a) Petróleo  b) energia hidrelétrica      c)gás natural  d)medicamentos 

 

16. Uma centopeia tem 48 pés. Ela tem 40 sapatos. Quantos pares de sapatos precisa 

comprar para calçar todos os seus pés? 

 

a) 8 pares 

 

 

b) 3 pares 

 

 

c) 4 pares 

 

 

d) 5 pares  

 

 

 

17. NULA 

 

 

18. Pedro tem 12kg de milho. Ganhou o dobro do que já tinha. Então resolveu dividir 

com seus 5 irmãos. Assim, Pedro e seus irmãos ficaram com: 

 

a) 7kg 

 

 

b) 12 kg 

 

 

c) 8kg 

 

 

d) 6kg 

 

 

19. Uma prova tem 20 questões. Quem acertar todas as questões atinge 100 pontos. 

Marília acertou 8 questões e atingiu: 

 

a) 40 pontos 

 

b) 30 pontos 

 

c) 8 pontos 

 

d) 10 pontos 
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20. A distância entre Quixelô e uma certa cidade é de 45km. Um carro gastou 7 litros de 

combustível para fazer cada percurso. Se no carro tinha 33 litros de combustível antes 

do início da viagem, ao final, o carro ficou com: 

 

a) 13 litros 

  

 

b) 15 litros 

 

 

c) 19 litros 

 

 

d) 20 litros 

 

 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. Prevenir acidentes não depende de sorte e sim de cuidados.  Nos itens abaixo, temos 

instruções para evitar acidentes, EXCETO:  

 

a) As placas indicadoras de perigo, proibido fumar e outras, devem ser respeitadas e 

observadas pelos funcionários, pois se estão lá é por que tem uma finalidade.  

b) Após manipulação com o produto, favor providenciar a limpeza do local onde foi 

manipulado, fazendo isto estará prevenindo acidentes.  

c) Ter precauções ao abrir latas ou qualquer recipiente contendo líquidos, para 

identificação do produto deve antes cheirá-lo para uma certificação mais precisa . 

d) Nunca limpar as mãos ou outra parte do corpo com solvente, pois poderá com isto 

provocar irritações na pele (use água e sabão). 

 

22. Acidente de trabalho é aquele que acontece no exercício do trabalho a serviço da 

empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional podendo causar morte, 

perda ou redução permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Equiparam-

se aos acidentes de trabalho, EXCETO: 

a) O acidente que acontece quando você está prestando serviços por ordem da empresa 

fora do local de trabalho. 

b) O acidente que acontece quando você estiver em casa, porém em horário de 

trabalho. 

c) O acidente que ocorre no trajeto entre a casa e o trabalho ou do trabalho para casa. 

d) Doença profissional (as doenças provocadas pelo tipo de trabalho). 

 

23. Eliminando-se as condições inseguras e os atos inseguros é possível reduzir os 

acidentes e as doenças ocupacionais. Identifique a alternativa que define as condições 

inseguras. 
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a) É o ato praticado pelo homem, em geral consciente do que está fazendo, que está 

contra as normas de segurança. 

b) É o ato praticado por terceiros, em geral consciente do que está fazendo, que está 

contra as normas de segurança. 

c) Ambientes com aglomerado de gente. 

d) Ambiente de trabalho que oferece perigo e ou risco ao trabalhado. 

 

24. O termo Segurança no Trabalho pode ser conceituado como um “conjunto de ações 

e medidas adotadas em um processo de trabalho e que tem como finalidade prevenir 

acidentes e doenças relacionadas ao trabalho”. 

De acordo com o texto, as normas de Segurança no Trabalho existem com a finalidade 

de desenvolver ações de prevenção à saúde do trabalhador, pois buscam: 

a) proporcionar bem-estar físico e mental aos empregadores. 

b) evitar prejuízos financeiros, sociais e humanos aos empregadores. 

c) evitar acidentes e prevenir doenças. 

d) proporcionar melhoria da qualidade de vida no ambiente familiar. 

 

25. O uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) ou  EPC(Equipamento de 

Proteção Coletiva) , e destinam-se a proteger os profissionais contra riscos biológicos, 

químicos ou físicos, durante o exercício das suas atividades.  É considerado um EPI 

descartável, apenas: 

 

a) Protetor ocular.     b) Botas de material impermeável. 

c) Luvas de PVC ou borracha de cano longo. d) Luvas de procedimento. 

26. Analise a imagem abaixo. 

 

 

A imagem representa um equipamento utilizado para o abatimento de bovinos. 

Assinale a alternativa que representa CORRETAMENTE este equipamento. 

a) Pistola de vacinação.      

b) Pistola pneumática.      

c) Pistola de imunização. 

d) Pistola de alimentação. 
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27. O Brasil é o maior exportador de proteína bovina do mundo, sendo o abate dos 

animais uma das mais importantes etapas, pois apresenta a fase em que devem ser 

tomadas medidas que evitem a contaminação dos produtos (carne e derivados). 

Acerca do abate de bovinos, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Ao chegar ao matadouro, o animal deve ser alimentado com ração balanceada para 

evitar a perda de peso antes do abate. 

b) Ao chegar ao matadouro, o animal deve ser colocado em curral onde deverá 

permanecer em jejum com a finalidade de facilitar o esvaziamento gástrico. 

c) Após a insensibilização, o animal deve ser erguido por meio de correntes entrelaçadas 

em uma das patas inferiores para realização da degola, o que leva a morte dos mesmos 

por excesso de oxigenação. 

d) Durante o período que antecede o abate os animais devem ser alimentados com ração 

balanceada nos currais por 24 horas. 

 

28. Acerca das normas de bem estar dos animais no período pré-abate, pode-se 

AFIRMAR que: 

a) Os locais de estabulação devem dispor de pisos escorregadios e que não causem 

lesões aos animais que com eles entrem em contato. 

b) Os locais de estabulação devem dispor de arejamento adequado e, quando necessário, 

meios de ventilação mecânicos devem ser providenciados apenas em situações de 

emergência. 

c) Os locais de estabulação devem dispor de Iluminação suficiente para permitir a 

inspeção de todos os animais em qualquer altura, em caso de necessidade deverá 

existir uma iluminação artificial de recurso. 

d) Os locais de estabulação devem  ser mantidos de forma a garantir que a saúde dos 

animais esteja ameaçada (ameaças físicas, químicas outra natureza).  

 

29.  São considerados cuidados indispensáveis aos animais antes do abate, EXCETO: 

a) Descanso.  

b) Jejum hídrico. 

c) Banho dos animais. 

d) alimentação rica em proteínas. 

 

30. O abate realizado em local inapropiado é um sério problema urbano contemporâneo, 

está relacionado a fatores de natureza sócio–econômica e apresenta reflexos na 
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comunidade, por causa das péssimas condições higiênicas e sanitárias dos alimentos 

produzidos, poluição do meio ambiente e propagação de patógenos, representando, 

portanto, um sério risco para a saúde coletiva. 

A partir da leitura do texto, pode-se AFIRMAR que: 

a) O abate pode ser realizado em qualquer local, pois não requer nenhuma medida de 

higiene. 

b) O abate só deve ser realizado em locais apropriados, afim de evitar problemas 

de ordem sócio-econômicos. 

c) O abate pode ser realizado em qualquer local, devendo ser respeitadas as normas 

sanitárias existentes. 

d) O abate só deve ser realizado em locais apropriados, pois facilita o trabalho dos 

funcionários. 

 

31. A dieta hídrica no manejo pré-abate dos animais tem o objetivo de: 

a) Facilitar a esfola, visto que aumenta a quantidade de água no tecido subcutâneo 

e também favorece uma sangria mais abundante devido a maior pressão sanguínea 

nos vasos. 

b) Facilitar a esfola, visto que aumenta a quantidade de água no tecido cutâneo e 

também favorece uma sangria mais abundante devido a menor pressão sanguínea nos 

vasos. 

c) Facilitar a retirada do couro, visto que aumenta a quantidade de água no tecido 

subcutâneo e também favorece uma sangria mais abundante devido a maior pressão 

sanguínea nos vasos. 

d) Facilitar a redução do suco gástrico, visto que aumenta a quantidade de água no 

tecido subcutâneo e também favorece uma sangria mais abundante devido a maior 

pressão sanguínea nos vasos. 

 

 

32. Durante o manejo pré-abate, há um período conhecido como inspeção ante-mortem.  

Assinale a alternativa INCORRETA em relação a finalidade desta inspeção: 

a) Identificar o estado higiênico-sanitário dos animais para auxiliar, com os dados 

informativos a tarefa de inspeção post-mortem. 

b) Identificar e isolar os animais doentes ou suspeitos, antes do abate, bem como vacas 

com gestação adiantada ou recém paridas. 

c) Exigir e verificar os certificados de vacinação  e sanidade de alguns animais. 

d) Verificar as condições higiênicas dos currais e anexos. 
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33. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que NÃO faz parte das instalações 

necessárias para os animais durante o período de abate. 

a) Instalações frigoríficas e graxarias. 

b) Área de atordoamento. 

c) Sala de matança com subseções. 

d) Sala de alimentação dos animais. 

 

34. Durante o abate com prévia insensibilização, ocorre o atordoamento mecânico 

efetivo, definido como aquele que torna o animal imediatamente inconsciente, exibindo 

exagerada reação tônica, seguida por um gradual relaxamento e por patadas 

involuntárias. Dentre os sinais físicos que devem ser evidenciados nesse procedimento, 

podemos CITAR: 

a) Ausência de respiração rítmica, mandíbula relaxada e ausência de reflexo 

córneo. 

b) Presença de respiração rítmica, mandíbula relaxada e ausência de reflexo córneo. 

c) Ausência de respiração rítmica, mandíbula relaxada e presença de reflexo córneo. 

d) Presença de respiração rítmica, mandíbula relaxada e presença de reflexo córneo. 

 

35. O método de abate deve ser higiênico, econômico e seguro para os operadores, pois: 

 

a) a profissão de magarefe não requer nenhum cuidado de prevenção a doenças. 

b) a profissão de magarefe requer vários cuidados de prevenção à saúde, pois os 

trabalhadores estão expostos a microorganismos causadores de doenças. 

c) a profissão de magarefe não requer cuidados específicos de prevenção à doenças 

infecciosas. 

d) a prevenção a doenças na profissão de magarefe é igual as outras profissões. 

36. Nos países desenvolvidos há uma demanda crescente por processos denominados 

abates humanitários com o objetivo de reduzir sofrimentos inúteis ao animal a ser 

abatido. 

Dentre as alternativas abaixo, assinale a que apresenta um critério que define um bom 

método de abate: 

a) Os animais devem ser tratados com crueldade. 

b) Os animais podem ser estressados desnecessariamente. 

c) A sangria deve ser a mais rápida e completa possível. 

d) as contusões na carcaça devem ser aumentadas a fim de favorecer o corte da carne. 
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37. As etapas de transporte, descarga, descanso, movimentação, insensibilização e 

sangria dos animais são importantes para o processo de abate dos animais, devendo- se 

evitar todo o sofrimento desnecessário. Neste sentido, 

 

a) o treinamento, capacitação e sensibilidade dos magarefes são fundamentais para 

o sucesso do abate. 

b) o treinamento, capacitação e sensibilidade dos magarefes são fundamentais para 

evitar o abate. 

c) o treinamento, capacitação e sensibilidade dos magarefes são fundamentais para 

ocasionar o sofrimento ao animal no momento do abate. 

d) o treinamento, capacitação e sensibilidade dos magarefes são fundamentais para 

aumentar o sofrimento do animal no momento do abate. 

38. Os problemas de bem-estar animal estão quase sempre relacionados com instalações 

e equipamentos inadequados, distrações que impedem o movimento do animal, falta de 

treinamento de pessoal, falta de manutenção dos equipamentos e manejo inadequado, o 

que ocasiona  

 

a) um grande estresse no animal, dificultando o momento do abate. 

b) bem-estar no animal, dificultando o momento do abate. 

c) um grande estresse no animal, facilitando o momento do abate. 

d) bem-estar no animal, facilitando o momento do abate. 

 

39. As relações interpessoais dependem de um processo de interação e integração ao 

ambiente de trabalho, considerando fatores como: comunicação, cooperação, respeito e 

amizade. 

Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma característica necessária ao 

desenvolvimento de relações humanas positivas no ambiente de trabalho. 

a) Comunicação. 

b) Individualismo. 

c) Cooperação. 

d) Respeito. 

40. Assinale a alternativa que NÃO caracteriza uma das atribuições exclusivas do 

magarefe. 

a) Preparar, limpar e cortas as carnes. 

b) Desossar as carnes. 

c) Vender a carne. 

d) Manter o ambiente de trabalho organizado. 
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MOTORISTA CNH “D” 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Leia os textos a seguir e responda às questões de 1 a 5: 

 

Texto 1: 

PROCURA-SE O AMOR 

Bruna Borges Costa 

 Não me recordo onde, mas em algum lugar eu li a seguinte frase: “O amor 

verdadeiro é como fantasma, todos falam sobre ele, mas poucos o sentem 

verdadeiramente”. Concordo plenamente com isso. Saem vulgarizando esse sentimento 

tão bonito, falando “eu te amo” aos quatro cantos da terra e, às vezes, iludindo alguém.  
Mas, as pessoas não se deixam mais enganar pela frase já citada. Acostumados a 

palavras vazias e sem sentimento, já sabem que tal afirmação é mais uma das coisas 

“bonitinhas” de se dizer, mas que quase nunca é verdade. 
Hoje, saí com meu pai para uns afazeres. Não gosto muito de sair de casa pela 

manhã, sempre preferi à noite. O fato é que tive que sair durante a manhã e a pé. Não 

era o que eu poderia chamar de passeio empolgante. Terminada a minha tarefa, meu pai 

se dirigiu a um senhor e fiquei observando o local, até que passei a examinar o amigo de 

meu pai e um detalhe me chamou a atenção: ele usava duas alianças. 
A conversa continuou e chegou ao ponto em que esse senhor começou a 

relembrar a sua falecida esposa. Falava dela com orgulho e com uma visível saudade 

nos olhos, sendo perceptível que a lembrança dela lhe fazia doer o coração.  
Em dado momento, ele disse: “Dizem que quando as pessoas se casam ficam 

juntas até que a morte as separe, mas a morte não nos separou, ela continua sendo a 

minha esposa”. Ergueu a mão, onde se encontravam, em um dos dedos, as duas 

alianças. Ele a amava e continuava amando.  
Não há coisa mais bonita e mais triste do que duas almas que se amam serem 

separadas pela morte e deixar para a que ficou apenas recordações e saudades. Meus 

olhos, que antes eram desatentos, passeando pelo local, estavam fixos nos olhos dele 

quando disse que chorava todo dia a falta de sua amada esposa. 
Meu pai, percebendo a emoção do amigo, foi se despedindo e eu fui junto. Na 

volta para casa foi falando sobre várias coisas, mas eu não escutei uma palavra. “Ela 

ainda é minha esposa!” – isso não saía da minha cabeça. Aquilo, sim, era um amor de 

verdade, e era lindo, mas ao mesmo tempo parecia tão distante de mim. 
Estaria mentindo se dissesse que, enquanto estava escrevendo essa crônica, não 

senti vontade de chorar.    Fiquei me perguntando o que era aquilo que deixou meu 

coração tão frágil e tocado? Era AMOR, mas não era o meu. Por isso estou até me 

questionando em colocar um anúncio no jornal “PROCURA-SE O AMOR.” 

1. A mensagem principal do texto é: 

a) PROCURA-SE O AMOR 

b) O amor verdadeiro 

c) A banalidade com que temos pronunciado “eu te amo”. 

d) O amor fantasma 
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2. Aponte a alternativa que contém uma citação contraditória. 

a) O amor verdadeiro é como fantasma. 

b) Fiquei me perguntando o que era aquilo que deixou meu coração tão frágil e tocado? 

c) Não há coisa mais bonita e mais triste 

d) Ele a amava e continuava amando. 

 

3. Ao analisarmos o texto, percebemos que o real sentimento da autora é: 

a) Curiosidade para saber o porquê daquele senhor usar duas alianças. 

b) Admiração pelo amor que o homem sentia pela falecida esposa. 

c) Ansiedade em colocar um anúncio  no jornal para encontrar o seu amor. 

d) Emoção ao ver que ainda existe o amor verdadeiro que supera até a morte. 

 

4. No quinto parágrafo temos o uso de aspas (“ ”). Isso ocorreu para: 

a) Indicar a fala de alguém. 

b) Indicar que a autora queria destacar uma citação. 

c) Indicar algo sem muita relevância. 

d) Indicar algo de muita relevância.  

 

5. Assinale a alternativa em que a separação silábica está feita CORRETAMENTE: 

a) ver-da-de-i-ro, dis-ses-se, de-i-xam 

b) sa-ir, ques-ti-o-nan-do, com-ti-nuou 

c)sa-í-a, pas-se-na-do, du-as 

d)a-qu-i-lo, con-ti-nua-va 

 

6. Assinale a alternativa em que a classe gramatical da palavra destacada está 

CORRETA: 

a) A conversa continuou.(ADJETIVO) 

b) O amor verdadeiro é como fantasma. (SUBSTANTIVO) 

c) PROCURA-SE O AMOR (VERBO) 

d) Ela continua sendo a minha esposa. (SUBSTANTIVO) 

 

7. Em “Mas, as pessoas não se deixam mais enganar pela frase já citada”, a autora se 

refere à:  

a) A vulgarização da frase “eu te amo”. 

b) A manchete lida no jornal: PROCURA-SE O AMOR. 

c) A manchete lida no jornal: O amor verdadeiro é como fantasma, todos falam sobre 

ele, mas poucos o sentem verdadeiramente”. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

8. Em “sendo perceptível que a lembrança dela lhe fazia doer o coração”, assinale a 

alternativa CORRETA que justifica a acentuação gráfica da palavra em destaque.  
 

a) Paroxítona terminada em “L”. 

b) Oxítona terminada em “L”. 

c) Proparoxítona terminada em “L”. 

d) Paroxítona Iniciada em “P”. 
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9. Assinale a alternativa que contém ditongo. 

a)Pai   b) alianças   c)saí   d) doer 

 

10. O trecho “Falava dela com orgulho e com uma visível saudade nos olhos” (4º 

Parágrafo) se refere a duas pessoas. Assinale a alternativa CORRETA. 

a) O trecho se refere ao amor e às pessoas que amam verdadeiramente. 

b) O trecho de refere ao pai e à autora do texto. 

c) O trecho se refere ao “senhor” e sua falecida esposa. 

d) O trecho se referem às pessoas que amam e às pessoas que falam de forma banal a 

frase “eu te amo”. 

 

11.No ultimo dia 19 de março, a presidenta Dilma Rousseff, inaugurou o 5ª trecho de 

uma obra hídrica no Estado do Ceará. Essa obra é denominada de: 

a) Cinturão das águas.  b) canal do trabalhador. 

c) Transposição das águas  d) Eixão das águas. 

 

12. Com 256 quilômetros e investimento total de R$ 1,47 bilhão, a referida obra é a 

maior em infraestrutura hídrica do Ceará, beneficiando 4,2 milhões de habitantes. Seu 

objetivo visa: 

a) evitar a falta de água no Ceará em 2014 e 2015. 

b) armazenar agua das chuvas nos próximos 5 anos. 

c) construir um açude “gigante” que inundará várias cidades, com o intuito de 

armazenar água para abastecer 20 cidades do Ceará. 

d) garantir a segurança hídrica do Ceará pelos próximos 30 anos. 

 

13. As eleições de 2014 vão eleger: 

a) O presidente e vice-presidente da República. 

b) Deputados Federais e Deputados Estaduais. 

c) Senadores, Governadores e Vice-Governadores. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

14. Os resultados da pesquisa "Tolerância social à violência contra as mulheres", 

divulgada em março de 2014 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 

provocou diversas reações nas redes sociais após apontar que: 

 

a) 26% dos entrevistados concordam total ou parcialmente que "mulheres que 

usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas”. 

b) 100% dos entrevistados concordam total ou parcialmente que "mulheres que usam 

roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas”. 

c) Nenhum dos entrevistados concorda que "mulheres que usam roupas que mostram o 

corpo merecem ser atacadas”. 

d) Apenas as mulheres entrevistadas concordam que "mulheres que usam roupas que 

mostram o corpo merecem ser atacadas”. 

 

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/27/maioria-diz-que-mulher-com-roupa-curta-merece-ser-atacada-aponta-pesquisa.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/27/maioria-diz-que-mulher-com-roupa-curta-merece-ser-atacada-aponta-pesquisa.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/27/maioria-diz-que-mulher-com-roupa-curta-merece-ser-atacada-aponta-pesquisa.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/27/maioria-diz-que-mulher-com-roupa-curta-merece-ser-atacada-aponta-pesquisa.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/27/maioria-diz-que-mulher-com-roupa-curta-merece-ser-atacada-aponta-pesquisa.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/27/maioria-diz-que-mulher-com-roupa-curta-merece-ser-atacada-aponta-pesquisa.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/27/maioria-diz-que-mulher-com-roupa-curta-merece-ser-atacada-aponta-pesquisa.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/03/27/maioria-diz-que-mulher-com-roupa-curta-merece-ser-atacada-aponta-pesquisa.htm
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15. Basta uma redução na quantidade de chuvas que as notícias logo chegam: vai faltar 

água na sua cidade. Além do abastecimento, consumo e irrigação, a água influencia na 

produção de: 

 

a) Petróleo  b) energia hidrelétrica      c)gás natural  d)medicamentos 

 

16. Uma centopeia tem 48 pés. Ela tem 40 sapatos. Quantos pares de sapatos precisa 

comprar para calçar todos os seus pés? 

 

a) 8 pares 

 

 

b) 3 pares 

 

 

c) 4 pares 

 

 

d) 5 pares  

 

 

 

17. NULA 

 

18. Pedro tem 12kg de milho. Ganhou o dobro do que já tinha. Então resolveu dividir 

com seus 5 irmãos. Assim, Pedro e seus irmãos ficaram com: 

 

a) 7kg 

 

 

b) 12 kg 

 

 

c) 8kg 

 

 

d) 6kg 

 

 

19. Uma prova tem 20 questões. Quem acertar todas as questões atinge 100 pontos. 

Marília acertou 8 questões e atingiu: 

 

a) 40 pontos 

 

b) 30 pontos 

 

c) 8 pontos 

 

d) 10 pontos 
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20. A distância entre Quixelô e uma certa cidade é de 45km. Um carro gastou 7 litros de 

combustível para fazer cada percurso. Se no carro tinha 33 litros de combustível antes 

do início da viagem, ao final, o carro ficou com: 

 

a) 13 litros 

  

 

b) 15 litros 

 

 

c) 19 litros 

 

 

d) 20 litros 

 

 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 

21. O termo Segurança no Trabalho pode ser conceituado como um “conjunto de ações 

e medidas adotadas em um processo de trabalho e que tem como finalidade prevenir 

acidentes e doenças relacionadas ao trabalho”. 

De acordo com o texto, as normas de Segurança no Trabalho existem com a finalidade 

de desenvolver ações de prevenção à saúde do trabalhador, pois buscam: 

a) proporcionar bem-estar físico e mental aos empregadores. 

b) evitar prejuízos financeiros, sociais e humanos aos empregadores. 

c) evitar acidentes e prevenir doenças. 

d) proporcionar melhoria da qualidade de vida no ambiente familiar. 

 

22. O trabalho do motorista é de extrema importância. Contudo, precisa cumprir normas 

que irão promover a sua segurança e a de quem estiver prestando serviço. São deveres 

do condutor de veículos: 

 

I- Dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança no trânsito.  

II- Manter-se à distância de segurança do veículo que segue à frente  

III- Manter maior distância possível o veículo da calçada nas vias urbanas, para o 

embarque ou desembarque de passageiros.  

IV- Obedecer a sinalização. 

V- Prestar socorro às vítimas somente em caso de acidentes que não forem causados 

pelo condutor. 

 

Os itens CORRETOS sobre os deveres do condutor de veículos são: 

 

a) I, II, IV    b)III e V  

c)Somente a I esta correta.  d)Somente a IV esta correta 
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23. O motorista deverá dirigir com muita atenção e cautela. Qualquer falha poderá ser 

enquadrada em fatores negativos na condução. São considerados fatores negativos para 

a condução dos veículos, EXCETO: 

  

a)Negligência  b)Imprudência  c)Atenção difusa  d)Imperícia  

 

24. Todos os dias as pessoas são vítimas de acidentes. Alguns desses acidentes acontecem no 

trânsito e, nesses casos, são de suma importância termos conhecimentos sobre os primeiros 

socorros. Assinale a opção que expõem o significado correto de primeiros socorros: 

a)Os primeiros socorros são ações que dão assistência às vítimas no local onde ocorreu o 

acidente, podendo serem realizados somente por profissionais especializados, enquanto as 

vítimas chegam ao hospital. 

b) Os primeiros socorros são procedimentos para dar assistência às vítimas que somente sofrem 

acidentes de trânsito, cabendo ao condutor, prestar socorro mesmo se não tiver conhecimento, 

até que cheguem os profissionais especializados. 

c) Os primeiros socorros são procedimentos para dar assistência às vítimas de acidentes, no 

local onde ocorreu o acidente, por pessoa leiga, com a finalidade de mantê-la viva, porém, 

podendo agravar as lesões. Por isso, orienta-se que o condutor leve a vítima para o hospital, não 

importando o estado da mesma e não se deve esperar pelos profissionais especializados. 

d) Os primeiros socorros são procedimentos para dar assistência às vítimas de acidentes, 

no local onde ocorreu o acidente, por pessoa leiga, com a finalidade de manter a vítima 

com vida e evitar o agravamento das lesões sofridas, enquanto se espera a ajuda de 

profissionais especializados. 

25. Sobre conceitos importantes para o trabalho de motorista, relacione a segunda coluna de 

acordo com a primeira: 

(1) Acostamento       (2) Camioneta         (3) Cruzamento     (4) Infração        (5) Via local                                                              

(    )aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinadas apenas ao 

acesso local ou a regiões da cidade. 

(      )interseção de duas vias em nível. 

(    ) parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada à parada ou estacionamento de 

veículos, em caso de emergência, e à circulação de pedestres e bicicletas, quando não houver 

local apropriado para esse fim. 

(     )veículo misto destinado ao transporte de passageiros e carga no mesmo compartimento. 

(    )inobservância a qualquer preceito da legislação de trânsito, às normas emanadas do código 

de trânsito, do Conselho Nacional de Trânsito e à regulamentação estabelecida pelo órgão ou 

entidade executiva do trânsito.  

 

A relação correta entre a segunda coluna e a primeira é: 

a)3,2,4,1,5  b)5,3,1,2,4  c)1,2,5,3,4  d)4,1,3,2,5 

26. As expressões abaixo dizem respeito aos equipamentos de segurança que o motorista não 

deverá deixar faltar no veículo, EXCETO: 

a)cinto de segurança b)extintor de incêndio  c)som  d)triângulo 
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27. O motorista deverá ter uma conduta correta na condução do veículo, portanto, cabe a este 

profissional:  

I- Seguir as normas de segurança do veículo, fazendo a manutenção do mesmo. 

II- Atender a todos com gentileza e simpatia. 

III- Respeitar as leis de trânsito. 

IV- Tomar decisões quanto a sua função sem seguir as normas da empresa ou do município. 

 

Dentre os itens, está CORRETO: 

a)Somente o item I está correto.       b)Somente os itens I e III estão corretos. 

c)Somente os itens II e IV estão corretos.     d)Somente o item IV está incorreto 

 

28. O motorista presta serviço a uma instituição pública ou privada. Em seu serviço, assume 

atribuições fundamentais para a atuação na profissão. O motorista deverá em suas atribuições, 

EXCETO: 

a)garantir o atendimento eficaz e eficiente dos serviços de transporte do município. 

b)prestar serviço às pessoas, exceto a paciente ou pessoas deficientes. 

c) assegurar o transporte de pessoas e materiais. 

d) zelar pela segurança do embarque e desembarque de pessoas. 

 

29. Sob as condições de segurança do veículo, assinale os itens identificando os verdadeiros (V) 

e os falsos (F): 

I-  (    ) É importante fazer o controle de nível do óleo regularmente. 

II- (    ) A cada ano fazer a manutenção da injeção eletrônica do carro.  

III-(    ) A cada três anos fazer a troca da correia dentada. 

IV-(  ) Trocar as partilhas de freios sempre que apresentarem desgaste. Não esperar que 

quebrem para realizar a troca. 

V- (    ) Verificar com frequência o nível de água. 

 

Marque a opção CORRETA: 

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

30.“Todo motorista deverá prestar socorro sempre que for necessário.” Marque a alternativa 

INCORRETA quanto à conduta a ser adotada, por quem prestar socorro: 

a)manter-se calmo. 

b)procurar pensar antes de agir. Bom senso é fundamental para o socorro eficiente. 

c)agir depressa mesmo que não entenda de primeiros socorros, assim, não precisará 

chamar um atendimento especializado. 

d) sinalizar o local para evitar novos acidentes. 

 

31. Sob os utensílios necessários para o trabalho de motoristas, é preciso que utilize: 

a)camiseta regata b)bermuda c)chinela d)uniforme  

32. Marque V para VERDADEIRO e F para FALSO. 

I- Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. Infração MÉDIA. Penalidade: 

multa. 
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II- Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias. Infração GRAVE. Penalidade 

Multa e apreensão do veículo. 

a)I é falso b) II é verdadeiro  c) I e II são verdadeiros  d) I é verdadeiro 

33. Associe as Infrações às suas penalidades: 

I- Infrações Médias  II- Infrações Graves  III -Infrações Gravíssimas 

(     ) Parar na via por falta de combustível. 

(     ) Dirigir com carteira vencida há mais de 30 dias. 

(   ) Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por 

instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e 

demais vias com velocidade até 20% superior à máxima permitida. 

(     ) Deixar de sinalizar manobra de mudança de direção ou faixa de circulação. 

 

A sequência CORRETA é: 

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

 

34. Dirigir moto transportando criança menor de 7 anos resulta na penalidade: 

a) suspensão do direito de dirigir.  b) remoção do veículo. 

c) Multa de 120 UFIRs.   d) apreensão e remoção do veículo. 

 

35. O que significa Apreensão do Veículo? 

a) Significa que o veículo será retido e retirado de circulação. 

b) Significa que o veículo deverá permanecer no local até regularizar a  

situação e ser liberado. 

c) Significa que o veículo deverá permanecer no local até regularizar a  

situação e retirado de circulação. 

d) Significa retirar o veículo do local restrito para o local permitido,  

guinchando, empurrando ou rebocando. 

36. O que significa remoção do Veículo? 

a) Significa que o veículo será retido e retirado de circulação. 

b) Significa que o veículo deverá permanecer no local até regularizar a  

situação e ser liberado. 

c) Significa que o veículo deverá permanecer no local até regularizar a  

situação e retirado de circulação. 

d) Significa retirar o veículo do local restrito para o local permitido,  

guinchando, empurrando ou rebocando. 

37. São crimes que podem ser praticados pelo condutor: 

a)Homicídio Culposo, Lesão Corporal Culposa. 

b)Omissão de Socorro, Evasão do Local do Acidente. 

c)Embriaguez ao Volante, Violação da Suspensão ou Proibição de Dirigir. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

38. No tocante aos sinais com apito, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Um silvo Breve: Atenção, siga!  b) Um silvo Breve: Motoristas a postos. 

c) Um silvo Breve: Pare.   d) Um silvo Breve: Diminua a marcha. 
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39. Ainda no tocante aos sinais com apito, assinale a alternativa CORRETA: 

a)Três silvos breves: diminua a marcha 

b)Um silvo longo e um breve: Diminua a marcha. 

c)Um silvo longo: Pare. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

 

40. A placa abaixo significa: 

 

 
 

 

a) Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para direita. 

b) Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para esquerda. 

c)Sinalização especial de advertência somente para rodovias de trânsito rápido. 

d) Bifurcação à esquerda. 
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VETERINÁRIO 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 
Leia o texto I e responda às perguntas. 

 

Texto I 

           Prezada senhorita, 

 

           Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, 

estabelecido à Rua da Praia, número 632, dar por encerrados nossos entendimentos de 

noivado. Como passei a ser o contabilista-chefe dos Armazéns Penalva, conceituada 

firma desta praça, não me restará, em face dos novos e pesados encargos, tempo útil 

para os deveres conjugais.  

           Outrossim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, como 

vinha fazendo desde que me formei em contabilidade em 17 de maio de 1932, em 

solenidade presidida pelo Exmo Sr. Presidente do Estado e outras autoridades civis e 

militares, bem assim como representantes da Associação dos Varejistas e da Sociedade 

Cultural e Recreativa José de Alencar.  

          Sem mais, creia-me de V. S. patrício e admirador, 

Sabugosa de Castro 

(José Cândido de Carvalho) 

 

1. Em relação ao gênero do texto I, é CORRETO afirmar: 

a) O gênero em que o texto foi tecido corresponde idealmente ao conteúdo expresso, tendo 

em vista a gravidade do tema. 

b) O gênero mais coerente para o texto lançaria mão de uma linguagem menos 

burocrática. 

c) O gênero carta comercial é útil para veicular as informações presentes neste texto. 

d) O texto carece de informações mais precisas, o que não é constante num gênero como a 

carta. 

 

2. No trecho “Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor” (linha 3), a adequação/inadequação do gênero 

ao propósito do texto provoca, talvez não intencionalmente, um efeito como os abaixo 

elencados, EXCETO: 

a) De ironia, já que o autor tem a honra de comunicar o fim do noivado com a senhorita. 

b)De incoerência, já que o propósito da carta e o formato da sua introdução não 

produzem uma linearidade temática. 

c) De aparente satisfação por parte do emissor, já que provavelmente não amava a 

senhorita, destinatário da carta. 

d)De cortesia, visto que é educado utilizar essa formatação em cartas, não 

importando o conteúdo veiculado. 
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Leia o texto II e responda às questões 3 e 4. 

 

Texto II 

 

Soldado cria poema para registrar ocorrência de entrega de arma em MG  

Ele se inspirou com a história de um pai que queria tirar o filho do crime. 

Polícia Militar disse que ele feriu norma e deve ser ouvido por uma comissão. 

Pedro Triginelli 

 

Um Policial Militar encontrou um jeito diferente de preencher um Boletim de 

Ocorrência (BO) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele criou 

um poema para descrever a história de um pai que tentava tirar o filho do mundo do 

crime, sem entregá-lo à polícia. O G1 teve acesso ao BO nesta quarta-feira (2). 

No dia 28 de dezembro, um pai contou à polícia que o filho guardava uma arma em 

casa. Ele explicou que não queria vê-lo preso e, por isso, queria deixar a espingarda em 

um local determinado. 

No local combinado, os militares encontraram a arma. Depois disso, o policial 

responsável pela ocorrência escreveu os versos. Em um dos trechos, ele pede que o 

delegado aceite o boletim escrito de forma diferente: 

 

 

Em memória daquele velho da distante joazeiro 

Que entregou tão bela arma 

Sem querer glória ou dinheiro 

Fiz esse relato em verso. 

Ao doutor delegado peço 

Que o receba, por derradeiro. 

 

Em outra parte do poema, o soldado diz que o pai deve estar em paz com a consciência: 

 

Recolhemos a tal arma 

sem força ou resistência 

O velho cumpriu o trato 

Sem gastar uma insistência 

O velho nunca mais vi 

Deve estar por aí 

Em paz com a consciência. 

 

A assessoria de imprensa da PM informou que o militar vai ser ouvido por uma 

comissão. Caso seja constatado que ele feriu alguma norma, o soldado pode ser punido. 

Ainda segundo a assessoria, ele não respeitou uma norma institucional de técnica de 

redação de documentos militares. 

Fonte: www.g1.globo.com 

http://www.g1.globo.com/
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3. Sobre o texto, é VERDADEIRO afirmar: 

 

a) Temos um texto com características jornalísticas contendo um texto com 

características poéticas. 

b) Temos um texto publicitário. 

c) Temos um texto com características publicitárias contendo um texto com características 

injuntivas. 

d) Temos um texto jornalístico. 

 

4. Marque a opção em que se encontram textos COM CARACTERÍSTICAS 

SEMELHANTES às de um B.O (boletim de ocorrência), não importando o gênero que 

as encerra:  

 

 

III- 
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IV-  

 

 

a) Apenas II e III  b)III e IV  c)III  d)II e IV 

 

5. Na questão acima, o Texto IV traz a palavra “pena” utilizada com um efeito de sentido 

denominado: 

a) Ambiguidade  b)Paronímia  c)Sinonímia  d)Hipérbole 

 

6. O adjetivo correspondente ao sentido prático de “pena” no cartaz do texto IV é: 

 

a)Penalizado  b)Apenado  c)Penificado  d)Penado.  

 

7. NULA 

 

8. Leia a tirinha a seguir e aponte a afirmativa que NÃO pode ser inferida do texto e da 

imagem.   

 
 

a) Os pacientes estavam esperando havia muito tempo. 

b) Os pacientes estão em sofrimento. 

c) A profissional de saúde fala “sorteado” porque não há atendimento para todos. 

d) A profissional de saúde atende mal os pacientes. 
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9. Uma expressão que poderia ser utilizada para bloquear o sentido humorístico da 

tirinha seria, em vez de “o sorteado para o atendimento”: 

 

a) O próximo paciente.      b)O candidato.      c)O eleito.           d)A prioridade. 

 

10. Em “O sorteado para atendimento”, a expressão “para atendimento” constitui, 

sintaticamente, um: 

a) Sujeito simples   b)Complemento nominal  

c)   Predicativo do sujeito  d)Adjunto adnominal 

11. De acordo com as frases: “Alguns filósofos sabem fazer poesias” e “Nenhum 

escritor sabe fazer poesias” é necessariamente verdade que: 

a)Alguns filósofos não são escritores.    b)Alguns filósofos são escritores. 

c)Nenhum filósofo é escritor.    d)Todos os escritores são filósofos 

 

12. A alternativa que melhor representa a proposição “Se chover amanhã de manhã, 

então não irei à praia” é: 

a) ~ (A ↔ B)   b)A → B  c)A ↔ B  d)A ^ B 

13. “ Todos os alunos jogam  futebol”. “Nenhum jogador de futebol gosta de vôlei”.  

Logo, é CORRETO afirmar que: 

a)Todo jogador de futebol é aluno. 

b)Há pelo menos 1 jogador de vôlei que joga futebol. 

c)Todos os alunos que jogam futebol joga vôlei, mas não gosta.  

d) Nenhum aluno gosta de vôlei. 

 

14. A frase “De quantas maneiras distintas 4 pessoas podem sentar-se em uma mesa 

quadrada?” está relacionada com: 

a)Arranjos     b)Combinação   

c)Permutações com repetições  d)Permutação circular 

 

15. Uma urna contém 15 bolas enumeradas de 1 a 15. A probabilidade de se retirar “um 

número primo” e “três números ímpares seguidos sem reposição”, ambos em tempos 

diferentes é de respectivamente: 

a)46% e 8/65  b)40% e 8/65  c)40% e 3/41         d)42% e 7/65 

16. “No fim de janeiro de 2014, as empresas responsáveis pela ampliação do Canal do 

Panamá, paralisaram os trabalhos por causa de uma disputa com o governo panamenho 

para rever os valores do contrato.” Revista Exame edição 1060, ano 48, N
o
 4 de 05/03/14. 

Acerca do Canal do Panamá, assinale a alternativa CORRETA: 

a) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Atlântico. 

b) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Índico. 

c) O canal do Panamá liga o Oceano Indico ao Atlântico.  

d) O canal do Panamá liga o Oceano Atlântico à Oceania. 
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17.  “Tudo começou em novembro de 2013, quando o então presidente ucraniano, 

Viktor Yanukovich, decidiu abandonar um acordo de livre comércio com a União 

Europeia para se alinhar à Rússia, país que dominou a Ucrânia por gerações quando 

esta fazia parte da União Soviética.” São alguns dos países que compõem a União 

Europeia:  

 

a) Grécia e Califórnia.  b)Alemanha e França. 

c) Hungria e África do Sul.  d) Portugal e México. 

 

18. Ainda sobre a crise na Ucrânia, assinale a opção que aponta algumas das 

“vantagens” oferecidas pela Rússia no acordo entre esses países. 

 

a) Ajuda financeira e incentivo no incremento da Educação e Saúde da Ucrânia. 

b) Livre Comércio e acolhida dos imigrantes ucranianos na Rússia. 

c) Ajuda financeira e zona de livre comércio. 

d) Descontos no preço do gás produzido pela Ucrânia. 

 

19.  Atualmente, a população indígena no Brasil soma 896,9 mil (menos de 1% da 

população), de 305 etnias, com línguas e costumes diferentes, o que faz do Brasil o país 

com a maior diversidade cultural do mundo. Os dados são do Censo 2010. No entanto, 

os índios ainda têm frágeis direitos aos seus territórios. Em 2014, duas propostas que 

visam alterar o direito do uso da terra pelos índios voltam ao debate no Congresso, são 

elas: 

 

a) PEC 215 e o PLP 227. 

b) Decreto municipal de Brasília e PEC 215. 

c) Lei Orgânica de Brasília e o PLP 227. 

d) Decreto municipal de Brasília e Lei Orgânica de Brasília. 

 

20.  No dia 27 de Fevereiro os brasileiros comemoraram os 20 anos do Plano Real. 

Após 6 tentativas em 8 anos de acabar com a hiperinflação que deveria ser desacelerada. 

DEU CERTO. Entre os criadores  do Real, temos: 

a) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha e Pérsio Arida. 

b) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Fernando Henrique 

Cardoso. 

c) André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Pérsio Arida. 

d) Fernando Henrique Cardoso, Edmar Bacha, André Lara Resende e Pedro Malan. 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. As Conferências de Saúde instituídas pela lei n. 8.142-1990 possibilitam a 

participação da comunidade na condução do SUS, valorizando os direitos do cidadão. 

Sobre as Conferências de Saúde, é CORRETO afirmar:  

a) Controlam a execução da politica de saúde. 

b) São convocadas a cada 2 anos pelo Conselho de Saúde. 

c) São responsáveis pela fiscalização dos gastos do SUS. 

d) Propõem as diretrizes para a formulação da politica da saúde. 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/federacao-russa-russia-pais-da-asia-e-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/ucrania-pais-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/comunismo-do-socialismo-romantico-a-extinta-uniao-sovietica.htm
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22. A legislação brasileira define a participação da iniciativa privada na assistência a 

saúde e: 

a) Permite a comercialização de órgãos e tecidos para fins de transplante. 

b) Permite a participação complementar de instituições privadas no SUS, tendo as 

filantrópicas e as sem fins lucrativos prioridade na participação. 

c) Permite a participação de empresas estrangeiras na assistência à saúde do país. 

d) Faculta a participação de recursos públicos para subvenções as instituições com fins 

lucrativos. 

 

23. A lei 8080-1990 NÃO inclui no campo de atuação do SUS: 

a) A participação na formulação da politica e na execução de ações de combate a 

fome e distribuição de renda. 

b) A colaboração na proteção do meio ambiente. 

c) A vigilância nutricional e orientação alimentar. 

d) A coordenação da formação de recursos humanos na área da saúde. 

 

24.  A saúde é um direito de todos e um dever do Estado desenvolvido mediante uma 

politica social e econômica que vise acima de tudo às ações e serviços para sua: 

a) Regionalização, centralização e recuperação. 

b) Promoção, proteção e recuperação. 

c) Centralização, prevenção e  promoção. 

d) Promoção e recuperação. 

 

25. A Vigilância Sanitária consiste em um conjunto de ações: 

a) Capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde e de intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente. 

b) Destinadas a desenvolver ações de fiscalização do meio ambiente, sobretudo em 

regiões afetadas por grandes calamidades. 

c) Programadas para avaliar e controlar o valor nutricional dos alimentos 

hortigranjeiros. 

d) Destinadas à detecção de determinadas doenças que afetam as comunidades da 

periferia urbana. 

26. Na Leishmaniose visceral canina a infecção no mosquito Lutzomyialongipalpis 

ocorre quando: 

 

a)As fêmeas, ao sugarem o sangue de mamíferos infectados, ingerem macrófagos 

parasitados por formas amastigotas da Leishmania. 

b)As fêmeas, ao sugarem o sangue de mamíferos infectados, ingerem macrófagos 

parasitados por formas promastigotas da Leishmania. 

c)Os machos, ao sugarem o sangue de mamíferos infectados, ingerem neutrófilos 

parasitados por formas amastigotas da Leishmania. 

d)Os machos, ao sugarem o sangue de mamíferos infectados, ingerem promastigotas 

parasitados por formas promastigotas da Leishmania. 
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27. São características patogênicas da Babesiose canina: 

a)Trombocitose, leucocitose e anemia hemolítica progressiva. 

b)Proteinemia, trombocitose, neutropenia e anemia. 

c)Neutrofilia, leucopenia, trombocitopenia e proteinemia. 

d)Trombocitopenia, anemia hemolítica progressiva, metahemoglobinemia e 

metahemoglobinúria 

28. A raiva é uma antropozoonose transmitida ao homem pela inoculação do vírus da 

raiva presente na saliva e secreções do animal infectado através da mordedura ou 

arranhadura. O material de eleição para o diagnóstico laboratorial da doença em um cão 

suspeito é: 

 

a)Parte do encéfalo    b)Esfregaço da saliva 

c)Raspado da mucosa lingual  d)Impressão de córnea 

 

29. A contagem de células somáticas (CCS) é um teste rápido e facilmente obtido a fim 

de determinar a qualidade do leite e avaliar a saúde da glândula mamária de vacas com 

Mastite.  A respeito desse teste marque a alternativa CORRETA: 

 

I. A CCS do leite de uma vaca indica de forma quantitativa o grau de infecção da 

glândula mamária 

II. A alta do CCS no leite não consiste um risco para a saúde do consumidor, uma vez 

que os patógenos, geralmente, são destruídos no processo de pasteurização. 

III. Pode indicar a ocorrência de uma mastite subclínica.  

 

a)Apenas os itens II e III estão corretos b)Apenas os itens I e III estão corretos 

c)Apenas o item II está correto       d)Todos os itens estão corretos. 

 

 

30. O agente etiológico do gênero Brucella responsável pela doença Brucelose se 

caracteriza por ser: 

a) Bactérias gram negativas, imóveis capsuladas, anaeróbias fornecedoras de esporos. 

b) Bactérias gram positivas, móveis capsuladas, aeróbias fornecedoras de esporos. 

c) Bactérias gram negativas, imóveis não capsuladas, aeróbias não fornecedoras de 

esporos. 

d) Bactérias gram positivas, imóveis capsuladas, aeróbias fornecedoras de esporos. 

 

31. A respeito da Tuberculose em bovinos assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Um indivíduo com imunidade adquirida durante a primeira infecção, responde a uma 

nova infecção pelo Mycobacterium bovis diretamente daquele que infectado pela 

primeira vez. 

b)Uma vez infectado, o bovino é capaz de transmitir a doença aos outros, somente 

após o desenvolvimento das lesões nos tecidos. 

c)Quando infectados novamente, os bovinos não apresentam alterações tuberculosas dos 

gânglios linfáticos, porque a disseminação do bacilo não ocorre mais por via 

hematogênica, mas, somente intracanalicular. 

d) Os sinais respiratórios são caracterizados por tosse crônica, suave e úmida, sendo 

facilmente estimulada pela compressão na região da faringe ou por exercícios. 
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32. Um Médico Veterinário responsável pela investigação de casos suspeitos de animais 

com febre aftosa deve avaliar a presença de: 

a)Febre alta em bovinos de até 41°C que declina a partir do segundo dia. 

b)Vesículas e bolhas íntegras presentes tanto na fase aguda quanto na fase crônica da 

doença em bovinos. 

c)Queda brusca na produção de leite nos últimos sinais clínicos terminais de rebanhos 

leiteiros. 

d) Presença de animais jovens com miocardite hiperaguda em fase crônica. 

 

33. Não corresponde a um teste laboratorial para diagnóstico da Anemia Infecciosa 

Equina (AIE):  

a) A prova sorológica de Imunodifusão em Ágar Gel (IDAG)  

b) Teste de Coggins 

c) Teste de Mantoux ou PPD 

d) Teste de hemaglutinação 

 

34. A contaminação de ruminantes com Eimeriose se dá principalmente pela (o): 

a) ingestão de carnes cruas de animais contendo cistos de Eimeria na sua musculatura. 

b) ingestão de oocistos esporulados junto com a água e alimentos contaminados 

com fezes. 

c) ingestão de água e alimentos contaminados com esporozoítos. 

d) monta natural de animais com taquizoítos presentes na secreção vaginal ou sêmen. 

 

35. Em relação aos alimentos transgênicos produzidos no Brasil marque a alternativa 

INCORRETA: 

a) Os alimentos transgênicos poderiam aumentar as alergias, pois muitas pessoas são 

alérgicas a determinados alimentos em virtude das proteínas que elas produzem.  

b)O uso desses alimentos pode causar resistência aos antibióticos usados pelos seres 

humanos. 

c) Esses alimentos podem ser produzidos como alimentos com melhores características 

nutricionais do que as das espécies naturais. 

d) Devido às modificações genéticas, é comum reduzir a vida útil do alimento. 

 

36. Os Meios de Cultura consistem da associação qualitativa e quantitativa de 

substâncias que fornecem os nutrientes necessários ao desenvolvimento (cultivo) de 

microrganismos fora do seu meio natural. Em relação aos diferentes meios de cultura 

existentes assinale a alternativa correta: 

a)O ágar sangue é essencial para o crescimento de bactérias como as riquétsias e 

clamídias. 

b)Ágar chocolate, caldo e Triptose Sulfito Ciclosserina (TSC) são exemplos de meios 

de culturas especiais 

c)Os caldos com a presença de Agar são meios de cultura no estado líquido bastante 

utilizado em bactérias aeróbias.  

d) É necessária a adição de substâncias como gema de ovo, sangue, plasma, soro e 

leite em meios de culturas para bactérias de difícil crescimento (fastidiosas). 

 

37. Preencha a segunda coluna de acordo com a primeira e, em seguida, marque a opção 

CORRETA. 

(1) Anti-sepsia 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO - 27/04/2014 

10 
 

 

 

 

 

 

(    ) Corresponde à inativação ou redução do número de microorganismos presentes 

em material inanimado, não implicando na eliminação dos microorganismos 

viáveis. 

(    ) É o tratamento que leva à diminuição da vida microbiana nos utensílios 

alimentares e equipamentos de manipulação de alimentos até os níveis seguros 

de saúde pública. 

(    ) Eliminação de toda e qualquer forma de vida presente em um determinado 

material ou ambiente.  

(    ) Impede a entrada de microrganismos em áreas de trabalho. 

(    ) Corresponde à inativação ou redução do número de microrganismos presentes 

em um tecido vivo, com substâncias anti-sépticas. 

 

A ordem CORRETA dos números da segunda coluna está presente na alternativa: 

a) 3 - 4 – 5 – 2 – 1 b) 2- 3 – 1 – 5 – 4 c) 2 - 5 - 4 -3 -1 d) 3 – 5 – 2 – 4 - 1 

38. Estão de acordo com os estabelecimentos de produtos de origem animal regulados 

pelo RIISPOA (Regulamento da Inspeção Industrial E Sanitária de Produtos de Origem 

Animal), EXCETO:  

a) Carne b) Couro c) Cera de abelha d) Pescado 

39. O uso prudente de antimicrobianos tem seu sentido melhor descrito quando se busca 

evitar o uso excessivo, indiscriminado. Atualmente existem algumas abordagens 

terapêuticas para uso de antimicrobianos em animais de produção que têm suas 

diferenças relacionadas aos objetivos de uso, dose e duração do tratamento. Dentre elas 

podemos afirmar entre as alternativas abaixo, EXCETO:  

a) Promotor/Aditivo de crescimento (melhorar o crescimento e conversão alimentar). 

b) Profilático (prevenir de forma individual ou grupal antes da doença ocorrer). 

c) Metafilático (prevenir na forma de tratamento grupal assim que a doença ocorrer). 

d) Disfilático (prevenir de forma individual ou grupal a doença ocorrida nos 

primeiros dias).  

 

40. De acordo com o Código de Ética do Médico Veterinário, é vedado pelo médico 

veterinário: 

a) Aceitar emprego deixado por colega que tenha sido exonerado por defender a 

ética profissional; 

b) Não utilizar posição hierárquica superior para impedir que seus subordinados atuem 

dentro dos princípios éticos 

c) Negar com justificativa sua colaboração profissional a colega que dela necessite.  

d) Atender, clínica e/ou cirurgicamente, ou receitar, em estabelecimento não-comercial 

 

(2) Desinfecção 

(3) Assepsia 

(4) Esterelização 

(5) Sanitização 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO - 27/04/2014 

11 
 

41. Para as viagens aéreas, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) lista uma série 

de normas para o transporte de animais de estimação. É essencial observar as diferentes 

regulamentações para trajetos nacionais e internacionais, seja de avião, navio ou ônibus. 

A respeito do transporte de animais e exigências legais é correto afirmar: 

a)O peso do animal de estimação não é contabilizado na franquia de bagagem do 

passageiro 

b)É necessário preencher a Guia de Trânsito Animal (GTA) em viagens aéreas e 

terrestres pelo Brasil com cães e ou gatos. 

c)Em viagens de navios de cruzeiro é proibida a estada do animal em bagageiro 

dentro de caixas, pois é bastante estressante ao animal. 

d)Na regulamentação para viagens internacionais é exigido o Certificado Zoosanitário 

Internacional (CZI), emitido pela autoridade do país de origem do animal. 

 

42. Na relação agente x hospedeiro em uma doença infecciosa temos o“período 

prodrômico” como sendo: 

a)O período que marca o fim do período de incubação e início da apresentação de 

sintomas e sinais de doença.  

b)O período que vai desde entrada do agente etiológico até o aparecimento dos 

primeiros sintomas no paciente. 

c)O período de incubação da doença 

d)O período desde a penetração do agente no hospedeiro até à possibilidade da sua 

evidenciação direta ou indireta 

 

43. Uma variedade de bactérias e fungos causa lesões nodulares ou ulceradas do tecido 

cutâneo, ou ambas, após inoculação direta. Alguns dos agentes etiológicos podemos 

citar o Sporotrixschenckii e Bacillusanthracis, que são respectivamente fungos e 

bactérias formadores dessas lesões. Eles podem ser diagnosticados através dos seguintes 

testes respectivamente: 

a)Gram eZiehl       b)Cultura em ágar sangue e Sabouraud 

c)PAS e Cultura em ágar sangue    d)Sabouraud dextrose com cloranfenicol e PAS 

 

44. O teste toxicológico mais adequado realizado para diagnóstico de intoxicação com 

organofosforados e carbamatos utiliza o seguinte material para exame: 

a) Amostra de sangue em tubo com EDTA (tampa lilás) 

b) Amostra de sangue em tubo com citrato de sódio (tampa azul) 

c) Amostra de sangue em tubo com fluoreto de sódio (tampa cinza) 

d) Amostra de sangue em tubo com heparina (tampa verde) 

45. Qual a melhor forma de envio de material para exames histopatológico? 

a) Enviar material resfriado em recipiente fechado com gelo. 

b) Enviar material em frascos de boca larga com formol a 10% 

c) Enviar material em frascos contendo álcool a 70% 

d) Enviar material congelado. 
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46.  A exigência de jejum de no mínimo 6 a 12 horas em um animal que vai ceder 

materiais para exames laboratoriais tem a função principal de se evitar uma: 

a) Isquemia  b) Equimose  c) Hemólise  d) Lipemia 

47. Está relacionado corretamente com a utilização do álcool (etílico e isopropílico) 

como desinfetante hospitalar: 

a) Induz à desnaturação de proteínas e à inibição da produção do metabolismo 

essencial para a rápida divisão celular; 

b) O uso é limitado pela presença de matéria orgânica, capacidade corrosiva e 

descolorante, não devendo ser usado em metais e mármore.  

c) As soluções devem ser acondicionadas em frascos escuros, fechados e guardados em 

locais frescos; 

d) Promove desinfecção de alto nível. Materiais demasiadamente porosos como os de 

látex podem reter o produto, caso não haja bom enxágue. 

 

48. A maioria das companhias aéreas proíbe a presença de animais a bordo, EXCETO 

nos casos de: 

a) Animal enfermo 

b) Animal com todas as devidas vacinas tomadas e atestado de animal saudável pelo 

veterinário responsável. 

c) Cães com deficiência 

d) Cão guia de deficientes visuais. 

 

49. Um alimento para ser considerado transgênico deve obrigatoriamente ser um: 

a) Alimento orgânico 

b) Alimento geneticamente modificado 

c) Alimento com agrotóxico 

d) Alimento enlatado 

 

50.  As bactérias patogênicas que possuem catalase são capazes de resistir a ataques do 

sistema imunitário de um animal que produz: 

 

a) O sulfato de hidrogênio como agente antibacteriano 

b) O peróxido de oxigênio como agente antibacteriano 

c) O peróxido de hidrogênio como agente antibacteriano 

d) O sulfato de amônia como agente antibacteriano 
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ENFERMEIRO PSF 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 
Leia o texto I e responda às perguntas. 

 

Texto I 

           Prezada senhorita, 

 

           Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, 

estabelecido à Rua da Praia, número 632, dar por encerrados nossos entendimentos de 

noivado. Como passei a ser o contabilista-chefe dos Armazéns Penalva, conceituada 

firma desta praça, não me restará, em face dos novos e pesados encargos, tempo útil 

para os deveres conjugais.  

           Outrossim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, como 

vinha fazendo desde que me formei em contabilidade em 17 de maio de 1932, em 

solenidade presidida pelo Exmo Sr. Presidente do Estado e outras autoridades civis e 

militares, bem assim como representantes da Associação dos Varejistas e da Sociedade 

Cultural e Recreativa José de Alencar.  

          Sem mais, creia-me de V. S. patrício e admirador, 

Sabugosa de Castro 

(José Cândido de Carvalho) 

 

1. Em relação ao gênero do texto I, é CORRETO afirmar: 

a) O gênero em que o texto foi tecido corresponde idealmente ao conteúdo expresso, 

tendo em vista a gravidade do tema. 

b) O gênero mais coerente para o texto lançaria mão de uma linguagem menos 

burocrática. 

c) O gênero carta comercial é útil para veicular as informações presentes neste texto. 

d) O texto carece de informações mais precisas, o que não é constante num gênero 

como a carta. 

 

2. No trecho “Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que 

foi conversado com seu ilustre progenitor” (linha 3), a adequação/inadequação do 

gênero ao propósito do texto provoca, talvez não intencionalmente, um efeito como 

os abaixo elencados, EXCETO: 

a) De ironia, já que o autor tem a honra de comunicar o fim do noivado com a senhorita. 

b)De incoerência, já que o propósito da carta e o formato da sua introdução não 

produzem uma linearidade temática. 

c) De aparente satisfação por parte do emissor, já que provavelmente não amava a 

senhorita, destinatário da carta. 

d)De cortesia, visto que é educado utilizar essa formatação em cartas, não 

importando o conteúdo veiculado. 
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Leia o texto II e responda às questões 3 e 4. 

 

Texto II 

 

Soldado cria poema para registrar ocorrência de entrega de arma em MG  

Ele se inspirou com a história de um pai que queria tirar o filho do crime. 

Polícia Militar disse que ele feriu norma e deve ser ouvido por uma comissão. 

Pedro Triginelli 

 

Um Policial Militar encontrou um jeito diferente de preencher um Boletim de 

Ocorrência (BO) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele criou 

um poema para descrever a história de um pai que tentava tirar o filho do mundo do 

crime, sem entregá-lo à polícia. O G1 teve acesso ao BO nesta quarta-feira (2). 

No dia 28 de dezembro, um pai contou à polícia que o filho guardava uma arma em 

casa. Ele explicou que não queria vê-lo preso e, por isso, queria deixar a espingarda em 

um local determinado. 

No local combinado, os militares encontraram a arma. Depois disso, o policial 

responsável pela ocorrência escreveu os versos. Em um dos trechos, ele pede que o 

delegado aceite o boletim escrito de forma diferente: 

 

 

Em memória daquele velho da distante joazeiro 

Que entregou tão bela arma 

Sem querer glória ou dinheiro 

Fiz esse relato em verso. 

Ao doutor delegado peço 

Que o receba, por derradeiro. 

 

Em outra parte do poema, o soldado diz que o pai deve estar em paz com a consciência: 

 

Recolhemos a tal arma 

sem força ou resistência 

O velho cumpriu o trato 

Sem gastar uma insistência 

O velho nunca mais vi 

Deve estar por aí 

Em paz com a consciência. 

 

A assessoria de imprensa da PM informou que o militar vai ser ouvido por uma 

comissão. Caso seja constatado que ele feriu alguma norma, o soldado pode ser punido. 

Ainda segundo a assessoria, ele não respeitou uma norma institucional de técnica de 

redação de documentos militares. 

Fonte: www.g1.globo.com 

http://www.g1.globo.com/
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3. Sobre o texto, é VERDADEIRO afirmar: 

 

a) Temos um texto com características jornalísticas contendo um texto com 

características poéticas. 

b) Temos um texto publicitário. 

c) Temos um texto com características publicitárias contendo um texto com 

características injuntivas. 

d) Temos um texto jornalístico. 

 

4. Marque a opção em que se encontram textos COM CARACTERÍSTICAS 

SEMELHANTES às de um B.O (boletim de ocorrência), não importando o gênero 

que as encerra:  

 

 

III- 
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IV-  

 

 

a) Apenas II e III  b)III e IV  c)III  d)II e IV 

 

5. Na questão acima, o Texto IV traz a palavra “pena” utilizada com um efeito de 

sentido denominado: 

a) Ambiguidade b)Paronímia  c)Sinonímia  d)Hipérbole 

 

6. O adjetivo correspondente ao sentido prático de “pena” no cartaz do texto IV é: 

 

a)Penalizado  b)Apenado  c)Penificado  d)Penado.  

 

7. NULA 
 

8. Leia a tirinha a seguir e aponte a afirmativa que NÃO pode ser inferida do texto e 

da imagem.   
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a) Os pacientes estavam esperando havia muito tempo. 

b) Os pacientes estão em sofrimento. 

c) A profissional de saúde fala “sorteado” porque não há atendimento para todos. 

d) A profissional de saúde atende mal os pacientes. 

 

9. Uma expressão que poderia ser utilizada para bloquear o sentido humorístico da 

tirinha seria, em vez de “o sorteado para o atendimento”: 

 

a) O próximo paciente.      b)O candidato.      c)O eleito.           d)A prioridade. 

 

10. Em “O sorteado para atendimento”, a expressão “para atendimento” constitui, 

sintaticamente, um: 

a) Sujeito simples   b)Complemento nominal  

c)   Predicativo do sujeito  d)Adjunto adnominal 

11. De acordo com as frases: “Alguns filósofos sabem fazer poesias” e “Nenhum 

escritor sabe fazer poesias” é necessariamente verdade que: 

a)Alguns filósofos não são escritores.    b)Alguns filósofos são escritores. 

c)Nenhum filósofo é escritor.    d)Todos os escritores são filósofos 

 

12. A alternativa que melhor representa a proposição “Se chover amanhã de manhã, 

então não irei à praia” é: 

a)~ (A ↔ B)   b)A → B  c)A ↔ B  d)A ^ B 

13. “ Todos os alunos jogam  futebol”. “Nenhum jogador de futebol gosta de vôlei”.  

Logo, é CORRETO afirmar que: 

a)Todo jogador de futebol é aluno. 

b)Há pelo menos 1 jogador de vôlei que joga futebol. 

c)Todos os alunos que jogam futebol joga vôlei, mas não gosta.  

d) Nenhum aluno gosta de vôlei. 
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14. A frase “De quantas maneiras distintas 4 pessoas podem sentar-se em uma mesa 

quadrada?” está relacionada com: 

a)Arranjos     b)Combinação   

c)Permutações com repetições  d)Permutação circular 

 

15. Uma urna contém 15 bolas enumeradas de 1 a 15. A probabilidade de se retirar “um 

número primo” e “três números ímpares seguidos sem reposição”, ambos em tempos 

diferentes é de respectivamente: 

a)46% e 8/65  b)40% e 8/65  c)40% e 3/41         d)42% e 7/65 

16. “No fim de janeiro de 2014, as empresas responsáveis pela ampliação do Canal do 

Panamá, paralisaram os trabalhos por causa de uma disputa com o governo panamenho 

para rever os valores do contrato.” Revista Exame edição 1060, ano 48, N
o
 4 de 05/03/14. 

Acerca do Canal do Panamá, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Atlântico. 

b) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Índico. 

c) O canal do Panamá liga o Oceano Indico ao Atlântico.  

d) O canal do Panamá liga o Oceano Atlântico à Oceania. 

 

17.  “Tudo começou em novembro de 2013, quando o então presidente ucraniano, 

Viktor Yanukovich, decidiu abandonar um acordo de livre comércio com a União 

Europeia para se alinhar à Rússia, país que dominou a Ucrânia por gerações quando 

esta fazia parte da União Soviética.” São alguns dos países que compõem a União 

Europeia:  

 

a) Grécia e Califórnia.  b)Alemanha e França. 

c) Hungria e África do Sul.  d) Portugal e México. 

 

18. Ainda sobre a crise na Ucrânia, assinale a opção que aponta algumas das 

“vantagens” oferecidas pela Rússia no acordo entre esses países. 

 

a) Ajuda financeira e incentivo no incremento da Educação e Saúde da Ucrânia. 

b) Livre Comércio e acolhida dos imigrantes ucranianos na Rússia. 

c) Ajuda financeira e zona de livre comércio. 

d) Descontos no preço do gás produzido pela Ucrânia. 

 

19.  Atualmente, a população indígena no Brasil soma 896,9 mil (menos de 1% da 

população), de 305 etnias, com línguas e costumes diferentes, o que faz do Brasil o país 

com a maior diversidade cultural do mundo. Os dados são do Censo 2010. No entanto, 

os índios ainda têm frágeis direitos aos seus territórios. Em 2014, duas propostas que 

visam alterar o direito do uso da terra pelos índios voltam ao debate no Congresso, são 

elas: 

 

a) PEC 215 e o PLP 227. 

b) Decreto municipal de Brasília e PEC 215. 

c) Lei Orgânica de Brasília e o PLP 227. 

d) Decreto municipal de Brasília e Lei Orgânica de Brasília. 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/federacao-russa-russia-pais-da-asia-e-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/ucrania-pais-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/comunismo-do-socialismo-romantico-a-extinta-uniao-sovietica.htm
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20.  No dia 27 de Fevereiro os brasileiros comemoraram os 20 anos do Plano Real. 

Após 6 tentativas em 8 anos de acabar com a hiperinflação que deveria ser desacelerada. 

DEU CERTO. Entre os criadores  do Real, temos: 

a) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha e Pérsio Arida. 

b) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Fernando Henrique 

Cardoso. 

c) André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Pérsio Arida. 

d) Fernando Henrique Cardoso, Edmar Bacha, André Lara Resende e Pedro Malan. 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. As Conferências de Saúde instituídas pela lei n. 8.142-1990 possibilitam a 

participação da comunidade na condução do SUS, valorizando os direitos do cidadão. 

Sobre as Conferências de Saúde, é CORRETO afirmar:  

a) Controlam a execução da politica de saúde. 

b) São convocadas a cada 2 anos pelo Conselho de Saúde. 

c) São responsáveis pela fiscalização dos gastos do SUS. 

d) Propõem as diretrizes para a formulação da politica da saúde. 

 

22. A legislação brasileira define a participação da iniciativa privada na assistência a 

saúde e: 

a) Permite a comercialização de órgãos e tecidos para fins de transplante. 

b) Permite a participação complementar de instituições privadas no SUS, tendo as 

filantrópicas e as sem fins lucrativos prioridade na participação. 

c) Permite a participação de empresas estrangeiras na assistência à saúde do país. 

d) Faculta a participação de recursos públicos para subvenções as instituições com fins 

lucrativos. 

 

23. A lei 8080-1990 NÃO inclui no campo de atuação do SUS: 

a) A participação na formulação da politica e na execução de ações de combate a 

fome e distribuição de renda. 

b) A colaboração na proteção do meio ambiente. 

c) A vigilância nutricional e orientação alimentar. 

d) A coordenação da formação de recursos humanos na área da saúde. 

 

24.  A saúde é um direito de todos e um dever do Estado desenvolvido mediante 

uma politica social e econômica que vise acima de tudo às ações e serviços para sua: 

a) Regionalização, centralização e recuperação. 

b) Promoção, proteção e recuperação. 

c) Centralização, prevenção e  promoção. 

d) Promoção e recuperação. 

 

25. A Vigilância Sanitária consiste em um conjunto de ações: 
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a) Capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde e de intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente. 

b) Destinadas a desenvolver ações de fiscalização do meio ambiente, sobretudo em 

regiões afetadas por grandes calamidades. 

c) Programadas para avaliar e controlar o valor nutricional dos alimentos 

hortigranjeiros. 

d) Destinadas à detecção de determinadas doenças que afetam as comunidades da 

periferia urbana. 

 

26. É CORRETO afirmar que a assistência á saúde é livre: 

a) Ao capital estrangeiro irrestritamente. 

b) A participação de instituições privadas com fins lucrativos. 

c) A assistência privada nos casos de calamidade pública. 

d) À iniciativa privada. 

27.  A lei 10.507 de 10 de setembro de 2002 cria a profissão de Agente Comunitário de 

Saúde. São atribuições dos agentes comunitários de saúde, EXCETO: 

a) Desenvolver ações de reabilitação objetivando a independência do usuário 

b) Estimular a organização da comunidade 

c) Desenvolver atividades de educação em saúde individual e coletiva 

d) Realizar visitas domiciliares, reuniões de grupos ou outras ações básicas de saúde 

 

28. A direção nacional do SUS cabe, EXCLUSIVAMENTE: 

a) A execução e implementação das politicas relativas às condições dos ambientes de 

trabalho. 

b) Formulação, avaliação e apoio das politicas de alimentação e nutrição. 

c) Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros. 

d) Acompanhar e divulgar os indicadores de saúde no âmbito da unidade federada. 

 

29. Os municípios para desenvolverem em conjunto ações e serviços que lhes 

correspondam, poderão utilizar: 

 

a) Portaria municipal.                b) Convênios.   

c) Consórcios administrativos.   d) Contratos. 

 

30. NÃO devemos considera como atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS): 

a) Convênios entre postos de saúde. 

b) Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebida. 

c) Vigilância nutricional e orientação alimentar. 

d) Avaliação de impactos que as tecnologias provocam á saúde. 

 

31. Para se definir e descrever a prática de enfermagem faz-se necessário: 

a) Implantar protocolos clínicos para direcionar as ações de enfermagem – POP 

b) Implantar instruções normativas assistenciais e gerenciais – IT. 

c) Padronizar uma linguagem específica da profissão – SAE. 
d) Implantar e cumprir a Resolução COFEN 293/89 – CIPE/CIPESC. 
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32- O ___________________ caracteriza-se por cefaleia intensa de inicio abrupto 

 

a) AVC extradural.       b)AVC isquêmico.   

c)AVC hipervolêmico.    d) AVC hemorrágico. 

 

33- No tocante a presença de edemas, podemos AFIRMAR: 

a)Edema limitado aos membros inferiores, porém na presença de hipertensão ou 

ganho de peso aumentado e/ou proteinúria + (urina I) - Orientar repouso em 

decúbito lateral esquerdo. 

b) Edema generalizado (face, tronco e membros), ou que já se manifesta ao acordar 

acompanhado ou não de hipertensão ou aumento súbito de peso - Deve ser avaliada pelo 

médico da unidade e encaminhada para serviço de médio risco. 

c) Edema unilateral de MMII, com dor e/ou sinais flogísticos - Suspeita de processos 

trombóticos (tromboflebites, TVP). Deve ser avaliada pelo médico da unidade e 

encaminhada para serviço de baixo risco. 

d) todas as alternativas estão corretas. 

 

34- Uma Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) possui profissionais que 

deverão executar as seguintes tarefas, EXCETO:  

a) Colaborar no treinamento de todos os profissionais da saúde no que se refere à 

promoção e controle das infecções hospitalares.  

b) Conhecer as principais infecções hospitalares detectadas no serviço e definir se a 

ocorrência destes episódios de infecção está dentro de parâmetros aceitáveis. Isto 

significa conhecer a literatura mundial sobre o assunto e saber reconhecer as taxas 

aceitáveis de infecção hospitalar para cada tipo de serviço.  

c) Elaborar normas de padronização para que os procedimentos realizados na 

instituição sigam uma técnica asséptica (sem a penetração de microrganismos), 

diminuindo o risco de o paciente adquirir infecção.  

d) Realizar controle da prescrição de antibióticos, evitando que os mesmos sejam 

utilizados de maneira descontrolada no hospital.  

 

35. Via parenteral é a administração de drogas ou nutrientes pelas vias intradérmica 

(ID), subcutânea (SC), intramuscular (IM), intravenosa (IV) ou endovenosa (EV). 

Marque a opção que não considera desvantagem para aplicação de medicamentos por 

esta via: 

a) Devido ao rompimento da pele, pode ocorrer o risco de adquirir infecção.  

b) Dor, geralmente causada pela picada da agulha ou pela irritação da droga.  

c) Em casos de engano pode provocar lesão considerável.  

d) Maior precisão em determinar a dose desejada.  

 

36. São considerados distúrbios da motilidade esofagiana as condições patológicas que 

acarretam disfagia ou dificuldade para deglutição sem associação com obstrução da luz 

esofagiana ou a compressão extrínseca. Considerando os distúrbios do esôfago e 

estômago, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. 

1 - Esofagite (      ) Espasmos difusos dos músculos esofagianos devido à perda 

do peristaltismo geralmente observado na velhice. 
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2 - Hérnia de 

hiato 

(      ) Processo inflamatório causado pelo refluxo gastroesofágico, 

ingestão de ácidos ou outro corrosivo. 

3 - Odinofagia (      ) Ausência ou insuficiência da peristalse do esôfago resultando 

em falha do esfíncter esofagiano em relaxamento para permitir a 

passagem do alimento para o estômago. 

4 - Acalasia (      ) Passagem de uma porção do estômago para a cavidade 

torácica através do diafragma. 

5 - Presbiesôfago (      ) Deglutição dolorosa. 

 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo: 

a)2, 4, 1, 5, 3  b)3, 1, 5, 4, 2  c)4, 2, 3, 5, 1  d)5, 1, 4, 2, 3 

 

37. A violência doméstica contra a criança refere-se a uma gama de situações que 

envolvem a criança, desde a negligência até os maus tratos de ordem física e de abuso 

sexual. Analise as questões abaixo e marque a opção CORRETA: 

 

a) Antes de realizar os exames físicos da criança e/ou adolescente vítimas de abuso 

sexual ou outros maus-tratos, deve ser providenciada higiene corporal para 

promover melhor conforto. 

b) É incomum a associação entre violência física e abuso sexual de crianças e 

adolescentes. 

c) Em adolescentes, a mudança constante do humor e a rebeldia com os pais são 

sintomas característicos de abuso sexual. 

d) Em crianças pequenas, a convivência da mãe com o indivíduo abusador é causa 

de dificuldade de identificação da situação de abuso. 

 

38. A puberdade é um período em que ocorrem mudanças biológicas e fisiológicas. É 

neste período que o corpo desenvolve-se fisica e mentalmente tornando-se maduro e o 

adolescente fica capacitado para gerar filhos. Com relação à maturação sexual em 

meninas, o aparecimento de brotos mamários é um evento conhecido como: 

 

a)Adrenarca.           b)Genarca.  c)Menarca.  d)Telarca. 

 

39. O uso de drogas é um fenômeno bastante antigo na história da humanidade e 

constitui um grave problema de saúde pública, com sérias consequências pessoais e 

sociais no futuro dos jovens e de toda a sociedade. Em relação ao uso de drogas, entre 

crianças e adolescentes, marque a opção INCORRETA: 

 

a) Entre os fatores que desencadeiam o uso de drogas pelos adolescentes, os mais 

importantes são as emoções e os sentimentos associados a intenso sofrimento 

psíquico, como depressão, culpa, ansiedade exagerada e baixa auto-estima. 

b) Os inalantes, como a cola de sapateiro, solventes de tinta, esmalte, benzina e 

lança-perfume incluem ampla gama de substâncias absorvidas pelo fígado. As 
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mortes durante intoxicações são comuns, podendo acontecer por asfixia ou 

arritmias cardíacas. 

c) Os prejuízos provocados pelas drogas podem ser agudos (durante a intoxicação ou 

"overdose") ou crônicos, produzindo alterações mais duradouras e até irreversíveis. 

d) O uso de drogas por adolescentes traz riscos adicionais aos que ocorrem com 

adultos em função de sua vulnerabilidade. 

 

40. O climatério não é uma doença e sim uma fase natural da vida da mulher e muitas 

passam por ela sem queixas ou necessidade de medicamentos. Com relação à 

menopausa/climatério, leia as afirmativas abaixo e marque a opção CORRETA: 

 

a) Considera-se menopausa a mulher cujo último período menstrual foi identificado 

após 2 anos de amenorreia. 

b) Mulheres pós-menopausa não são totalmente deficientes de estrogênio. 

c) Ocorre em média aos 50 anos dependendo da idade da menarca, paridade e uso de 

anovulatório. 

d) O tabagismo pode antecipar sua ocorrência em 5 anos. 

 

41. A reforma psiquiátrica pretende modificar o sistema de tratamento clínico da doença 

mental, eliminando gradualmente a internação como forma de exclusão social. Em 

relação à reforma da atenção à Saúde Mental é INCORRETO afirmar: 

 

a) As Políticas Públicas de Saúde Mental devem discutir e atualizar todos os meios de 

acesso da população às informações, estudar as demandas at´ravés de critérios 

epidemiológicos visando melhorias nos serviços principalmente para os usuários 

facilitando o processo de inclusão e inserção social na comunidade. 

b) Ao longo da história da assistência psiquiátrica no Brasil tem predominado a 

assistência individual, sem levar em consideração as implicações do empenho 

afetivo e do cuidado dos familiares no decorrer do tratamento da pessoa doente. 

c) Em relação ao hospitalocentrismo, na perspectiva da Reforma Psiquiátrica a lógica 

é de assistência extra-hospitalar e interdisciplinar presidida pelo pressuposto de 

alcance da cidadania plena da pessoa que sofre de doença mental. 

d) Na nova lógica assistencial, a internação psiquiátrica deve ser adotada toda vez 

que a pessoa esteja em uma crise tal que represente risco para si próprio e 

para os que convivem com ela. 

 

42. Nas sondagens vesicais de demora, com o sistema de drenagem fechado, deve-se 

observar algumas regras para diminuição do risco de infecção do trato urinário: Quanto 

aos cuidados com sonda vesical de demora, marque a opção INCORRETA. 

a) A troca do sistema deve ser realizado a cada sete dias na mulher e a cada 15 dias no 

homem e ou na vigência de sinais inflamatórios.. 

b) Fazer limpeza completa duas vezes ao dia ao redor do meato uretral. 

c) Fixar bem a sonda para evitar perdas de urina. 

d) Manter a bolsa coletora abaixo do nível vesical e não deixar que ela fique muito 

cheia. 

 

43. Que conceito epidemiológico define um problema espacialmente localizado, 

temporalmente limitado, habitualmente presente entre os membros de uma população e 

cujo nível de incidência se situe sistematicamente nos limites de uma faixa que foi 

previamente convencionada para uma população e época determinada? 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Interna%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Exclus%C3%A3o_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Epidemiologia
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a)Caso alóctone. b)Caso autóctone. c)Conglomerado de casos. d)Endemia. 

44. Pela Resolução RDC Nº 306 ANVISA os Resíduos dos Serviços de Saúde são 

classificados da seguinte forma. Sobre a classificação dos resíduos dos serviços de 

saúde, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. 
 

1. GRUPO A 

 

 

2. GRUPO B 

 

 

3. GRUPO C 

 

 

4. GRUPO D 

 

 

5. GRUPO E 

(       ) Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde 

pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade e toxicidade. 

(       ) Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde 

ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. 

(   ) Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas 

características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de 

infecção. 

(       ) Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: Lâminas de barbear, 

agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas 

diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas; lâminas e 

lamínulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de 

coleta sanguínea) e outros similares. 

(   ) Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham 

radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção especificados nas 

normas do CNEN e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo: 

a)1, 2, 3, 5, 4    b)2, 4, 1, 5, 3 c)3, 1, 5, 4, 2  d)4, 2, 3, 5, 1 

 

45. Doença de Alzheimer (DA), é uma doença cerebral degenerativa primária, de 

etiologia pouco conhecida, com aspectos neuropatológicos e neuroquímicos 

característicos. A pessoa portadora desta doença apresenta muitas dificuldades para 

viver uma vida normal devido às muitas alterações que ocorrem em seu cérebro. Isso 

afeta também a dinâmica familiar. O profissional de enfermagem tem papel importante 

na educação em saúde da pessoa com a doença e sua família, tanto no esclarecimento 

como no preparo de cuidadores familiares. As indicações abaixo dizem respeito a 

aspectos que devem ser abordados nesse processo. Marque a alternativa CORRETA. 

 

a) A higiene e o vestuário não serão afetados, considerando que a progressão dos 

sintomas é lenta; assim o paciente poderá continuar realizando atividades rotineiras. 

b) Cuidar para não deixar transparecer que se trata de uma doença grave, para não 

gerar muita ansiedade nos familiares, uma vez que os sintomas mais incapacitantes 

para o doente poderão surgir somente em torno de quinze anos após o início da 

doença. 

c) Em estágio avançado, a pessoa possui memória remota e recente, mas fica 

debilitado fisicamente, sendo necessário auxílio em todos os aspectos do dia-a-dia. 

d) O ambiente de uma pessoa portadora de Alzheimer deverá ser modificado; 

objetos e mobiliários que obstruam sua passagem deverão ser retirados para 

evitar acidentes. 

 

46. Administração de medicamentos é um dos deveres de maior responsabilidade da 

equipe de enfermagem.  Requer conhecimentos de farmacologia e terapêutica médica no 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO - 27/04/2014 

13 
 

que diz respeito a ação, dose, efeitos colaterais, métodos e precauções na administração 

de drogas. Com base no texto, marque V ou F conforme a afirmação seja Verdadeira ou 

Falsa: 

 

(     ) Algumas complicações são comuns às vias de acesso de medicamentos injetáveis e 

incluem sobrecarga de fluido, choque, toxidade medicamentosa e anafilaxia. 

(   ) As injeções por via subcutânea intradérmica geralmente são mais utilizadas nos 

casos de vacinas, testes alérgicos e insulinoterapia. 

(    ) Fatores psicológicos podem aumentar consideravelmente o desconforto do paciente 

ao receber uma medicação, como tonturas e desmaios; após a aplicação de injeções 

intramusculares, este acidente é comum e ocorre em pessoas muito ansiosas ou 

amedrontadas com a expectativa da dor. 

(   ) Nas injeções intradérmicas para administração de vacinas é indicado antisséptico 

com álcool. 

(   ) O procedimento técnico como injeções parenterais são obtidos por prática diligente. 

Para obter resultados apropriados, a prática precisa estar baseada simplesmente na 

execução repetida de uma técnica. 

 

Marque a sequência CORRETA de cima para baixo: 

 

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

 

47. Sobre as características gerais das doenças imunopreveníveis, constantes do 

Programa Nacional de Imunização, assinale a opção CORRETA. 

 

a) A poliomielite é uma doença infecto-contagiosa viral aguda, que se multiplica no 

tubo digestivo e cuja transmissão ocorre somente pelo contato direto de pessoa para 

pessoa. 

b) A coqueluche é uma doença infecciosa, cujo único reservatório é o homem, e a 

transmissão ocorre apenas de pessoa à pessoa, por meio de secreções nasofaríngeas. 

c) A difteria é uma doença infecciosa grave, causada por uma bactéria que se localiza 

nas vias aéreas superiores, altamente transmissível mediante contato direto com o 

exsudato exclusivamente anaeróbico, não-contagiosa. 

d) O sarampo é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral, grave, 

transmissível e extremamente contagiosa e a doença geralmente confere 

imunidade. 

 

48. A terapia tópica de feridas agudas e crônicas avançou a partir da década de 80 com a 

realização de pesquisas e o surgimento de novos produtos que favorecem a cicatrização. 

Com relação às coberturas usadas no tratamento de feridas, é CORRETO afirmar: 

 

a) A papaína é uma enzima proteolítica de origem vegetal utilizada para favorecer a 

exudação e oxigenação da ferida. 

b) A pasta de hidrocolóide é um curativo primário e interativo. Pode ser utilizado em 

feridas com tecido necrótico seco ou com grande quantidade de exsudação, pois 

forma um gel que mantém o meio úmido favorável à cicatrização e ao 

desbridamento. 

c) O alginato de cálcio é um curativo primário, interativo, derivado de algas 

marinhas; é absorvente e hemostático, podendo ser indicado para feridas com 

moderada a grande exsudação, bem como para feridas sangrentas. 
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d) O carvão ativado é bioativo, secundário e desodorizante. Pode ser usado 

preferencialmente em feridas fétidas com pouca exsudação e com crosta. 

 

49. Nos casos de ingestão de substâncias venenosas, a lavagem gástrica é um 

procedimento muito adotado para esvaziamento do estômago. Durante a lavagem 

gástrica, o paciente deve ser posicionado em: 

a) Decúbito lateral direito com pernas estendidas para favorecer o fluxo sanguíneo. 

b) Decúbito lateral esquerdo para diminuir a passagem de líquido no duodeno. 

c) Decúbito lateral esquerdo para garantir a homeostase. 

d) Decúbito ventral para garantir a regurgitação. 

 

50. A assistência em situações de emergência e urgência se caracterizam pela 

necessidade de um paciente ser atendido em um curtíssimo espaço de tempo. Quando é 

dispensada assistência a um paciente em situação de emergência, muitas decisões 

importantes precisam ser tomadas. No tratamento de emergência, vários princípios são 

aplicáveis, EXCETO: 

 

a) Avaliar e restaurar o débito cardíaco. 

b) Controlar a hemorragia e suas consequências. 

c) Iniciar a monitorização de ECG, se necessário. 

d) Manter uma via aérea pérvia e proporcionar ventilação adequada. 
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ATENDENTE DA SAÚDE 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Leia o texto e responda às questões de 1 a 5. 

Sorria!  

Deposite aqui. Aguarde. Ficha no caixa. 

Leve três. Aceitamos todos os tíquetes. 

Só com RG. Não pise 

na faixa. Pague dois. Por quilo. 

Facilite o troco. Até o vencimento. 

Débito automático. Fila única. 

Não tem chave. Não insista. Crédito 

obrigatório. Confira. Buzine. 

Conforme instruções. Relaxe. 

É lei. Digite a senha. Silêncio. À vista. 

Visite nossa cozinha. Senha não confere. 

Obrigada. Atenção. Em jejum. 

Fale com nossas operadoras. 

Não desligue. Por favor. Não perfure. 

Cuidado. Não rasure. Pare. Não amasse. 

Bloqueado. Deseja salvar? 

Sorria! Você está sendo filmado. 
(Bonassi, Fernando. Folha de São Paulo. Folha ilustrada. 5 Nov. 1997) 

 

1. O texto apresenta uma sequência de frases aparentemente desconectadas que 

demonstram a seguinte estratégia do autor: 

 

a) Mostrar, por meio da desarticulação entre as frases, como a vida não faz sentido. 

b) Mostrar, por meio da ausência de elementos coesivos, todas as atividades que as 

pessoas fazem diariamente. 

c) Mostrar, pelo uso do imperativo e de outras formas, verbais ou não, a opressão 

a que estamos submetidos todos os dias, sem chance de descanso. 

d) Mostrar, por meio de expressões gentis tais como “obrigada” e “por favor”, que, 

apesar das dificuldades da vida, ainda é possível encontrar gentileza. 

 

2. Alguns elementos do texto dão pistas de que as pessoas expostas às situações 

retratadas no texto podem pertencer a determinada classe social. Marque a opção que 

corresponde a essas pistas. 

a)Aceitamos todos os tíquetes; Não insista; Crédito obrigatório. 

b)Leve três; Facilite o troco; Bloqueado. 

c)Deposite aqui; Débito automático; Confira. 

d)É lei; Silêncio; Confira. 
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3. São frases apenas nominais: 

a) Sorria. / Cuidado. / Pare. 

b) Sorria./ Em jejum. / Atenção. 

c) Não tem chave. / Você está sendo filmado. / Débito automático. 

d) Ficha no caixa. / Até o vencimento. / Conforme instruções. 

 

4. A palavra tíquetes (linha 3) passou, em Língua Portuguesa, pelo seguinte processo: 

a)Derivação  b)Aglutinação  c)Justaposição        d)Aportuguesamento 

 

5. Uma forma semelhante a “não rasure”, quanto ao modo verbal, é: 

a) Não arranha.  b)Não rabisca.  c)Não cante.  d)Não vale. 

 

Leia os textos a seguir e responda às questões de 6 a 10: 

 

Texto 1: 

 
 

Texto 2: 

 

Era uma vez, numa terra muito distante, uma linda princesa independente e cheia 

de autoestima que, enquanto contemplava a natureza e pensava em como o maravilhoso 

lago do seu castelo estava de acordo com as conformidades ecológicas, se deparou com 

uma rã. 

Então, a rã pulou para o seu colo e disse:  

-Linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito. Mas uma bruxa má lançou-

me um encanto e eu transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de 

me transformar de novo num belo príncipe e poderemos casar e constituir um lar feliz 

no teu lindo castelo. A minha mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o 

meu jantar, lavarias as minhas roupas, criarias os nossos filhos e viveríamos felizes 

para sempre. 

E então, naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã à sautée, acompanhadas 

de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria e 

pensava:  

-Nem morta! 
(Autoria desconhecida) 
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6. Assinale (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas em relação ao texto 

1. 

 

(    )Magali beijou o sapo com a intenção de que ele se tornasse um príncipe. 

(    )“Bela surpresa” não tem o mesmo sentido para Magali e para o sapo. 

(    )Magali não parece se interessar por histórias de amor. 

(   )O beijo parece incoerente para que um sapo se transforme em padeiro ou pipoqueiro, 

mas não em príncipe. 

 

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

 

7. A interjeição “Bah!” exprime, no texto: 

 

a)Espanto  b)Decepção  c)Indiferença  d)Mal estar 

 

8. Os dois textos apresentam uma visão de mundo semelhante. Marque a alternativa 

que melhor descreve essa visão. 

 

a) As mulheres podem ser empoderadas, donas das próprias vontades, não crer 

em felicidade eterna à custa de sacrifício em prol dos homens, e não 

corresponder às expectativas da sociedade. 

b) As mulheres engolem sapos e depois precisam lidar com as conseqüências de suas 

atitudes. 

c) Mulheres e homens têm preocupações diferentes. 

d) Mulheres são mais delicadas, porém mais comilonas que homens. 

 

9. A expressão “linda princesa” (texto 2, linha 7) corresponde, sintaticamente, a um: 

 

a)Predicativo do sujeito  b)Vocativo 

c) Adjunto adnominal   d)Sujeito 

 

10. Ao utilizar o enunciado “pernas de rã à sautée, acompanhadas de um cremoso 

molho acebolado e de um finíssimo vinho branco” (linha 13), o autor do texto 

pretendeu destacar: 

 

a) O caráter faminto da personagem feminina diante da rã. 

b) O requinte e a despreocupação da personagem feminina com a rã. 

c) A crueldade da personagem feminina com a rã. 

d) O poder da rã de se transformar, mesmo diante da adversidade. 

 

11. NULA 

 

 

12. A negação de “o gato mia e o rato chia” é: 

       a) o gato mia  ou o rato chia 

       b) o gato não mia ou o rato não chia 

       c) o gato e o rato não chiam, nem miam 

       d) o gato chia e o rato mia 
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13. Um garoto come um chocolate em um minuto. Em quanto tempo 50 garotos 

comerão 50 chocolates? 

      a) 1min             b) 50 min            c) 250 min           d) 2500 min 

14. De acordo com as frases: “Alguns filósofos sabem fazer poesias” e “Nenhum 

escritor sabe fazer poesias” é necessariamente verdade que: 

a)Alguns filósofos não são escritores.    b)Alguns filósofos são escritores. 

c)Nenhum filósofo é escritor.    d)Todos os escritores são filósofos 

 

15. Uma urna contém 15 bolas enumeradas de 1 a 15. A probabilidade de se retirar “um 

número primo” e “três números ímpares seguidos sem reposição”, ambos em tempos 

diferentes é de respectivamente: 

a)46% e 8/65  b)40% e 8/65  c)40% e 3/41         d)42% e 7/65 

16. A facção criminosa conhecida pela sigla PCC planejava desde o ano passado uma 

grande operação para resgatar da prisão seu chefe. Também  seriam solto outros três 

membros da facção.  Revista Época, 3 de marco de 2014. 

O chefe do PCC é: 

 

a) Marco Wilians Herbas Camacho – O Marcola. 

b) Marcos Willians Herbas Camacho – O Marcão do PCC. 

c) Gustavo Parrella – O Guga. 

d) Vanceslau da Silva – O  Lalau. 

 

17. Recentemente, Rússia e Ucrânia vivem em guerra. “Enquanto metade da população 

vibra com a derrubada do presidente Viktor Yanukovych, o outro lado da Ucrânia 

promete fidelidade à Rússia.” Tamanha disputa tem como objetivo o domínio sobre: 

 

a)Moscou  b) Kharkov  c)Estonia  d)Criméia  

 

18. Ministra da Secretaria de Política para Mulheres, Eleonora Menicucci trabalha para 

a aplicação da Lei Maria da Penha. Nos anos da Ditadura Militar, Eleonora foi 

companheira de cela de: 

 

a) Graça Foster – Presidenta da Petrobras.  

b)Dilma Roussef – Presidenta do Brasil. 

c)Marina Silva – Ex- Senadora do Brasil. 

d)Marília Gabriela – Entrevistadora. 

 

19. O Plano Real aniversariou no último dia 27 de fevereiro. Após seis tentativas em 

oito anos de acabar com a inflação que chegou a 2.477%, o Real deu à economia 

brasileira um novo grau de previsibilidade. Em 2014, estamos com ______________ de 

Plano real. 

 

a) 8 anos  b) 15 anos  c) 20 anos  d) 30 anos 
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20. O suíço Joseph Blatter, presidenta da FIFA, estava desconfiado desde o início. No 

dia 30 de Outubro de 2007, ao anunciar o Brasil como sede da copa de 2014, ele disse: 

“O Comitê Executivo decidiu, unanimamente, dar a responsabilidade, não apenas o 

direito, mas a responsabilidade de organizar a Copa de 2014 ao Brasil.”   Diante dos 

acontecimentos ante aos preparativos para o grande evento, Joseph disse: 

 

a) O Brasil é o país com mais atrasos desde que estou na FIFA. 

b) O Brasil é o país de maior corrupção que já vi. 

c) O Brasil é o país que mais se empenha em fazer o dever de casa, no intuito de 

tudo sair perfeito na Copa. 

d) O Brasil é o país que está terminando todas as obras planejadas em menor 

espaço de tempo. 

 

 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

21. Os artigos hospitalares são definidos de acordo com o grau de risco de aquisição de 

infecções, nas seguintes categorias: crítico, semicrítico e não-crítico, norteando a 

escolha de desinfecção ou esterilização a ser utilizado. Qual das categorias a seguir, os 

artigos hospitalares entram em contato com a pele não íntegra e membranas mucosas, 

devendo ser submetidos no mínimo à desinfecção e em alguns casos a esterelização 

torna-se desejável: 

a)Crítico.    

b)Semicrítico.    

c)Não-crítico. 

d)Não se enquadra em nenhuma das categorias anteriores. 

 

22. Foi publicado, em 2007, o guia técnico “Higienização das mãos em serviços de 

saúde”, com informações atualizadas sobre o tema para profissionais, familiares dos 

pacientes e visitantes dos serviços de saúde (BRASIL, 2007). Para entendermos os 

objetivos das diversas abordagens da higienização das mãos, o conhecimento da 

microbiota da pele é essencial e se divide em: 

 

a )Transitória, residente e infecciosa.  

b)Invisível, permanente e contaminada. 

c)Séptica, asséptica e perigosa.   

d)Superficial, mediana e profunda. 

 

23. Os três elementos de contenção incluem a prática e a técnica laboratorial, o 

equipamento de segurança e o projeto da instalação. A avaliação do risco de trabalho a 

ser realizado determinará a combinação adequada destes três elementos. Existem 

padrões e práticas que deverão ser aplicados aos agentes designados ao Nível de 

Biossegurança I, EXCETO: 
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a)As pessoas deverão lavar as mãos após o manuseio de materiais viáveis, após a 

remoção das luvas e antes de saírem do laboratório. 

b)As superfícies de trabalho devem ser descontaminadas, pelo menos, uma vez por 

semana. 

c)Os materiais que forem enviados para descontaminação fora da instituição, devem ser 

embalados antes de serem removidos do laboratório. 

d)Todos os procedimentos devem ser realizados a fim de minimizar a criação de 

borrifos ou aerossóis. 

 

24. Comunicar significa “pôr em comum”, “entrar em relação com”, “trocar”, dentre 

vários outros significados, entre pessoas que conhecem o significado do que se diz ou 

faz. Suas características estão descritas corretamente a seguir, EXCETO em: 

 

a)A comunicação é inevitável: tudo que o indivíduo faz tem um valor 

comunicativo. 

b)A comunicação é universal: todas a pessoas se comunicam. 

c)A comunicação resulta de um processo de aprendizagem. 

d)A comunicação é um processo contínuo e não está adaptada às necessidades 

e exigências da vivência na cultura. 

25. Para existir comunicação, devem existir elementos. Relacione a coluna 1 com as 

definições na coluna 2:  

Coluna 1                                                        

1 –Mensagem    2 – Emissor      3 – Código         4 –Canal     5 – Ruído        6 - Receptor      

                         

Coluna 2 

(       ) meio através do qual passa a mensagem.     

(       ) recebe a mensagem. 

(       ) emite a mensagem . 

( )combinação de signos utilizados na transmissão de uma                                                           

mensagem. 

(      ) qualquer perturbação na comunicação. 

(      ) é o conteúdo de informações transmitidas. 

 

Marque a seguir a alternativa CORRETA: 

a)3, 2, 5, 1, 4, 6 b)4, 6, 2, 3, 5, 1      c)5, 4, 3, 6, 2, 1   d)3, 6, 2, 5, 4, 1 

26. Barreiras à comunicação são obstáculos ou formas de resistência à comunicação. 

Podem ser agregadas em 3 grandes tipologias. As barreiras semânticas estão descritas 

corretamente na alternativa: 

 

a)são limitações ou problemas individuais que surgem como uma porta que se abre no 

decorrer de uma aula. 

b)são interferências que decorrem de limitações, emoções, motivações e valores 

individuais, podendo limitar ou distorcer a comunicação. 

c)são interferências do meio envolvente onde ocorre o processo de comunicação. 

d)são limitações ou distorções dos símbolos através dos quais se faz a comunicação. 
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27. Quanto aos Equipamentos de Proteção Individual, cabe ao empregador: 

 

a)Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. 

b)Usar, utilizando-o para a finalidade a que se destina. 

c)Responsabilizar-se pela guarda e conservação. 

d)Cumprir a determinação sobre o uso adequado. 

28. “O sétimo acidente fatal em obras de estádios do Mundial expõe o absurdo 

relaxamento com regras de segurança e os riscos evidentes de deixar tudo para a última 

hora. Para isso, a empreiteira contratou funcionários, muitos deles sem oferecer a 

segurança necessária”. (VEJA, 09/04/2014). Marque a alternativa INCORRETA: 

a)O empregador não poderá ser responsabilizado na área criminal ou cível, nem 

multado pelo Ministério do Trabalho. 

b)O funcionário está sujeito a sanções trabalhistas podendo até ser demitido por justa 

causa, caso falhe com suas obrigações de uso dos EPIs. 

c)O fornecimento de EPIs, bem como treinamentos ministrados, devem ser registrados 

através de documentação. 

d)Os EPIs existem para proteger a saúde do trabalhador e devem ser testados e 

aprovados pela autoridade competente para comprovar sua eficácia. 

29. A ética profissional é o conjunto de práticas que determinam a adequação no 

exercício de qualquer profissão. É através dela que se dão as relações interpessoais no 

trabalho, visando, especialmente, o respeito e o bem-estar no ambiente profissional. 

Qual das alternativas a seguir define ética profissional: 

a)Conjunto de princípios e de padrões de conduta de um indivíduo, de um grupo ou de 

uma coletividade. 

b)Valor fundamental da conduta humana. 

c)Os valores e princípios revelam-se interiorizados. 

d)Estabelece-se a partir das experiências pessoais e também sociais do indivíduo. 

 

30. A biossegurança tem sido definida como um conjunto de medidas técnicas que 

visam informar e prevenir os profissionais da área de saúde dos riscos a que podem ser 

expostos em virtude da grande variedade de microrganismos frequentemente presentes 

no ambiente de trabalho. A imunização dos profissionais é indispensável para que se 

mantenham completamente protegidos contra várias doenças, exceto: 

 

a)Tuberculose. b)Rubéola.        c)Herpes   d)Sarampo. 

 

31. Acrescenta-se aos chamados “princípios finalísticos”, que dizem respeito à natureza 

do sistema que se pretende conformar, os chamados “princípios estratégicos”, que 

dizem respeito à diretrizes políticas, organizativas e operacionais, que apontam “como” 

deve vir a ser construído o “sistema” que se quer conformar, institucionalizar. Tais 

princípios são, a: 

 

a)Centralização, Democratização, Implementação e Participação Social. 

b)Descentralização, Regionalização, Hierarquização e Participação social. 

c)Implementação, Automatização, Democratização e Universalização. 

d)Participação da comunidade, Democratização, Universalização e Implementação. 
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32. A Lei 8.080/90, no seu capítulo III, dispõe sobre a articulação das políticas e 

programas de saúde e as principais atividades a serem desenvolvidas pelo Sistema 

Único de Saúde, a cargo das comissões intersetoriais. Considere as seguintes atividades 

sobre o disposto na lei: 

 

I – Alimentação e nutrição  II – Biodiversidade  

III – Segurança   IV – Ciência e tecnologia 

 

Cumprem ao Sistema Único de Saúde: 

 

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

 

33. Com relação as disposições da Lei 8.080/90, considere as seguintes afirmativas: 

 

I – A Alimentação, o saneamento básico, a moradia, a educação, a renda, a educação, o 

meio ambiente, o lazer, o transporte e o acesso aos bens e serviços essenciais são fatores 

determinantes e condicionantes do estado de saúde de uma população. 

II – As ações previstas em lei devem ser praticadas pela iniciativa pública, ficando 

vetada a participação da iniciativa privada em qualquer instância. 

III – A saúde é um direito fundamental do ser humano, e é um dever das pessoas, da 

família, das empresas e da sociedade prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício. 

IV – O Estado deve garantir a saúde a partir da execução de políticas econômicas e 

sociais que visem a redução de riscos de doenças. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a)Somente I é verdadeira   b)Somente II e III são verdadeiras 

c)Somente I e IV são verdadeiras  d)Somente II e IV são verdadeiras 

 

34. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições 

públicas federais estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das 

fundações mantidas pelo Poder público, constitui o SUS.Qual dos princípios a seguir 

não faz parte da Lei Orgânica de Saúde nº8.080/90? 

 

a)Integralidade b)Universalidade 

c)Centralização d)Direito a informação, das pessoas assistidas, sobre sua saúde 

 

35. Para se controlar melhor os documentos que saem do arquivo e para garantir a 

integridade do mesmo, é interessante que se adote um sistema de controle de 

empréstimo de documentos. O arquivamento correto e a localização imediata dos 

documentos, depende, em grande parte, da precisão e cuidado com que são executadas 

cada uma dessas operações. Você pode criar um formulário de requisição de 

documentos. Marque a alternativa INCORRETA com relação a empréstimo de 

documentos: 

a)Identificação do documento com guarda de documento de identidade do 

requisitante. 

b)Classificação ou pasta a qual ele pertence. 

c)O nome do requisitante e o setor. 

d)Assinatura e datas de empréstimo e devolução. 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO - 27/04/2014 

9 
 

 

36. As relações interpessoais dependem de um processo de interação e integração ao 

ambiente de trabalho, considerando fatores como: comunicação, cooperação, respeito e 

amizade. Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma característica necessária ao 

desenvolvimento de relações humanas positivas no ambiente de trabalho. 

 

a) Comunicação.           b) Individualismo.           c) Cooperação.              d) Respeito. 

37. Em cada um dos itens que se seguem, é apresentada uma situação a respeito da ética 

no comportamento profissional. 

 

I- Revelar sigilo sobre informações privilegiadas ou estratégicas sobre a instituição que 

você trabalha. 

II- Usar o tempo em que se encontra na empresa em que trabalha para bater papo em 

MSN, ficar em sites de relacionamento, Orkut ou abrindo e-mails pessoais, pois a 

comunicação é fato de suma importância para um trabalhador. 

III- Pegar ideias de colegas e compartilhá-las com os demais colegas no intuito de 

ajudar, mesmo sem permissão. 

IV- No ambiente de trabalho é preciso observar a hierarquia, o respeito e manter a 

devida discrição e distancia com os colegas e chefes do setor. 

 

Qual das alternativas revela uma situação condizente com uma atitude ética no 

Trabalho? 

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

 

38. A palavra ética se origina do termo grego ethos, que significa "modo de ser", 

abrangendo aspectos essenciais do ser humano: por um lado, procurando descobrir o 

que está por trás do nosso modo de ser e de agir; por outro, procurando estabelecer as 

maneiras mais convenientes de sermos e agirmos. 

 

A partir da análise do significado da palavra ética, assinale a alternativa que NÃO se 

relaciona corretamente ao significado de ética. 

 

a) Caráter.          b) Costume.           c) Comportamento.          d) Corrupção.  

 

39.  O servidor público deve ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios 

éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos. Em cada item a 

seguir é apresentada uma situação hipotética, assinale o item correto considerando os 

princípios éticos no serviço público. 

 

a) César é servidor público e, para aumentar a sua renda, comercializa, em seu ambiente 

de trabalho, cópias de CDs e DVDs. 

b) Há algum tempo, Caio, servidor público responsável pelo controle do material de 

expediente do setor em que trabalha, observa que Marta, servidora pública lotada nesse 

mesmo setor, utiliza recursos materiais da repartição em atividades particulares, mesmo 

assim Caio não diz nada, pois para evitar conflito com a colega. 
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c) Sônia, servidora pública, é lotada há três anos no mesmo setor, espera ansiosa 

por uma promoção, enquanto a promoção não saí  ela mantém atitudes de respeito 

com seus superiores, colegas e usuários da instituição em que trabalha. 

d) Marcos, servidor público, enquanto participava da preparação de um edital de 

licitação para contratação de fornecimento de refeições para o órgão em que trabalha, 

antecipou algumas das regras que iriam fazer parte do edital para Kátia. 

 

40. Ética profissional é o conjunto de normas éticas que formam a consciência do 

profissional e representam imperativos de sua conduta. Ter ética profissional é cumprir 

com todas as atividades de sua profissão, seguindo os princípios determinados pela 

sociedade, pelo seu grupo de trabalho e pela empresa. 

 

A partir da leitura do texto, pode-se afirmar que: 

 

a) Ética profissional é o conjunto de normas éticas que formam a consciência do 

profissional e da coletividade. 

b) Ética profissional é o conjunto de normas éticas que formam a consciência do 

profissional e da sociedade. 

c) Ética profissional é o conjunto de normas éticas que formam a consciência do 

profissional e representam sua vida pessoal. 

d) Ética profissional é o conjunto de normas éticas que formam a consciência do 

profissional e representam sua conduta.  
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AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Leia o texto e responda às questões de 1 a 5. 

Sorria!  

Deposite aqui. Aguarde. Ficha no caixa. 

Leve três. Aceitamos todos os tíquetes. 

Só com RG. Não pise 

na faixa. Pague dois. Por quilo. 

Facilite o troco. Até o vencimento. 

Débito automático. Fila única. 

Não tem chave. Não insista. Crédito 

obrigatório. Confira. Buzine. 

Conforme instruções. Relaxe. 

É lei. Digite a senha. Silêncio. À vista. 

Visite nossa cozinha. Senha não confere. 

Obrigada. Atenção. Em jejum. 

Fale com nossas operadoras. 

Não desligue. Por favor. Não perfure. 

Cuidado. Não rasure. Pare. Não amasse. 

Bloqueado. Deseja salvar? 

Sorria! Você está sendo filmado. 
(Bonassi, Fernando. Folha de São Paulo. Folha ilustrada. 5 Nov. 1997) 

 

1. O texto apresenta uma sequência de frases aparentemente desconectadas que 

demonstram a seguinte estratégia do autor: 

 

a) Mostrar, por meio da desarticulação entre as frases, como a vida não faz sentido. 

b) Mostrar, por meio da ausência de elementos coesivos, todas as atividades que as 

pessoas fazem diariamente. 

c) Mostrar, pelo uso do imperativo e de outras formas, verbais ou não, a opressão 

a que estamos submetidos todos os dias, sem chance de descanso. 

d) Mostrar, por meio de expressões gentis tais como “obrigada” e “por favor”, que, 

apesar das dificuldades da vida, ainda é possível encontrar gentileza. 

 

2. Alguns elementos do texto dão pistas de que as pessoas expostas às situações 

retratadas no texto podem pertencer a determinada classe social. Marque a opção que 

corresponde a essas pistas. 

a)Aceitamos todos os tíquetes; Não insista; Crédito obrigatório. 

b)Leve três; Facilite o troco; Bloqueado. 

c)Deposite aqui; Débito automático; Confira. 

d)É lei; Silêncio; Confira. 
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3. São frases apenas nominais: 

a) Sorria. / Cuidado. / Pare. 

b) Sorria./ Em jejum. / Atenção. 

c) Não tem chave. / Você está sendo filmado. / Débito automático. 

d) Ficha no caixa. / Até o vencimento. / Conforme instruções. 

 

4. A palavra tíquetes (linha 3) passou, em Língua Portuguesa, pelo seguinte processo: 

 

a)Derivação b)Aglutinação  c)Justaposição        d)Aportuguesamento 

 

5. Uma forma semelhante a “não rasure”, quanto ao modo verbal, é: 

a) Não arranha.  b)Não rabisca.  c)Não cante.  d)Não vale. 

 

Leia os textos a seguir e responda às questões de 6 a 10: 

 

Texto 1: 

 
 

Texto 2: 

 

Era uma vez, numa terra muito distante, uma linda princesa independente e cheia 

de autoestima que, enquanto contemplava a natureza e pensava em como o maravilhoso 

lago do seu castelo estava de acordo com as conformidades ecológicas, se deparou com 

uma rã. 

Então, a rã pulou para o seu colo e disse:  

-Linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito. Mas uma bruxa má lançou-

me um encanto e eu transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de 

me transformar de novo num belo príncipe e poderemos casar e constituir um lar feliz 

no teu lindo castelo. A minha mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o 

meu jantar, lavarias as minhas roupas, criarias os nossos filhos e viveríamos felizes 

para sempre. 

E então, naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã à sautée, acompanhadas 

de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria e 

pensava:  

-Nem morta! 
(Autoria desconhecida) 
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6. Assinale (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas em relação ao texto 

1. 

 

(    )Magali beijou o sapo com a intenção de que ele se tornasse um príncipe. 

(    )“Bela surpresa” não tem o mesmo sentido para Magali e para o sapo. 

(    )Magali não parece se interessar por histórias de amor. 

(   )O beijo parece incoerente para que um sapo se transforme em padeiro ou pipoqueiro, 

mas não em príncipe. 

 

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

 

7. A interjeição “Bah!” exprime, no texto: 

 

a)Espanto  b)Decepção  c)Indiferença  d)Mal estar 

 

8. Os dois textos apresentam uma visão de mundo semelhante. Marque a alternativa 

que melhor descreve essa visão. 

 

a) As mulheres podem ser empoderadas, donas das próprias vontades, não crer 

em felicidade eterna à custa de sacrifício em prol dos homens, e não 

corresponder às expectativas da sociedade. 

b) As mulheres engolem sapos e depois precisam lidar com as consequências de suas 

atitudes. 

c) Mulheres e homens têm preocupações diferentes. 

d) Mulheres são mais delicadas, porém mais comilonas que homens. 

 

9. A expressão “linda princesa” (texto 2, linha 7) corresponde, sintaticamente, a um: 

 

a)Predicativo do sujeito  b)Vocativo 

c) Adjunto adnominal   d)Sujeito 

 

10. Ao utilizar o enunciado “pernas de rã à sautée, acompanhadas de um cremoso 

molho acebolado e de um finíssimo vinho branco” (linha 13), o autor do texto 

pretendeu destacar: 

 

a) O caráter faminto da personagem feminina diante da rã. 

b) O requinte e a despreocupação da personagem feminina com a rã. 

c) A crueldade da personagem feminina com a rã. 

d) O poder da rã de se transformar, mesmo diante da adversidade. 

 

11. Um garoto come um chocolate em um minuto. Em quanto tempo 50 garotos 

comerão 50 chocolates? 

      a) 1min             b) 50 min            c) 250 min           d) 2500 min 
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12. Em cada um dos itens que se seguem, é apresentada uma situação a respeito da ética 

no comportamento profissional. 

 

I- Revelar sigilo sobre informações privilegiadas ou estratégicas sobre a instituição que 

você trabalha. 

II- Usar o tempo em que se encontra na empresa em que trabalha para bater papo em 

MSN, ficar em sites de relacionamento, Orkut ou abrindo e-mails pessoais, pois a 

comunicação é fato de suma importância para um trabalhador. 

III- Pegar ideias de colegas e compartilhá-las com os demais colegas no intuito de 

ajudar, mesmo sem permissão. 

IV- No ambiente de trabalho é preciso observar a hierarquia, o respeito e manter a 

devida discrição e distancia com os colegas e chefes do setor. 

Qual das alternativas revela uma situação condizente com uma atitude ética no 

Trabalho? 

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

 

13. A negação de “o gato mia e o rato chia” é: 

       a) o gato mia  ou o rato chia 

       b) o gato não mia ou o rato não chia 

       c) o gato e o rato não chiam, nem miam 

       d) o gato chia e o rato mia 

 

14. De acordo com as frases: “Alguns filósofos sabem fazer poesias” e “Nenhum 

escritor sabe fazer poesias” é necessariamente verdade que: 

a)Alguns filósofos não são escritores.    b)Alguns filósofos são escritores. 

c)Nenhum filósofo é escritor.    d)Todos os escritores são filósofos 

 

15. Uma urna contém 15 bolas enumeradas de 1 a 15. A probabilidade de se retirar “um 

número primo” e “três números ímpares seguidos sem reposição”, ambos em tempos 

diferentes é de respectivamente: 

a)46% e 8/65  b)40% e 8/65  c)40% e 3/41        d)42% e 7/65 

16. A facção criminosa conhecida pela sigla PCC planejava desde o ano passado uma 

grande operação para resgatar da prisão seu chefe. Também  seriam solto outros três 

membros da facção.  Revista Época, 3 de marco de 2014. 

O chefe do PCC é: 

 

a) Marco Wilians Herbas Camacho – O Marcola. 

b) Marcos Willians Herbas Camacho – O Marcão do PCC. 

c) Gustavo Parrella – O Guga. 

d) Vanceslau da Silva – O  Lalau. 
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17. Recentemente, Rússia e Ucrânia vivem em guerra. “Enquanto metade da população 

vibra com a derrubada do presidente Viktor Yanukovych, o outro lado da Ucrânia 

promete fidelidade à Rússia.” Tamanha disputa tem como objetivo o domínio sobre: 

 

a)Moscou b) Kharkov  c)Estonia  d)Criméia  

 

18. Ministra da Secretaria de Política para Mulheres, Eleonora Menicucci trabalha para 

a aplicação da Lei Maria da Penha. Nos anos da Ditadura Militar, Eleonora foi 

companheira de cela de: 

 

a) Graça Foster – Presidenta da Petrobras. 

b) Dilma Roussef – Presidenta do Brasil. 

c) Marina Silva – Ex- Senadora do Brasil. 

d) Marília Gabriela – Entrevistadora. 

 

19. O Plano Real aniversariou no último dia 27 de fevereiro. Após seis tentativas em 

oito anos de acabar com a inflação que chegou a 2.477%, o Real deu à economia 

brasileira um novo grau de previsibilidade. Em 2014, estamos com ______________ de 

Plano real. 

 

a) 8 anos  b) 15 anos  c) 20 anos  d) 30 anos 

 

20. O suíço Joseph Blatter, presidenta da FIFA, estava desconfiado desde o início. No 

dia 30 de Outubro de 2007, ao anunciar o Brasil como sede da copa de 2014, ele disse: 

“O Comitê Executivo decidiu, unanimamente, dar a responsabilidade, não apenas o 

direito, mas a responsabilidade de organizar a Copa de 2014 ao Brasil.”   Diante dos 

acontecimentos ante aos preparativos para o grande evento, Joseph disse: 

 

a) O Brasil é o país com mais atrasos desde que estou na FIFA. 

b) O Brasil é o país de maior corrupção que já vi. 

c) O Brasil é o país que mais se empenha em fazer o dever de casa, no intuito de 

tudo sair perfeito na Copa. 

d) O Brasil é o país que está terminando todas as obras planejadas em menor 

espaço de tempo. 

 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
21. São instrumentais usados na clínica de dentística: 

 

a) Esculpidor, cureta, brunidor e calcador. 

b) Cureta, régua milimetrada, sindesmótomo e grampo. 

c) Calcador, moldeira, pinça de Allis e enxada. 

d) Porta-agulha, cureta, esculpidor e lima. 
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22. Arco de Young, pinça porta-grampo e perfurador de borracha são instrumentais 

usados em que procedimento odontológico ? 

a) Moldagem   b)Obturação endodôntica 

c)Raspagem radicular  d)Isolamento absoluto 

 

23. São meios para retrair os tecidos do paciente, durante a aspiração e/ou o auxílio do 

dentista, com EXCEÇÃO de : 

a) Afastadores cirúrgicos  b) Pinça clínica  

c)Dedo indicador esquerdo  d) Cânula aspiradora 
 

24.Analise e julgue os itens abaixo : 

I – O cimento de ionômero de vidro tipo III é indicado para restaurações. 

II – O cimento de ionômero de tipo I é indicado para cimentação de próteses, 

dispositivos ortodônticos e núcleos. 

III – O cimento de ionômero de vidro tipo II é indicado para forramento ou base de 

restauração. 

 

a) Apenas I e II estão corretos   b)Apenas II está correto 

c) Apenas III está correto   d)Todos estão corretos 

 

25. São materiais restauradores, com EXCEÇÃO de: 

a) Resina acrílica  b)Resina composta 

c) Amálgama     d)Cimento de ionômero de vidro 

 

26. Com relação aos materiais usados nos procedimentos odontológicos, marque a 

VERDADEIRA: 

a) O verniz cavitário simples deve ser usado sob restaurações de resina composta. 

b) O verniz fluoretado deve ser aplicado com o dente levemente úmido. 

c) O cimento de óxido de zinco e eugenol não pode ser usados como forrador de 

cavidade, apenas como restauração provisória. 

d) O cimento de fosfato de zinco pode ser usado como restaurador provisório. 

 

27. Sobre processamento e montagem de películas radiográficas, analise e julgue os 

itens abaixo: 

I – O filme deverá ser lavado por um minuto , após ser retirado do revelador. 

II – O picote da película fica sempre voltado para a oclusal dos dentes, em sua 

montagem. 

III– O processamento de radiografias pode ser automático ou manual. 

 

a) Apenas III está correto  b)Apenas I e II estão corretos 

c) Apenas II e III estão corretos d)Todos estão corretos 
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28. Durante a confecção de modelos em prótese, o conjunto molde/modelo deve : 

a) Ser levado ao umidificador, antes da cristalização do gesso. 

b) Ser levado ao umidificador, imediatamente após a completa cristalização do 

gesso.  

c) Ser levado ao umidificador, uma hora após a cristalização do gesso. 

d) Ser conservado em bancada, fora do umidificador. 

 

29. Com relação, as atribuições do ASB, julgue os itens abaixo : 

 

I - Esterilização dos instrumentais, além de revelar e montar radiografias. 

II - Supervisionar as atividades realizadas pelo TSB. 

      III - Controle de fichário. 

      IV - Controle da entrada e saída dos trabalhos protéticos. 

 

a)V V V F  b)V F V V  c)F F V V  d)V V V F 

 

30.  Assinale a alternativa FALSA: 

a) Deve-se registrar todos os procedimentos, na ficha clínica, apenas ao final 

do tratamento odontológico. 

b)  O cadastramento das fichas clínicas odontológica pode ser feito por número ou 

por ordem alfabética. 

c) Anamnese, identificação do paciente e gráfico dos dentes devem fazer parte da 

ficha clínica odontológica. 

d) Sempre registrar todos os procedimentos realizados , cirúrgicos ou não, na ficha 

do paciente. 

 

31. Ao auxiliar o cirurgião-dentista, a posição do ASB, deve ser de: 

 

a)4 horas, para procedimentos na região inferior-anterior, por vestibular. 

b)1 hora, para procedimentos na região inferior- anterior, por vestibular. 

c)2 horas, para procedimentos na região inferior-anterior, por vestibular. 

d)3 horas, para procedimentos na região inferior-anterior, por vestibular. 

 

32. A promoção de saúde, em odontologia, está intimamente ligada à educação, para 

incorporação de novos e bons hábitos, e à prevenção das doenças bucais. Nesta 

prevenção, não se pode negar a importância do flúor. Assim, analise e julgue os itens 

abaixo: 

 

I - O flúor no dentifrício é importante, pois oferece baixas concentrações tópicas e alta 

frequência. 

II - Quando o flúor é ingerido, em doses elevadas, pode provocar manchas na superfície 

dos dentes. 

III - A concentração do bochecho de flúor, para uso diário, deve ser de 0,05 %. 

 

 

a)Apenas II é verdadeira   b) Apenas II e III são verdadeiras 

c) Apenas I e II são verdadeiras  d) Todas são verdadeiras 
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33. São considerados fatores de risco para a doença cárie, com exceção de: 

 

a)Fumo.    b)Ausência de flúor na cavidade bucal. 

c)Má-higiene bucal.   d)Presença de placa dental. 

 

34. Analise e julgue os itens abaixo: 

 

I – Esterilização é o processo que promove a completa eliminação ou destruição de 

todas as formas de microrganismos presentes. 

II – Desinfecção é o processo que elimina microrganismos apenas na forma vegetativa. 

III – O tempo do ciclo da esterilização só deve ser contabilizado, a partir do momento, 

que a autoclave atinge a temperatura recomendada. 

 

a)V V V  b)V F V   c)F V F  d)V V F 

 

35. São fontes de contaminação existentes na prática odontológica, com EXCEÇÃO de: 

a)Descarte adequado de resíduos contaminados. 

b)Uso de jato de água /ar da seringa tríplice. 

c)Uso de aparelhos ultrassônicos. 

d)Lavagem de instrumental contaminado.  

 

36. Foi publicado, em 2007, o guia técnico “Higienização das mãos em serviços de 

saúde”, com informações atualizadas sobre o tema para profissionais, familiares dos 

pacientes e visitantes dos serviços de saúde (BRASIL, 2007). Para entendermos os 

objetivos das diversas abordagens da higienização das mãos, o conhecimento da 

microbiota da pele é essencial e se divide em: 

 

a )Transitória, residente e infecciosa. b)Invisível, permanente e contaminada. 

c)Séptica, asséptica e perigosa.  d)Superficial, mediana e profunda. 

 

37. Os três elementos de contenção incluem a prática e a técnica laboratorial, o 

equipamento de segurança e o projeto da instalação. A avaliação do risco de trabalho a 

ser realizado determinará a combinação adequada destes três elementos. Existem 

padrões e práticas que deverão ser aplicados aos agentes designados ao Nível de 

Biossegurança I, EXCETO: 

 

a)As pessoas deverão lavar as mãos após o manuseio de materiais viáveis, após a 

remoção das luvas e antes de saírem do laboratório. 

b)As superfícies de trabalho devem ser descontaminadas, pelo menos, uma vez por 

semana. 

c)Os materiais que forem enviados para descontaminação fora da instituição, devem ser 

embalados antes de serem removidos do laboratório. 

d)Todos os procedimentos devem ser realizados a fim de minimizar a criação de 

borrifos ou aerossóis. 

 

38. Quanto aos Equipamentos de Proteção Individual, cabe ao empregador: 

a)Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. 

b)Usar, utilizando-o para a finalidade a que se destina. 

c)Responsabilizar-se pela guarda e conservação. 

d)Cumprir a determinação sobre o uso adequado. 
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39. A biossegurança tem sido definida como um conjunto de medidas técnicas que 

visam informar e prevenir os profissionais da área de saúde dos riscos a que podem ser 

expostos em virtude da grande variedade de microrganismos frequentemente presentes 

no ambiente de trabalho. A imunização dos profissionais é indispensável para que se 

mantenham completamente protegidos contra várias doenças, EXCETO: 

 

a)Tuberculose. b)Rubéola.        c)Herpes   d)Sarampo. 

 

40. As relações interpessoais dependem de um processo de interação e integração ao 

ambiente de trabalho, considerando fatores como: comunicação, cooperação, respeito e 

amizade. Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma característica necessária ao 

desenvolvimento de relações humanas positivas no ambiente de trabalho. 

 

a) Comunicação.           b) Individualismo.           c) Cooperação.              d) Respeito. 
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AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Leia o texto e responda às questões de 1 a 5. 

Sorria!  

Deposite aqui. Aguarde. Ficha no caixa. 

Leve três. Aceitamos todos os tíquetes. 

Só com RG. Não pise 

na faixa. Pague dois. Por quilo. 

Facilite o troco. Até o vencimento. 

Débito automático. Fila única. 

Não tem chave. Não insista. Crédito 

obrigatório. Confira. Buzine. 

Conforme instruções. Relaxe. 

É lei. Digite a senha. Silêncio. À vista. 

Visite nossa cozinha. Senha não confere. 

Obrigada. Atenção. Em jejum. 

Fale com nossas operadoras. 

Não desligue. Por favor. Não perfure. 

Cuidado. Não rasure. Pare. Não amasse. 

Bloqueado. Deseja salvar? 

Sorria! Você está sendo filmado. 
(Bonassi, Fernando. Folha de São Paulo. Folha ilustrada. 5 Nov. 1997) 

 

1. O texto apresenta uma sequência de frases aparentemente desconectadas que 

demonstram a seguinte estratégia do autor: 

 

a) Mostrar, por meio da desarticulação entre as frases, como a vida não faz sentido. 

b) Mostrar, por meio da ausência de elementos coesivos, todas as atividades que as 

pessoas fazem diariamente. 

c) Mostrar, pelo uso do imperativo e de outras formas, verbais ou não, a opressão 

a que estamos submetidos todos os dias, sem chance de descanso. 

d) Mostrar, por meio de expressões gentis tais como “obrigada” e “por favor”, que, 

apesar das dificuldades da vida, ainda é possível encontrar gentileza. 

 

2. Alguns elementos do texto dão pistas de que as pessoas expostas às situações 

retratadas no texto podem pertencer a determinada classe social. Marque a opção 

que corresponde a essas pistas. 

a)Aceitamos todos os tíquetes; Não insista; Crédito obrigatório. 

b)Leve três; Facilite o troco; Bloqueado. 

c)Deposite aqui; Débito automático; Confira. 

d)É lei; Silêncio; Confira. 
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3. São frases apenas nominais: 

a) Sorria. / Cuidado. / Pare. 

b) Sorria./ Em jejum. / Atenção. 

c) Não tem chave. / Você está sendo filmado. / Débito automático. 

d) Ficha no caixa. / Até o vencimento. / Conforme instruções. 

 

4. A palavra tíquetes (linha 3) passou, em Língua Portuguesa, pelo seguinte processo: 

a)Derivação  b)Aglutinação  c)Justaposição        d)Aportuguesamento 

 

5. Uma forma semelhante a “não rasure”, quanto ao modo verbal, é: 

a)Não arranha.  b)Não rabisca.  c)Não cante.  d)Não vale. 

 

Leia os textos a seguir e responda às questões de 6 a 10: 

 

Texto 1: 

 
 

Texto 2: 

 

Era uma vez, numa terra muito distante, uma linda princesa independente e cheia 

de autoestima que, enquanto contemplava a natureza e pensava em como o maravilhoso 

lago do seu castelo estava de acordo com as conformidades ecológicas, se deparou com 

uma rã. 

Então, a rã pulou para o seu colo e disse:  

-Linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito. Mas uma bruxa má lançou-

me um encanto e eu transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de 

me transformar de novo num belo príncipe e poderemos casar e constituir um lar feliz 

no teu lindo castelo. A minha mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o 

meu jantar, lavarias as minhas roupas, criarias os nossos filhos e viveríamos felizes 

para sempre. 

E então, naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã à sautée, acompanhadas 

de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria e 

pensava:  

-Nem morta! 
(Autoria desconhecida) 
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6. Assinale (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas em relação ao texto 

1. 

 

(    )Magali beijou o sapo com a intenção de que ele se tornasse um príncipe. 

(    )“Bela surpresa” não tem o mesmo sentido para Magali e para o sapo. 

(    )Magali não parece se interessar por histórias de amor. 

(   )O beijo parece incoerente para que um sapo se transforme em padeiro ou pipoqueiro, 

mas não em príncipe. 

 

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

 

7. A interjeição “Bah!” exprime, no texto: 

 

a)Espanto  b)Decepção  c)Indiferença  d)Mal estar 

 

8. Os dois textos apresentam uma visão de mundo semelhante. Marque a alternativa 

que melhor descreve essa visão. 

 

a) As mulheres podem ser empoderadas, donas das próprias vontades, não crer 

em felicidade eterna à custa de sacrifício em prol dos homens, e não 

corresponder às expectativas da sociedade. 

b) As mulheres engolem sapos e depois precisam lidar com as consequências de suas 

atitudes. 

c) Mulheres e homens têm preocupações diferentes. 

d) Mulheres são mais delicadas, porém mais comilonas que homens. 

 

9. A expressão “linda princesa” (texto 2, linha 7) corresponde, sintaticamente, a um: 

 

a)Predicativo do sujeito  b)Vocativo 

c) Adjunto adnominal   d)Sujeito 

 

10. Ao utilizar o enunciado “pernas de rã à sautée, acompanhadas de um cremoso 

molho acebolado e de um finíssimo vinho branco” (linha 13), o autor do texto 

pretendeu destacar: 

 

a) O caráter faminto da personagem feminina diante da rã. 

b) O requinte e a despreocupação da personagem feminina com a rã. 

c) A crueldade da personagem feminina com a rã. 

d) O poder da rã de se transformar, mesmo diante da adversidade. 

 

11. Um garoto come um chocolate em um minuto. Em quanto tempo 50 garotos 

comerão 50 chocolates? 

      a) 1min             b) 50 min            c) 250 min           d) 2500 min 
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12. Em cada um dos itens que se seguem, é apresentada uma situação a respeito da ética 

no comportamento profissional. 

 

I- Revelar sigilo sobre informações privilegiadas ou estratégicas sobre a instituição que 

você trabalha. 

II- Usar o tempo em que se encontra na empresa em que trabalha para bater papo em 

MSN, ficar em sites de relacionamento, Orkut ou abrindo e-mails pessoais, pois a 

comunicação é fato de suma importância para um trabalhador. 

III- Pegar ideias de colegas e compartilhá-las com os demais colegas no intuito de 

ajudar, mesmo sem permissão. 

IV- No ambiente de trabalho é preciso observar a hierarquia, o respeito e manter a 

devida discrição e distancia com os colegas e chefes do setor. 

Qual das alternativas revela uma situação condizente com uma atitude ética no 

Trabalho? 

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

 

13. A negação de “o gato mia e o rato chia” é: 

       a) o gato mia  ou o rato chia 

       b) o gato não mia ou o rato não chia 

       c) o gato e o rato não chiam, nem miam 

       d) o gato chia e o rato mia 
 

14. De acordo com as frases: “Alguns filósofos sabem fazer poesias” e “Nenhum 

escritor sabe fazer poesias” é necessariamente verdade que: 

a)Alguns filósofos não são escritores.    b)Alguns filósofos são escritores. 

c)Nenhum filósofo é escritor.    d)Todos os escritores são filósofos 

 

15. Uma urna contém 15 bolas enumeradas de 1 a 15. A probabilidade de se retirar “um 

número primo” e “três números ímpares seguidos sem reposição”, ambos em tempos 

diferentes é de respectivamente: 

a)46% e 8/65  b)40% e 8/65  c)40% e 3/41        d)42% e 7/65 

16. A facção criminosa conhecida pela sigla PCC planejava desde o ano passado uma 

grande operação para resgatar da prisão seu chefe. Também  seriam solto outros três 

membros da facção.  Revista Época, 3 de marco de 2014. 

O chefe do PCC é: 

 

a) Marco Wilians Herbas Camacho – O Marcola. 

b) Marcos Willians Herbas Camacho – O Marcão do PCC. 

c) Gustavo Parrella – O Guga. 

d) Vanceslau da Silva – O  Lalau. 
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17. Recentemente, Rússia e Ucrânia vivem em guerra. “Enquanto metade da população 

vibra com a derrubada do presidente Viktor Yanukovych, o outro lado da Ucrânia 

promete fidelidade à Rússia.” Tamanha disputa tem como objetivo o domínio sobre: 

 

a)Moscou b) Kharkov  c)Estonia  d)Criméia  

 

18. Ministra da Secretaria de Política para Mulheres, Eleonora Menicucci trabalha para 

a aplicação da Lei Maria da Penha. Nos anos da Ditadura Militar, Eleonora foi 

companheira de cela de: 

 

a) Graça Foster – Presidenta da Petrobras. 

b) Dilma Roussef – Presidenta do Brasil. 

c) Marina Silva – Ex- Senadora do Brasil. 

d) Marília Gabriela – Entrevistadora. 

 

19. O Plano Real aniversariou no último dia 27 de fevereiro. Após seis tentativas em 

oito anos de acabar com a inflação que chegou a 2.477%, o Real deu à economia 

brasileira um novo grau de previsibilidade. Em 2014, estamos com ______________ de 

Plano real. 

 

a) 8 anos  b) 15 anos  c) 20 anos  d) 30 anos 

 

20. O suíço Joseph Blatter, presidenta da FIFA, estava desconfiado desde o início. No 

dia 30 de Outubro de 2007, ao anunciar o Brasil como sede da copa de 2014, ele disse: 

“O Comitê Executivo decidiu, unanimamente, dar a responsabilidade, não apenas o 

direito, mas a responsabilidade de organizar a Copa de 2014 ao Brasil.”   Diante dos 

acontecimentos ante aos preparativos para o grande evento, Joseph disse: 

 

a) O Brasil é o país com mais atrasos desde que estou na FIFA. 

b) O Brasil é o país de maior corrupção que já vi. 

c) O Brasil é o país que mais se empenha em fazer o dever de casa, no intuito de 

tudo sair perfeito na Copa. 

d) O Brasil é o país que está terminando todas as obras planejadas em menor 

espaço de tempo. 

 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
21. Analise e julgue os itens abaixo: 

 

I – Esterilização é o processo que promove a completa eliminação ou destruição de 

todas as formas de microrganismos presentes. 

II – Desinfecção é o processo que elimina microrganismos apenas na forma vegetativa. 

III – O tempo do ciclo da esterilização só deve ser contabilizado, a partir do momento, 

que a autoclave atinge a temperatura recomendada. 

 

a)V V V  b)V F V   c)F V F  d)V V F 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO - 27/04/2014 

6 
 

 

22. Foi publicado, em 2007, o guia técnico “Higienização das mãos em serviços de 

saúde”, com informações atualizadas sobre o tema para profissionais, familiares dos 

pacientes e visitantes dos serviços de saúde (BRASIL, 2007). Para entendermos os 

objetivos das diversas abordagens da higienização das mãos, o conhecimento da 

microbiota da pele é essencial e se divide em: 

 

a )Transitória, residente e infecciosa. b)Invisível, permanente e contaminada. 

c)Séptica, asséptica e perigosa.  d)Superficial, mediana e profunda. 

 

23. Os três elementos de contenção incluem a prática e a técnica laboratorial, o 

equipamento de segurança e o projeto da instalação. A avaliação do risco de trabalho a 

ser realizado determinará a combinação adequada destes três elementos. Existem 

padrões e práticas que deverão ser aplicados aos agentes designados ao Nível de 

Biossegurança I, EXCETO: 

 

a)As pessoas deverão lavar as mãos após o manuseio de materiais viáveis, após a 

remoção das luvas e antes de saírem do laboratório. 

b)As superfícies de trabalho devem ser descontaminadas, pelo menos, uma vez por 

semana. 

c)Os materiais que forem enviados para descontaminação fora da instituição, devem ser 

embalados antes de serem removidos do laboratório. 

d)Todos os procedimentos devem ser realizados a fim de minimizar a criação de 

borrifos ou aerossóis. 

 

24. Quanto aos Equipamentos de Proteção Individual, cabe ao empregador: 

 

a)Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. 

b)Usar, utilizando-o para a finalidade a que se destina. 

c)Responsabilizar-se pela guarda e conservação. 

d)Cumprir a determinação sobre o uso adequado. 

 

25. A biossegurança tem sido definida como um conjunto de medidas técnicas que 

visam informar e prevenir os profissionais da área de saúde dos riscos a que podem ser 

expostos em virtude da grande variedade de microrganismos frequentemente presentes 

no ambiente de trabalho. A imunização dos profissionais é indispensável para que se 

mantenham completamente protegidos contra várias doenças, EXCETO: 

 

a)Tuberculose. b)Rubéola.        c)Herpes   d)Sarampo. 

  

26. Um auxiliar de enfermagem tem que administrar 20 mg de Garamicina Ev de 8/8 

horas, e as ampolas disponíveis que tenho é de 80mg/2ml, quanto devo aspirar desta 

ampola para cada horário? 

 

a) 1,0ml  b) 0,5ml  c) 0,8ml  d) 2,0ml 
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27. São considerados como fatores de risco para infecção das feridas, EXCETO: 

 

a) Drogas: citotóxicos, esteroides, antibióticos. 

b) Duração da internação pós-operatória: sabe-se que quanto maior o tempo de 

permanência hospitalar, maior será a resistência contra os micro-organismos, 

acelerando o tempo de cicatrização. 

c) Não lavagem das mãos por parte da equipe de saúde antes e após manipular cada 

paciente. 

d) Ocupação de leitos: quanto maior a taxa de ocupação das enfermarias, maior será o 

volume de microrganismos circulantes, os quais provêm das pessoas que estão no 

ambiente. 

 

28. Paciente que necessita de medicação via sublingual, em medicações com ação anti 

hipertensiva. Devemos verificar a pressão arterial a cada:  

 

a) 20 minutos por 2 hora em média.   b) 15 minutos por 2 horas em média.  

c) 30 minutos por 2 horas em média.   d) 60 minutos por 1 horas em média. 

 

29. Por assepsia podemos AFIRMAR: 

 

a) É o conjunto de medidas que utilizamos para impedir a penetração de 

microrganismos num ambiente que logicamente não os tem, logo um ambiente 

asséptico é aquele que está livre de infecção. 

b) É o conjunto de medidas que utilizamos para exterminar microorganismos de um 

ambiente. 

c) É o conjunto de medidas que utilizamos para impedir a penetração de novos 

microrganismos num ambiente já contaminado. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 

 

30. Referente aos primeiros socorros em caso de Fraturas, marque a alternativa 

ERRADA: 

a) Se a fratura for exposta, cubra o ferimento com gaze ou pano limpo. 

b) Em hipótese alguma tente realinhar o membro ou retornar o osso, isso pode agravar a 

situação. 

c)Imobilize a região lesada com tábua, papelão ou madeira, envolvendo uma faixa. 

d)Em caso de sangramento incessante (hemorragia), realize uma forte compressão 

com pano limpo. 

 

31. Correlacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª: 

1- Descontaminação.   2- Desinfecção. 

3- Pasteurização.   4- Esterilização. 

 

(    ) É uma desinfecção realizada em lavadoras automáticas, com exposição do artigo 

em água a temperaturas de aproximadamente 60 a 90 graus centígrados por 10 a 30 

minutos, conforme a instrução do fabricante. É indicada para a desinfecção de circuitos 

de respiradores. 

(    ) É o processo de destruição de microrganismos em estado vegetativo (com exceção 

das formas esporuladas, resistentes ao processo) utilizando-se agentes físicos ou 

químicos. 
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(    ) É o processo que visa destruir microrganismos patogênicos, utilizado em artigos 

contaminados ou em superfície ambiental, tornando-os, conseqüentemente, seguros ao 

manuseio. Pode ser realizada por processo químico ou por processo físico. 

(    ) É o processo utilizado para destruir todas as formas de vida microbiana, por meio 

do uso de agentes físicos (vapor saturado sobre pressão, autoclave e vapor seco, estufa) 

e químicos (óxido de etileno, plasma de peróxido de hidrogênio, formaldeído, 

glutaraldeído e ácido peracético). 

 

A sequência está CORRETA em: 

a) 1, 3, 2 e 4        b) 3, 2, 1 e 4           c) 3, 1, 2 e 4         d) 1, 2, 3 e 4  e) 1, 3, 4 e 2 

 

32. São anticoagulantes, EXCETO: 

a) Heparina.       b) Dicumarina.        c) Boltropase.        d) Fenindiona.    e) Trombofob. 

33. ________________ não é uma finalidade da posição de Trendelemburg: 

a) Sigmoidoscopia.  b)Cirurgias da região pélvica.   

c) Estado de choque.            d) Tromboflebites.    

 

34. A nutrição enteral consiste na administração de nutrientes por meio de sondas 

nasogástrica ou transpilórica. A instalação da sonda tem como objetivos, EXCETO: 

 

a) Retirar os fluidos e gases do trato gastrintestinal. 

b)Administrar medicamentos e alimentos (gastróclise) diretamente no trato 

gastrintestinal. 

c) Obter amostra de conteúdo gástrico para estudos laboratoriais. 

d) Retirar fragmentos do trato gastrintestinal. 

 

35. Os agentes anti-hipertensivos exercem sua ação terapêutica através de distintos 

mecanismos que interferem na fisiopatologia da hipertensão arterial. Basicamente, 

podem ser catalogados em: 

 

a) Diuréticos, Inibidores adrenérgicos, Vasodilatadores diretos, Vasopressores 

diretos. 

b) Diuréticos, Inibidores adrenérgicos, Antagonistas do sistema renina-angiotensina, 

Bloqueadores dos canais de potássio. 

c) Inibidores adrenérgicos, Antagonistas do sistema renina-angiotensina, Bloqueadores 

dos canais de potássio, Vasopressores diretos. 

d) Vasodilatadores diretos, Vasopressores diretos, Bloqueadores dos canais de potássio, 

Inibidores adrenérgicos. 

 

36. Os principais tipos de alterações respiratórias são: 

 

a) Bradipneia − frequência respiratória abaixo da normal. 

b) Dispneia − dificuldade respiratória. 

c) Respiração de Cheyne Stokes − caracteriza-se por aumento gradual na profundidade 

das respirações, seguido de decréscimo gradual desta profundidade, com período de 

apneia subsequente. 

d) Respiração estertorosa − respiração facilitada em posição vertical. 
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37. São doenças sexualmente transmissíveis: 

 

a) Aids, Cancro mole, Condiloma acuminado ou HPV, Gonorreia e Clamídia, Herpes, 

Linfogranuloma venéreo, Sífilis, Hipertensão, Doença Inflamatória Pélvica (DIP), 

Vaginose Bacteriana, Corrimento Vaginal, Pedículos Pubiana. 

b) Aids, Cancro mole, Condiloma acuminado ou HPV, Gonorreia e Clamídia, Herpes, 

Linfogranuloma venéreo, Sífilis, Tricomoníase, Doença Inflamatória Pélvica (DIP), 

Diabetes Mellitus, Corrimento Vaginal, Pediculose Pubiana. 

c) Aids, Cancro mole, Condiloma acuminado ou  HPV, Gonorreia e Clamídia, Herpes, 

fibromialgia, Sífilis, Tricomoníase, Doença Inflamatória Pélvica (DIP), Vaginose 

Bacteriana, Corrimento Vaginal, Pediculose Pubiana. 

d) Aids, Cancro mole, Condiloma acuminado ou  HPV, Gonorreia e Clamídia, 

Herpes, Linfogranuloma venéreo, Sífilis, Tricomoníase, Doença Inflamatória 

Pélvica (DIP), Vaginose Bacteriana, Corrimento Vaginal, Pediculose Pubiana. 

 

38. Uma determinada solução endovenosa de 100 ml precisa ser infundida em 45 

minutos. O número de gotas por minuto deverá ser de: 

a) 10 gotas  b) 20 gotas  c)30 gotas  d) 40 gotas 

 

39. A alternativa que indica a constituição das duas camadas distintas da pele, de fora 

para dentro, é: 

 

a) Epitélio, derme.   b) Epiderme e inderme. 

c) Epiderme e derme.  d) Derme, epiderme.   
 

40. Heparina é um medicamento ultilizado no tratamento e profilaxia das afecções 

tromboembólicas de qualquer etiologia e localização. Foram prescritos 2.500 UI de 

heparina via subcutânea de 12/12 horas. Porém, na farmácia só tem frasco/ampola com 

25.000 UI/5ml. Quantos mililitros (ml) desta solução devemos administrar? 

a) 1 ml  b) 25 ml c) 0,25 ml  d) 0,5 ml 
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ENFERMEIRO AUDITOR 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 
Leia o texto I e responda às perguntas. 

 

Texto I 

           Prezada senhorita, 

 

           Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, 

estabelecido à Rua da Praia, número 632, dar por encerrados nossos entendimentos de 

noivado. Como passei a ser o contabilista-chefe dos Armazéns Penalva, conceituada 

firma desta praça, não me restará, em face dos novos e pesados encargos, tempo útil 

para os deveres conjugais.  

           Outrossim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, como 

vinha fazendo desde que me formei em contabilidade em 17 de maio de 1932, em 

solenidade presidida pelo Exmo Sr. Presidente do Estado e outras autoridades civis e 

militares, bem assim como representantes da Associação dos Varejistas e da Sociedade 

Cultural e Recreativa José de Alencar.  

          Sem mais, creia-me de V. S. patrício e admirador, 

Sabugosa de Castro 

(José Cândido de Carvalho) 

 

1. Em relação ao gênero do texto I, é CORRETO afirmar: 

 

a) O gênero em que o texto foi tecido corresponde idealmente ao conteúdo expresso, 

tendo em vista a gravidade do tema. 

b) O gênero mais coerente para o texto lançaria mão de uma linguagem menos 

burocrática. 

c) O gênero carta comercial é útil para veicular as informações presentes neste texto. 

d) O texto carece de informações mais precisas, o que não é constante num gênero 

como a carta. 

 

2. No trecho “Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que 

foi conversado com seu ilustre progenitor” (linha 3), a adequação/inadequação do 

gênero ao propósito do texto provoca, talvez não intencionalmente, um efeito como 

os abaixo elencados, EXCETO: 

 

a) De ironia, já que o autor tem a honra de comunicar o fim do noivado com a senhorita. 

b)De incoerência, já que o propósito da carta e o formato da sua introdução não 

produzem uma linearidade temática. 

c) De aparente satisfação por parte do emissor, já que provavelmente não amava a 

senhorita, destinatário da carta. 
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d)De cortesia, visto que é educado utilizar essa formatação em cartas, não 

importando o conteúdo veiculado. 

 

Leia o texto II e responda às questões 3 e 4. 

 

Texto II 

Soldado cria poema para registrar ocorrência de entrega de arma em MG  

Ele se inspirou com a história de um pai que queria tirar o filho do crime. 

Polícia Militar disse que ele feriu norma e deve ser ouvido por uma comissão. 

Pedro Triginelli 

 

Um Policial Militar encontrou um jeito diferente de preencher um Boletim de 

Ocorrência (BO) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele criou 

um poema para descrever a história de um pai que tentava tirar o filho do mundo do 

crime, sem entregá-lo à polícia. O G1 teve acesso ao BO nesta quarta-feira (2). 

No dia 28 de dezembro, um pai contou à polícia que o filho guardava uma arma em 

casa. Ele explicou que não queria vê-lo preso e, por isso, queria deixar a espingarda em 

um local determinado. 

No local combinado, os militares encontraram a arma. Depois disso, o policial 

responsável pela ocorrência escreveu os versos. Em um dos trechos, ele pede que o 

delegado aceite o boletim escrito de forma diferente: 

 

Em memória daquele velho da distante joazeiro 

Que entregou tão bela arma 

Sem querer glória ou dinheiro 

Fiz esse relato em verso. 

Ao doutor delegado peço 

Que o receba, por derradeiro. 

 

Em outra parte do poema, o soldado diz que o pai deve estar em paz com a consciência: 

 

Recolhemos a tal arma 

sem força ou resistência 

O velho cumpriu o trato 

Sem gastar uma insistência 

O velho nunca mais vi 

Deve estar por aí 

Em paz com a consciência. 

 

A assessoria de imprensa da PM informou que o militar vai ser ouvido por uma 

comissão. Caso seja constatado que ele feriu alguma norma, o soldado pode ser punido. 

Ainda segundo a assessoria, ele não respeitou uma norma institucional de técnica de 

redação de documentos militares. 

Fonte: www.g1.globo.com 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO - 27/04/2014 

3 
 

3. Sobre o texto, é VERDADEIRO afirmar: 

 

a) Temos um texto com características jornalísticas contendo um texto com 

características poéticas. 

b) Temos um texto publicitário. 

c) Temos um texto com características publicitárias contendo um texto com 

características injuntivas. 

d) Temos um texto jornalístico. 

 

4. Marque a opção em que se encontram textos COM CARACTERÍSTICAS 

SEMELHANTES às de um B.O (boletim de ocorrência), não importando o gênero 

que as encerra:  
 

III- 
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IV-  

 

 

a) Apenas II e III  b)III e IV  c)III  d)II e IV 

 

5. Na questão acima, o Texto IV traz a palavra “pena” utilizada com um efeito de 

sentido denominado: 

a) Ambiguidade b)Paronimia  c)Sinonímia  d)Hipérbole 

 

6. O adjetivo correspondente ao sentido prático de “pena” no cartaz do texto IV é: 

 

a)Penalizado  b)Apenado  c)Penificado  d)Penado.  

 

7. NULA 

  

8. Leia a tirinha a seguir e aponte a afirmativa que NÃO pode ser inferida do texto e 

da imagem.   

 

a) Os pacientes estavam esperando havia muito tempo. 

b) Os pacientes estão em sofrimento. 

c) A profissional de saúde fala “sorteado” porque não há atendimento para todos. 

d) A profissional de saúde atende mal os pacientes. 
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9. Uma expressão que poderia ser utilizada para bloquear o sentido humorístico da 

tirinha seria, em vez de “o sorteado para o atendimento”: 

a) O próximo paciente.      b)O candidato.      c)O eleito.           d)A prioridade. 

 

10. Em “O sorteado para atendimento”, a expressão “para atendimento” constitui, 

sintaticamente, um: 

a) Sujeito simples   b)Complemento nominal  

c)   Predicativo do sujeito  d)Adjunto adnominal 

11. De acordo com as frases: “Alguns filósofos sabem fazer poesias” e “Nenhum 

escritor sabe fazer poesias” é necessariamente verdade que: 

a)Alguns filósofos não são escritores.    b)Alguns filósofos são escritores. 

c)Nenhum filósofo é escritor.    d)Todos os escritores são filósofos 

 

12. A alternativa que melhor representa a proposição “Se chover amanhã de manhã, 

então não irei à praia” é: 

a) ~ (A ↔ B)   b)A → B  c)A ↔ B  d)A ^ B 

13. “ Todos os alunos jogam  futebol”. “Nenhum jogador de futebol gosta de vôlei”.  

Logo, é CORRETO afirmar que: 

a)Todo jogador de futebol é aluno. 

b)Há pelo menos 1 jogador de vôlei que joga futebol. 

c)Todos os alunos que jogam futebol joga vôlei, mas não gosta.  

d) Nenhum aluno gosta de vôlei. 

 

14. A frase “De quantas maneiras distintas 4 pessoas podem sentar-se em uma mesa 

quadrada?” está relacionada com: 

a)Arranjos     b)Combinação   

c)Permutações com repetições  d)Permutação circular 

 

15. Uma urna contém 15 bolas enumeradas de 1 a 15. A probabilidade de se retirar “um 

número primo” e “três números ímpares seguidos sem reposição”, ambos em tempos 

diferentes é de respectivamente: 

a)46% e 8/65  b)40% e 8/65  c)40% e 3/41         d)42% e 7/65 

16. “No fim de janeiro de 2014, as empresas responsáveis pela ampliação do Canal do 

Panamá, paralisaram os trabalhos por causa de uma disputa com o governo panamenho 

para rever os valores do contrato.” Revista Exame edição 1060, ano 48, N
o
 4 de 05/03/14. 

Acerca do Canal do Panamá, assinale a alternativa CORRETA: 

a) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Atlântico. 

b) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Índico. 

c) O canal do Panamá liga o Oceano Indico ao Atlântico.  

d) O canal do Panamá liga o Oceano Atlântico à Oceania. 
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17.  “Tudo começou em novembro de 2013, quando o então presidente ucraniano, 

Viktor Yanukovich, decidiu abandonar um acordo de livre comércio com a União 

Europeia para se alinhar à Rússia, país que dominou a Ucrânia por gerações quando 

esta fazia parte da União Soviética.” São alguns dos países que compõem a União 

Europeia:  

 

a) Grécia e Califórnia.  b)Alemanha e França. 

c) Hungria e África do Sul.  d) Portugal e México. 

 

18. Ainda sobre a crise na Ucrânia, assinale a opção que aponta algumas das 

“vantagens” oferecidas pela Rússia no acordo entre esses países. 

 

a) Ajuda financeira e incentivo no incremento da Educação e Saúde da Ucrânia. 

b) Livre Comércio e acolhida dos imigrantes ucranianos na Rússia. 

c) Ajuda financeira e zona de livre comércio. 

d) Descontos no preço do gás produzido pela Ucrânia. 

 

19.  Atualmente, a população indígena no Brasil soma 896,9 mil (menos de 1% da 

população), de 305 etnias, com línguas e costumes diferentes, o que faz do Brasil o país 

com a maior diversidade cultural do mundo. Os dados são do Censo 2010. No entanto, 

os índios ainda têm frágeis direitos aos seus territórios. Em 2014, duas propostas que 

visam alterar o direito do uso da terra pelos índios voltam ao debate no Congresso, são 

elas: 

 

a) PEC 215 e o PLP 227. 

b) Decreto municipal de Brasília e PEC 215. 

c) Lei Orgânica de Brasília e o PLP 227. 

d) Decreto municipal de Brasília e Lei Orgânica de Brasília. 

 

20.  No dia 27 de Fevereiro os brasileiros comemoraram os 20 anos do Plano Real. 

Após 6 tentativas em 8 anos de acabar com a hiperinflação que deveria ser desacelerada. 

DEU CERTO. Entre os criadores do Real, temos: 

a) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha e Pérsio Arida. 

b) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Fernando Henrique 

Cardoso. 

c) André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Pérsio Arida. 

d) Fernando Henrique Cardoso, Edmar Bacha, André Lara Resende e Pedro Malan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/federacao-russa-russia-pais-da-asia-e-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/ucrania-pais-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/comunismo-do-socialismo-romantico-a-extinta-uniao-sovietica.htm
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
21. As Conferências de Saúde instituídas pela lei n. 8.142-1990 possibilitam a 

participação da comunidade na condução do SUS, valorizando os direitos do cidadão. 

Sobre as Conferências de Saúde, é CORRETO afirmar:  

 

a) Controlam a execução da politica de saúde 

b) São convocadas a cada 2 anos pelo Conselho de Saúde 

c) São responsáveis pela fiscalização dos gastos do SUS 

d) Propõem as diretrizes para a formulação da politica da saúde 

   

22. A legislação brasileira define a participação da iniciativa privada na assistência a 

saúde e: 

 

a) Permite a comercialização de órgãos e tecidos para fins de transplante. 

b) Permite a participação complementar de instituições privadas no SUS, tendo as 

filantrópicas e as sem fins lucrativos prioridade na participação. 

c) Permite a participação de empresas estrangeiras na assistência a saúde do país. 

d) Faculta a participação de recursos públicos para subvenções as instituições com fins 

lucrativos. 

 

23. A lei 8080-1990 NÃO inclui no campo de atuação do SUS: 

 

a) A participação na formulação da politica e na execução de ações de combate a 

fome e distribuição de renda. 

b) A colaboração na proteção do meio ambiente. 

c) A vigilância nutricional e orientação alimentar. 

d) A coordenação da formação de recursos humanos na área da saúde. 

 

24.  A saúde é um direito de todos e um dever do Estado desenvolvido mediante uma 

politica social e econômica que vise acima de tudo às ações e serviços para sua: 

 

a) Regionalização, centralização e recuperação. 

b) Promoção, proteção e recuperação. 

c) Centralização, prevenção e promoção. 

d) Promoção e recuperação. 

 

25. A Vigilância Sanitária consiste em um conjunto de ações: 

 

a) Capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde e de intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente. 

b) Destinadas a desenvolver ações de fiscalização do meio ambiente, sobretudo em 

regiões afetadas por grandes calamidades. 
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c) Programadas para avaliar e controlar o valor nutricional dos alimentos 

hortigranjeiros. 

d) Destinadas à detecção de determinadas doenças que afetam as comunidades da 

periferia urbana. 

 

26. É CORRETO afirmar que a assistência á saúde é livre: 

a) Ao capital estrangeiro irrestritamente. 

b) A participação de instituições privadas com fins lucrativos. 

c) A assistência privada nos casos de calamidade pública. 

d) À iniciativa privada. 

27.  A lei 10.507 de 10 de setembro de 2002 cria a profissão de Agente Comunitário de 

Saúde. São atribuições dos agentes comunitários de saúde, EXCETO: 

a) Desenvolver ações de reabilitação objetivando a independência do usuário. 

b) Estimular a organização da comunidade. 

c) Desenvolver atividades de educação em saúde individual e coletiva. 

d) Realizar visitas domiciliares, reuniões de grupos ou outras ações básicas de saúde. 

 

28. A direção nacional do SUS cabe, EXCLUSIVAMENTE: 

a) A execução e implementação das politicas relativas às condições dos ambientes de 

trabalho. 

b) Formulação, avaliação e apoio das politicas de alimentação e nutrição. 

c) Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros. 

d) Acompanhar e divulgar os indicadores de saúde no âmbito da unidade federada. 

 

29. Os municípios para desenvolverem em conjunto ações e serviços que lhes 

correspondam, poderão utilizar: 

 

a) Portaria municipal.     b) Convênios.   

c) Consórcios administrativos.   d) Contratos. 

 

30. NÃO devemos considera como atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS): 

a) Convênios entre postos de saúde. 

b) Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebida. 

c) Vigilância nutricional e orientação alimentar. 

d) Avaliação de impactos que as tecnologias provocam á saúde. 

 

31. Para se definir e descrever a prática de enfermagem faz-se necessário: 

 

a) Implantar protocolos clínicos para direcionar as ações de enfermagem – POP 

b) Implantar instruções normativas assistenciais e gerenciais – IT. 

c) Padronizar uma linguagem específica da profissão – SAE. 
d) Implantar e cumprir a Resolução COFEN 293/89 – CIPE/CIPESC. 
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32. Assinale a afirmativa INCORRETA: 

 

a) Auditoria médica é uma atividade reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina 

como área de atuação médica e regulamentada através da Resolução nº 1614/01. 

b) Tem como objetivo maior a obtenção da qualidade das ações e serviços prestados no 

campo da saúde. 

c) É vedado aos dirigentes e servidores dos órgãos que compõem o Sistema 

Nacional de Auditoria serem proprietários, dirigentes, acionistas ou sócios 

quotistas de entidades que prestem serviços de saúde no âmbito do Sistema Único 

de Saúde, exceto em casos previstos em lei, como em entidades filantrópicas. 
d) Caracteriza-se por atividades de verificação analítica e operativa, consistindo no 

exame sistemático e independente de uma atividade, elemento ou sistema, para 

determinar se as ações de saúde e seus resultados estão de acordo com as disposições 

planejadas e com as normas e legislações vigentes. 

 

33. _______________ são todas as informações colhidas durante a realização de uma 

auditoria. 

 

a) Evidencias.  b) Fatos. c) Conhecimento Teórico.  d)Suspeitas. 

 

34. Sobre as finalidades da auditoria, assinale a sequência CORRETA: 

 

I - Aferir a preservação dos padrões estabelecidos e proceder ao levantamento de dados 

que permitam ao SNA conhecer a qualidade, a quantidade, os custos e os gastos da 

atenção à saúde. 

II- Avaliar a qualidade, a propriedade e a efetividade dos serviços de saúde prestados à 

população, visando a melhoria progressiva da assistência à saúde. 

III- Produzir informações para subsidiar o planejamento das ações que contribuam para 

o aperfeiçoamento do SUS e para a satisfação do usuário. 

 

a) I e II estão Corretos   

b) b) I e III estão corretos 

c) II e III estão corretos   

d) I, II e III estão corretos 

 

35. É objeto do exame de auditoria, EXCETO: 

 

a)A aplicação dos recursos transferidos pelo Ministério da Saúde à entidades públicas, 

filantrópicas e privadas. 

b) A gestão e execução dos planos e programas de saúde do MS que envolvam 

recursos públicos observando os seguintes aspectos: organização; cobertura 

assistencial; perfil epidemiológico; quadro nosológico; 

resolubilidade/resolutividade; eficiência, eficácia, efetividade e qualidade da 

assistência prestada à saúde; adequação dos recursos repassados e a sua aplicação 

financeira. 

c) Os contratos firmados pelo Ministério da Saúde com as Secretarias Estadual e 

Municipal e destas com a rede complementar, para a prestação de serviços no Sistema 

de Informações Ambulatoriais - SIA / Sistema de Informações Hospitalares - SIH - 

SUS, execução de obras e fornecimento de materiais. 

d) A prestação de serviços de saúde na área ambulatorial e hospitalar. 
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36. Associe a 2ª coluna de acordo com a 1ª. 

 

I- Auditoria Regular ou Ordinária  II - Auditoria Especial ou Extraordinária 

 

(      ) Aqui se incluem os exames realizados por peritos especializados em determinadas 

áreas de atuação profissional, designados por autoridade competente, com emissão de 

laudo pericial.  

(     ) Objetiva à análise e verificação de todas as fases específicas de uma atividade, 

ação ou serviço. 

(     ) realizada para atender a apuração das denúncias, indícios de irregularidades, por 

determinação do Ministro de Estado da Saúde, outras autoridades ou para verificação de 

atividade específica. 

(      ) Visa a avaliação e o exame de fatos em área determinados. 

 

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

 

 

37. A suspensão dos recursos oriundos do PAB pelo Ministério da Saúde ocorrerá 

quando: 

 

a) houver alimentação irregular dos bancos de dados nacionais de informação por 

municípios e Distrito Federal. 

b) houver alimentação regular do banco de dados do SISVAN por municípios e Distrito 

Federal. 

c) d) houver unidade de saúde cadastrada por municípios e Distrito Federal como 

referência para a população registrada pelo ACS. 

d) houver alimentação regular dos bancos de dados nacionais de informação por 

municípios e Distrito Federal. 

 

38. Os valores dos recursos financeiros a serem destinados pelo Ministério da Saúde 

para o incentivo à reforma de cada UBS respeitarão os seguintes parâmetros: 

 

a) valor mínimo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e o valor máximo de R$ 

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para UBS com metragem de 153,24 m² 

(cento e cinquenta e três metros quadrados e vinte e quatro centímetros 

quadrados) até 293,28 m² (duzentos e noventa e três metros quadrados e vinte e 

oito centímetros quadrados). 

b) valor mínimo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e o valor máximo de R$ 350.000,00 

(trezentos e cinquenta mil reais) para UBS com metragem superior a 393,28 m² 

(trezentos  e noventa e três metros quadrados e vinte e oito centímetros quadrados). 

c) valor mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e o valor máximo de R$ 100.000,00 

(cento mil reais) para UBS com metragem de 153,24 m² (cento e cinquenta e três metros 

quadrados e vinte e quatro centímetros quadrados) até 293,28 m² (duzentos e noventa e 

três metros quadrados e vinte e oito centímetros quadrados). 

d) valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o valor máximo de R$ 150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais) para UBS com metragem superior a 493,28 m² 

(quatrocentos  e noventa e três metros quadrados e vinte e oito centímetros quadrados). 
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39. Os recursos do Orçamento da Seguridade Social alocados no Fundo Nacional de 

Saúde, serão repassados a Estados, Municípios e Distrito federal independentemente de 

convênio ou instrumento congênere. Sobre estes, assinale a alternativa ERRADA: 

 

a) A transferência é condicionada à existência do Fundo de saúde e à apresentação do 

Plano de Saúde, no qual deverá conter a contrapartida dos recursos no Orçamento do 

estado, Município ou distrito Federal. 

b) É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos 

planos de saúde. 

c) A transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos 

de saúde só poderá ser realizada em situações emergenciais ou de calamidade pública na 

área de saúde. 

d) A transferência não é condicionada à existência do Fundo de saúde mas sim, à 

apresentação do Plano de Saúde, no qual deverá conter a contrapartida dos 

recursos no Orçamento do estado, Município ou distrito Federal. 

 

40. O _________ é o sistema de faturamento apresentado ao SUS por meio magnético 

que transcreve os dados referentes à internação para pagamento dos procedimentos 

médico hospitalares: 

 

a) SAI.   b) SIH.  c) AIH.  d) SNAS. 

 

41. Na auditoria da assistência ambulatorial, o ________________________ é o  

documento utilizado pelo enfermeiro auditor para avaliar a compatibilidade entre a 

capacidade operacional e a programação físico-orçamentária da unidade, o nível de 

hierarquia e os serviços prestados. 

 

a) Relatório de Frequência de Procedimentos. 

b) Sistema de Informação de Atenção Ambulatorial. 

c) Relatório de Acompanhamento da Programação Físico-Orçamentária. 

d) Situação Cadastral da Unidade. 

 

42. Um enfermeiro auditor, quando verificava a prestação dos serviços de saúde, 

observou situação imprópria/irregular, como procedimentos cobrados diferentes dos 

tratamentos realizados. Neste caso, ele deve sugerir a glosa do tipo: 

 

a) total.  b) intermitente.  c) parcial. d) administrativa. 

 

43. Sobre as atividades do Enfermeiro Auditor, marque a VERDADEIRA: 

 

a) O enfermeiro auditor, segundo a autonomia legal, conferida pela Lei e Decretos que 

tratam do exercício profissional de enfermagem, para exercer sua função, depende da 

presença de outros profissionais. 

b) O enfermeiro auditor, para executar suas funções de auditoria, tem que pedir a 

permissão do superior para ter o acesso ao prontuário do paciente e toda documentação 

que se fizer necessária. 

c) A competência do enfermeiro, na função de auditor, abrange todos os níveis em 

que há a presença da atuação de profissionais de enfermagem. 

d) O enfermeiro auditor poderá interferir nos registros do prontuário do paciente com a 

finalidade de coibir qualquer prejuízo relativo à assistência de enfermagem. 
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38 
44. A __________________ é a atividade realizada sobre um produto final numa fase 

determinada de um processo ou projeto, visando detectar falhas ou desvios. 

 

a) Inspeção  b) supervisão     c)Avaliação  d)consultoria   

 

45. O planejamento estratégico municipal é um tipo de planejamento que leva em 

consideração: 

 

a) possíveis cenários futuros   b) cenários do tempo presente 

c) um único cenário futuro                          d) cenários passados 

 

 

46. Com base na organização do cuidado de uma equipe de Saúde da Família a partir 

dos problemas identificados, marque a alternativa ERRADA: 

 

a) A organização do cuidado deve levar em consideração a realidade local. 

b) A gerência do cuidado prestado pela equipe de Saúde da Família envolve todos os 

membros da equipe. 

c) O caminho para a realização de um trabalho em equipe passa por um processo de 

intermediação e construção coletiva. 

d) O caminho para a realização de um trabalho em equipe não passa por um 

processo de intermediação e sim, de construção coletiva. 

 

47. Os sistemas de informação são utilizados em saúde por permitirem a captação, 

processamento e difusão dos dados. Sobre o assunto, faca a correspondência. 

 

I- SIM  II- SINASC  III - SINAN 

 

(      ) Ocorrência de óbitos 

(      ) dados sobre nascidos vivos  

(      ) notificação de doenças. 

 

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

 

48. Todas as alternativas abaixo se configuram como principais objetivos do processo 

de programação pactuada e integrada, EXCETO: 

 

a) Definir que os limites financeiros para a assistência da atenção básica, de média 

e alta complexidade, para cada município, serão compostos por parcela destinada 

à assistência da própria população e às referências recebidas de outros municípios. 

b) Contribuir para a organização das redes regionalizadas e hierarquizadas de serviços 

de saúde. 

c) Possibilitar a visualização da parcela dos recursos federais, estaduais e municipais, 

destinados ao custeio de ações de assistência à saúde. 

d) Fornecer subsídios para os processos de regulação do acesso aos serviços de saúde. 
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49. Analise as assertivas: 

 

I - Cobrança de parto ou cesariana, com assistência ao recém-nato, cuja sala de parto 

não esteja de acordo com a PT MS/SAS n.º 96, de 6/1994. – GLOSA PARCIAL 

II- Atos profissionais realizados simultaneamente no mesmo hospital ou em hospitais 

diferentes pelo mesmo profissional. – GLOSA TOTAL 

III- Cobrança da primeira consulta do pediatra na AIH, quando a unidade não possuir 

esse profissional em seu corpo clínico, ou ausência da ficha de atendimento específica 

(1.º exame). – GLOSA TOTAL 

 

a) A alternativa I esta errada 

b) as alternativas II e III estão corretas 

c) as alternativas I e III estão corretas 

d) as alternativas I e II estão corretas 

 

50. A glosa administrativa é aplicada quando o enfermeiro auditor de serviços de saúde 

detecta: 

 

a) conformidades na relação de consumo entre a operadora e o profissional da saúde. 

b) não conformidade na apresentação dos valores referentes aos serviços 

prestados. 

c) falta de interação entre o prestador de serviço e o plano de saúde. 

d) cobrança de procedimentos como medicamentos. 
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ENFERMEIRO PSF 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 
Leia o texto I e responda às perguntas. 

 

Texto I 

           Prezada senhorita, 

 

           Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, 

estabelecido à Rua da Praia, número 632, dar por encerrados nossos entendimentos de 

noivado. Como passei a ser o contabilista-chefe dos Armazéns Penalva, conceituada 

firma desta praça, não me restará, em face dos novos e pesados encargos, tempo útil 

para os deveres conjugais.  

           Outrossim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, como 

vinha fazendo desde que me formei em contabilidade em 17 de maio de 1932, em 

solenidade presidida pelo Exmo Sr. Presidente do Estado e outras autoridades civis e 

militares, bem assim como representantes da Associação dos Varejistas e da Sociedade 

Cultural e Recreativa José de Alencar.  

          Sem mais, creia-me de V. S. patrício e admirador, 

Sabugosa de Castro 

(José Cândido de Carvalho) 

 

1. Em relação ao gênero do texto I, é CORRETO afirmar: 

a) O gênero em que o texto foi tecido corresponde idealmente ao conteúdo expresso, 

tendo em vista a gravidade do tema. 

b) O gênero mais coerente para o texto lançaria mão de uma linguagem menos 

burocrática. 

c) O gênero carta comercial é útil para veicular as informações presentes neste texto. 

d) O texto carece de informações mais precisas, o que não é constante num gênero 

como a carta. 

 

2. No trecho “Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que 

foi conversado com seu ilustre progenitor” (linha 3), a adequação/inadequação do 

gênero ao propósito do texto provoca, talvez não intencionalmente, um efeito como 

os abaixo elencados, EXCETO: 

a) De ironia, já que o autor tem a honra de comunicar o fim do noivado com a senhorita. 

b)De incoerência, já que o propósito da carta e o formato da sua introdução não 

produzem uma linearidade temática. 

c) De aparente satisfação por parte do emissor, já que provavelmente não amava a 

senhorita, destinatário da carta. 

d)De cortesia, visto que é educado utilizar essa formatação em cartas, não 

importando o conteúdo veiculado. 
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Leia o texto II e responda às questões 3 e 4. 

 

Texto II 

 

Soldado cria poema para registrar ocorrência de entrega de arma em MG  

Ele se inspirou com a história de um pai que queria tirar o filho do crime. 

Polícia Militar disse que ele feriu norma e deve ser ouvido por uma comissão. 

Pedro Triginelli 

 

Um Policial Militar encontrou um jeito diferente de preencher um Boletim de 

Ocorrência (BO) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele criou 

um poema para descrever a história de um pai que tentava tirar o filho do mundo do 

crime, sem entregá-lo à polícia. O G1 teve acesso ao BO nesta quarta-feira (2). 

No dia 28 de dezembro, um pai contou à polícia que o filho guardava uma arma em 

casa. Ele explicou que não queria vê-lo preso e, por isso, queria deixar a espingarda em 

um local determinado. 

No local combinado, os militares encontraram a arma. Depois disso, o policial 

responsável pela ocorrência escreveu os versos. Em um dos trechos, ele pede que o 

delegado aceite o boletim escrito de forma diferente: 

 

 

Em memória daquele velho da distante joazeiro 

Que entregou tão bela arma 

Sem querer glória ou dinheiro 

Fiz esse relato em verso. 

Ao doutor delegado peço 

Que o receba, por derradeiro. 

 

Em outra parte do poema, o soldado diz que o pai deve estar em paz com a consciência: 

 

Recolhemos a tal arma 

sem força ou resistência 

O velho cumpriu o trato 

Sem gastar uma insistência 

O velho nunca mais vi 

Deve estar por aí 

Em paz com a consciência. 

 

A assessoria de imprensa da PM informou que o militar vai ser ouvido por uma 

comissão. Caso seja constatado que ele feriu alguma norma, o soldado pode ser punido. 

Ainda segundo a assessoria, ele não respeitou uma norma institucional de técnica de 

redação de documentos militares. 

Fonte: www.g1.globo.com 

http://www.g1.globo.com/
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3. Sobre o texto, é VERDADEIRO afirmar: 

 

a) Temos um texto com características jornalísticas contendo um texto com 

características poéticas. 

b) Temos um texto publicitário. 

c) Temos um texto com características publicitárias contendo um texto com 

características injuntivas. 

d) Temos um texto jornalístico. 

 

4. Marque a opção em que se encontram textos COM CARACTERÍSTICAS 

SEMELHANTES às de um B.O (boletim de ocorrência), não importando o gênero 

que as encerra:  

 

 

III- 
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IV-  

 

 

a) Apenas II e III  b)III e IV  c)III  d)II e IV 

 

5. Na questão acima, o Texto IV traz a palavra “pena” utilizada com um efeito de 

sentido denominado: 

a) Ambiguidade b)Paronímia  c)Sinonímia  d)Hipérbole 

 

6. O adjetivo correspondente ao sentido prático de “pena” no cartaz do texto IV é: 

 

a)Penalizado  b)Apenado  c)Penificado  d)Penado.  

 

7. NULA 

 

8. Leia a tirinha a seguir e aponte a afirmativa que NÃO pode ser inferida do texto e 

da imagem.   

 
 

a) Os pacientes estavam esperando havia muito tempo. 

b) Os pacientes estão em sofrimento. 
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c) A profissional de saúde fala “sorteado” porque não há atendimento para todos. 

d) A profissional de saúde atende mal os pacientes. 

 

9. Uma expressão que poderia ser utilizada para bloquear o sentido humorístico da 

tirinha seria, em vez de “o sorteado para o atendimento”: 

 

a) O próximo paciente.      b)O candidato.      c)O eleito.           d)A prioridade. 

 

10. Em “O sorteado para atendimento”, a expressão “para atendimento” constitui, 

sintaticamente, um: 

a) Sujeito simples   b)Complemento nominal  

c)   Predicativo do sujeito  d)Adjunto adnominal 

11. De acordo com as frases: “Alguns filósofos sabem fazer poesias” e “Nenhum 

escritor sabe fazer poesias” é necessariamente verdade que: 

a)Alguns filósofos não são escritores.    b)Alguns filósofos são escritores. 

c)Nenhum filósofo é escritor.    d)Todos os escritores são filósofos 

 

12. A alternativa que melhor representa a proposição “Se chover amanhã de manhã, 

então não irei à praia” é: 

a)~ (A ↔ B)   b)A → B  c)A ↔ B  d)A ^ B 

13. “ Todos os alunos jogam  futebol”. “Nenhum jogador de futebol gosta de vôlei”.  

Logo, é CORRETO afirmar que: 

a)Todo jogador de futebol é aluno. 

b)Há pelo menos 1 jogador de vôlei que joga futebol. 

c)Todos os alunos que jogam futebol joga vôlei, mas não gosta.  

d) Nenhum aluno gosta de vôlei. 

 

14. A frase “De quantas maneiras distintas 4 pessoas podem sentar-se em uma mesa 

quadrada?” está relacionada com: 

a)Arranjos     b)Combinação   

c)Permutações com repetições  d)Permutação circular 

 

15. Uma urna contém 15 bolas enumeradas de 1 a 15. A probabilidade de se retirar “um 

número primo” e “três números ímpares seguidos sem reposição”, ambos em tempos 

diferentes é de respectivamente: 

a)46% e 8/65  b)40% e 8/65  c)40% e 3/41         d)42% e 7/65 

16. “No fim de janeiro de 2014, as empresas responsáveis pela ampliação do Canal do 

Panamá, paralisaram os trabalhos por causa de uma disputa com o governo panamenho 

para rever os valores do contrato.” Revista Exame edição 1060, ano 48, N
o
 4 de 05/03/14. 

Acerca do Canal do Panamá, assinale a alternativa CORRETA: 
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a) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Atlântico. 

b) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Índico. 

c) O canal do Panamá liga o Oceano Indico ao Atlântico.  

d) O canal do Panamá liga o Oceano Atlântico à Oceania. 

 

17.  “Tudo começou em novembro de 2013, quando o então presidente ucraniano, 

Viktor Yanukovich, decidiu abandonar um acordo de livre comércio com a União 

Europeia para se alinhar à Rússia, país que dominou a Ucrânia por gerações quando 

esta fazia parte da União Soviética.” São alguns dos países que compõem a União 

Europeia:  

 

a) Grécia e Califórnia.  b)Alemanha e França. 

c) Hungria e África do Sul.  d) Portugal e México. 

 

18. Ainda sobre a crise na Ucrânia, assinale a opção que aponta algumas das 

“vantagens” oferecidas pela Rússia no acordo entre esses países. 

 

a) Ajuda financeira e incentivo no incremento da Educação e Saúde da Ucrânia. 

b) Livre Comércio e acolhida dos imigrantes ucranianos na Rússia. 

c) Ajuda financeira e zona de livre comércio. 

d) Descontos no preço do gás produzido pela Ucrânia. 

 

19.  Atualmente, a população indígena no Brasil soma 896,9 mil (menos de 1% da 

população), de 305 etnias, com línguas e costumes diferentes, o que faz do Brasil o país 

com a maior diversidade cultural do mundo. Os dados são do Censo 2010. No entanto, 

os índios ainda têm frágeis direitos aos seus territórios. Em 2014, duas propostas que 

visam alterar o direito do uso da terra pelos índios voltam ao debate no Congresso, são 

elas: 

 

a) PEC 215 e o PLP 227. 

b) Decreto municipal de Brasília e PEC 215. 

c) Lei Orgânica de Brasília e o PLP 227. 

d) Decreto municipal de Brasília e Lei Orgânica de Brasília. 

 

20.  No dia 27 de Fevereiro os brasileiros comemoraram os 20 anos do Plano Real. 

Após 6 tentativas em 8 anos de acabar com a hiperinflação que deveria ser desacelerada. 

DEU CERTO. Entre os criadores  do Real, temos: 

a) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha e Pérsio Arida. 

b) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Fernando Henrique 

Cardoso. 

c) André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Pérsio Arida. 

d) Fernando Henrique Cardoso, Edmar Bacha, André Lara Resende e Pedro Malan. 

 

 

 

 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/federacao-russa-russia-pais-da-asia-e-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/ucrania-pais-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/comunismo-do-socialismo-romantico-a-extinta-uniao-sovietica.htm
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
21. As Conferências de Saúde instituídas pela lei n. 8.142-1990 possibilitam a 

participação da comunidade na condução do SUS, valorizando os direitos do cidadão. 

Sobre as Conferências de Saúde, é CORRETO afirmar:  

a) Controlam a execução da politica de saúde. 

b) São convocadas a cada 2 anos pelo Conselho de Saúde. 

c) São responsáveis pela fiscalização dos gastos do SUS. 

d) Propõem as diretrizes para a formulação da politica da saúde. 

 

22. A legislação brasileira define a participação da iniciativa privada na assistência a 

saúde e: 

a) Permite a comercialização de órgãos e tecidos para fins de transplante. 

b) Permite a participação complementar de instituições privadas no SUS, tendo as 

filantrópicas e as sem fins lucrativos prioridade na participação. 

c) Permite a participação de empresas estrangeiras na assistência à saúde do país. 

d) Faculta a participação de recursos públicos para subvenções as instituições com fins 

lucrativos. 

 

23. A lei 8080-1990 NÃO inclui no campo de atuação do SUS: 

a) A participação na formulação da politica e na execução de ações de combate a 

fome e distribuição de renda. 

b) A colaboração na proteção do meio ambiente. 

c) A vigilância nutricional e orientação alimentar. 

d) A coordenação da formação de recursos humanos na área da saúde. 

 

24.  A saúde é um direito de todos e um dever do Estado desenvolvido mediante uma 

politica social e econômica que vise acima de tudo às ações e serviços para sua: 

a) Regionalização, centralização e recuperação. 

b) Promoção, proteção e recuperação. 

c) Centralização, prevenção e  promoção. 

d) Promoção e recuperação. 

 

25. A Vigilância Sanitária consiste em um conjunto de ações: 

a) Capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde e de intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente. 

b) Destinadas a desenvolver ações de fiscalização do meio ambiente, sobretudo em 

regiões afetadas por grandes calamidades. 

c) Programadas para avaliar e controlar o valor nutricional dos alimentos 

hortigranjeiros. 

d) Destinadas à detecção de determinadas doenças que afetam as comunidades da 

periferia urbana. 
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26. É CORRETO afirmar que a assistência á saúde é livre: 

a) Ao capital estrangeiro irrestritamente.. 

b) A participação de instituições privadas com fins lucrativos. 

c) A assistência privada nos casos de calamidade pública. 

d) À iniciativa privada. 

27.  A lei 10.507 de 10 de setembro de 2002 cria a profissão de Agente Comunitário de 

Saúde. São atribuições dos agentes comunitários de saúde, EXCETO: 

a) Desenvolver ações de reabilitação objetivando a independência do usuário. 

b) Estimular a organização da comunidade. 

c) Desenvolver atividades de educação em saúde individual e coletiva. 

d) Realizar visitas domiciliares, reuniões de grupos ou outras ações básicas de saúde. 

 

28. A direção nacional do SUS cabe, EXCLUSIVAMENTE: 

a) A execução e implementação das politicas relativas às condições dos ambientes de 

trabalho. 

b) Formulação, avaliação e apoio das politicas de alimentação e nutrição. 

c) Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros. 

d) Acompanhar e divulgar os indicadores de saúde no âmbito da unidade federada. 

 

29. Os municípios para desenvolverem em conjunto ações e serviços que lhes 

correspondam, poderão utilizar: 

 

a) Portaria municipal.    b) Convênios.   

c) Consórcios administrativos.   d) Contratos. 

 

30. NÃO devemos considera como atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS): 

a) Convênios entre postos de saúde. 

b) Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebida. 

c) Vigilância nutricional e orientação alimentar. 

d) Avaliação de impactos que as tecnologias provocam á saúde. 

 

31. Para se definir e descrever a prática de enfermagem faz-se necessário: 

 

a) Implantar protocolos clínicos para direcionar as ações de enfermagem – POP 

b) Implantar instruções normativas assistenciais e gerenciais – IT. 

c) Padronizar uma linguagem específica da profissão – SAE. 
d) Implantar e cumprir a Resolução Cofen 293/89 – CIPE/CIPESC. 

 

32. O ___________________ caracteriza-se por cefaléia intensa de inicio abrupto 

 

a) AVC extradural.    b)AVC isquêmico.   c)AVC hipervolêmico.  d) AVC 

hemorrágico. 

 

33. No tocante a presença de edemas, podemos AFIRMAR: 
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a)Edema limitado aos membros inferiores, porém na presença de hipertensão ou 

ganho de peso aumentado e/ou proteinúria + (urina I) - Orientar repouso em 

decúbito lateral esquerdo. 

b) Edema generalizado (face, tronco e membros), ou que já se manifesta ao acordar 

acompanhado ou não de hipertensão ou aumento súbito de peso - Deve ser avaliada pelo 

médico da unidade e encaminhada para serviço de médio risco. 

c) Edema unilateral de MMII, com dor e/ou sinais flogísticos - Suspeita de processos 

trombóticos (tromboflebites, TVP). Deve ser avaliada pelo médico da unidade e 

encaminhada para serviço de baixo risco. 

d) todas as alternativas estão corretas. 

 

34. Uma Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) possui profissionais que 

deverão executar as seguintes tarefas, EXCETO:  

a) Colaborar no treinamento de todos os profissionais da saúde no que se refere à 

promoção e controle das infecções hospitalares.  

b) Conhecer as principais infecções hospitalares detectadas no serviço e definir se a 

ocorrência destes episódios de infecção está dentro de parâmetros aceitáveis. Isto 

significa conhecer a literatura mundial sobre o assunto e saber reconhecer as taxas 

aceitáveis de infecção hospitalar para cada tipo de serviço.  

c) Elaborar normas de padronização para que os procedimentos realizados na 

instituição sigam uma técnica asséptica (sem a penetração de microrganismos), 

diminuindo o risco de o paciente adquirir infecção.  

d) Realizar controle da prescrição de antibióticos, evitando que os mesmos sejam 

utilizados de maneira descontrolada no hospital.  

 

35. Via parenteral é a administração de drogas ou nutrientes pelas vias intradérmica 

(ID), subcutânea (SC), intramuscular (IM), intravenosa (IV) ou endovenosa (EV). 

Marque a opção que não considera desvantagem para aplicação de medicamentos por 

esta via: 

a) Devido ao rompimento da pele, pode ocorrer o risco de adquirir infecção.  

b) Dor, geralmente causada pela picada da agulha ou pela irritação da droga.  

c) Em casos de engano pode provocar lesão considerável.  

d) Maior precisão em determinar a dose desejada.  

 

36- São considerados distúrbios da motilidade esofagiana as condições patológicas que 

acarretam disfagia ou dificuldade para deglutição sem associação com obstrução da luz 

esofagiana ou a compressão extrínseca. Considerando os distúrbios do esôfago e 

estômago, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. 

1 - Esofagite (      ) Espasmos difusos dos músculos esofagianos devido à perda 

do peristaltismo geralmente observado na velhice. 

2 - Hérnia de 

hiato 

(      ) Processo inflamatório causado pelo refluxo gastroesofágico, 

ingestão de ácidos ou outro corrosivo. 

3 - Odinofagia (      ) Ausência ou insuficiência da peristalse do esôfago resultando 

em falha do esfíncter esofagiano em relaxamento para permitir a 
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passagem do alimento para o estômago. 

4 - Acalasia (      ) Passagem de uma porção do estômago para a cavidade 

torácica através do diafragma. 

5 - Presbiesôfago (      ) Deglutição dolorosa. 

 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo: 

a)2, 4, 1, 5, 3 b)3, 1, 5, 4, 2  c)4, 2, 3, 5, 1  d)5, 1, 4, 2, 3 

 

37. A violência doméstica contra a criança refere-se a uma gama de situações que 

envolvem a criança, desde a negligência até os maus tratos de ordem física e de abuso 

sexual. Analise as questões abaixo e marque a opção CORRETA: 

a) Antes de realizar os exames físicos da criança e/ou adolescente vítimas de abuso 

sexual ou outros maus-tratos, deve ser providenciada higiene corporal para 

promover melhor conforto. 

b) É incomum a associação entre violência física e abuso sexual de crianças e 

adolescentes. 

c) Em adolescentes, a mudança constante do humor e a rebeldia com os pais são 

sintomas característicos de abuso sexual. 

d) Em crianças pequenas, a convivência da mãe com o indivíduo abusador é causa 

de dificuldade de identificação da situação de abuso. 

 

38. A puberdade é um período em que ocorrem mudanças biológicas e fisiológicas. É 

neste período que o corpo desenvolve-se fisica e mentalmente tornando-se maduro e o 

adolescente fica capacitado para gerar filhos. Com relação à maturação sexual em 

meninas, o aparecimento de brotos mamários é um evento conhecido como: 

 

a)Adrenarca.           b)Genarca.  c)Menarca.  d)Telarca. 

 

39. O uso de drogas é um fenômeno bastante antigo na história da humanidade e 

constitui um grave problema de saúde pública, com sérias consequências pessoais e 

sociais no futuro dos jovens e de toda a sociedade. Em relação ao uso de drogas, entre 

crianças e adolescentes, marque a opção INCORRETA: 

 

a) Entre os fatores que desencadeiam o uso de drogas pelos adolescentes, os mais 

importantes são as emoções e os sentimentos associados a intenso sofrimento 

psíquico, como depressão, culpa, ansiedade exagerada e baixa auto-estima. 

b) Os inalantes, como a cola de sapateiro, solventes de tinta, esmalte, benzina e 

lança-perfume incluem ampla gama de substâncias absorvidas pelo fígado. As 

mortes durante intoxicações são comuns, podendo acontecer por asfixia ou 

arritmias cardíacas. 

c) Os prejuízos provocados pelas drogas podem ser agudos (durante a intoxicação ou 

"overdose") ou crônicos, produzindo alterações mais duradouras e até irreversíveis. 

d) O uso de drogas por adolescentes traz riscos adicionais aos que ocorrem com 

adultos em função de sua vulnerabilidade. 
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40. O climatério não é uma doença e sim uma fase natural da vida da mulher e muitas 

passam por ela sem queixas ou necessidade de medicamentos. Com relação à 

menopausa/climatério, leia as afirmativas abaixo e marque a opção CORRETA: 

a) Considera-se menopausa a mulher cujo último período menstrual foi identificado 

após 2 anos de amenorréia. 

b) Mulheres pós-menopausa não são totalmente deficientes de estrogênio. 

c) Ocorre em média aos 50 anos dependendo da idade da menarca, paridade e uso de 

anovulatório. 

d) O tabagismo pode antecipar sua ocorrência em 5 anos. 

 

41. A reforma psiquiátrica pretende modificar o sistema de tratamento clínico da doença 

mental, eliminando gradualmente a internação como forma de exclusão social. Em 

relação à reforma da atenção à Saúde Mental é INCORRETO afirmar: 

a) As Políticas Públicas de Saúde Mental devem discutir e atualizar todos os meios de 

acesso da população às informações, estudar as demandas at´ravés de critérios 

epidemiológicos visando melhorias nos serviços principalmente para os usuários 

facilitando o processo de inclusão e inserção social na comunidade. 

b) Ao longo da história da assistência psiquiátrica no Brasil tem predominado a 

assistência individual, sem levar em consideração as implicações do empenho 

afetivo e do cuidado dos familiares no decorrer do tratamento da pessoa doente. 

c) Em relação ao hospitalocentrismo, na perspectiva da Reforma Psiquiátrica a lógica 

é de assistência extra-hospitalar e interdisciplinar presidida pelo pressuposto de 

alcance da cidadania plena da pessoa que sofre de doença mental. 

d) Na nova lógica assistencial, a internação psiquiátrica deve ser adotada toda vez 

que a pessoa esteja em uma crise tal que represente risco para si próprio e 

para os que convivem com ela. 

 

42. Nas sondagens vesicais de demora, com o sistema de drenagem fechado, deve-se 

observar algumas regras para diminuição do risco de infecção do trato urinário: Quanto 

aos cuidados com sonda vesical de demora, marque a opção INCORRETA. 

a) A troca do sistema deve ser realizado a cada sete dias na mulher e a cada 15 dias no 

homem e ou na vigência de sinais inflamatórios.. 

b) Fazer limpeza completa duas vezes ao dia ao redor do meato uretral. 

c) Fixar bem a sonda para evitar perdas de urina. 

d) Manter a bolsa coletora abaixo do nível vesical e não deixar que ela fique muito 

cheia. 

 

43. Que conceito epidemiológico define um problema espacialmente localizado, 

temporalmente limitado, habitualmente presente entre os membros de uma população e 

cujo nível de incidência se situe sistematicamente nos limites de uma faixa que foi 

previamente convencionada para uma população e época determinada? 

 

a)Caso alóctone. b)Caso autóctone. c)Conglomerado de casos. d)Endemia. 

44. Pela Resolução RDC Nº 306 ANVISA os Resíduos dos Serviços de Saúde são 

classificados da seguinte forma. Sobre a classificação dos resíduos dos serviços de 

saúde, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Interna%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Exclus%C3%A3o_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Epidemiologia
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1. GRUPO A 

 

 

2. GRUPO B 

 

 

3. GRUPO C 

 

 

4. GRUPO D 

 

 

5. GRUPO E 

(       ) Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde 

pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade e toxicidade. 

(       ) Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde 

ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. 

(   ) Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas 

características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de 

infecção. 

(       ) Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: Lâminas de barbear, 

agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas 

diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas; lâminas e 

lamínulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de 

coleta sanguínea) e outros similares. 

(   ) Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham 

radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção especificados nas 

normas do CNEN e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo: 

a)1, 2, 3, 5, 4    b)2, 4, 1, 5, 3 c)3, 1, 5, 4, 2  d)4, 2, 3, 5, 1 

 

45. Doença de Alzheimer (DA), é uma doença cerebral degenerativa primária, de 

etiologia pouco conhecida, com aspectos neuropatológicos e neuroquímicos 

característicos. A pessoa portadora desta doença apresenta muitas dificuldades para 

viver uma vida normal devido às muitas alterações que ocorrem em seu cérebro. Isso 

afeta também a dinâmica familiar. O profissional de enfermagem tem papel importante 

na educação em saúde da pessoa com a doença e sua família, tanto no esclarecimento 

como no preparo de cuidadores familiares. As indicações abaixo dizem respeito a 

aspectos que devem ser abordados nesse processo. Marque a alternativa CORRETA. 

 

a) A higiene e o vestuário não serão afetados, considerando que a progressão dos 

sintomas é lenta; assim o paciente poderá continuar realizando atividades rotineiras. 

b) Cuidar para não deixar transparecer que se trata de uma doença grave, para não 

gerar muita ansiedade nos familiares, uma vez que os sintomas mais incapacitantes 

para o doente poderão surgir somente em torno de quinze anos após o início da 

doença. 

c) Em estágio avançado, a pessoa possui memória remota e recente, mas fica 

debilitado fisicamente, sendo necessário auxílio em todos os aspectos do dia-a-dia. 

d) O ambiente de uma pessoa portadora de Alzheimer deverá ser modificado; 

objetos e mobiliários que obstruam sua passagem deverão ser retirados para 

evitar acidentes. 

 

46. Administração de medicamentos é um dos deveres de maior responsabilidade da 

equipe de enfermagem.  Requer conhecimentos de farmacologia e terapêutica médica no 

que diz respeito a ação, dose, efeitos colaterais, métodos e precauções na administração 

de drogas. Com base no texto, marque V ou F conforme a afirmação seja Verdadeira ou 

Falsa: 

(      ) Algumas complicações são comuns às vias de acesso de medicamentos injetáveis 

e incluem sobrecarga de fluido, choque, toxidade medicamentosa e anafilaxia. 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO - 27/04/2014 

13 
 

(     ) As injeções por via subcutânea intradérmica geralmente são mais utilizadas nos 

casos de vacinas, testes alérgicos e insulinoterapia. 

(     ) Fatores psicológicos podem aumentar consideravelmente o desconforto do 

paciente ao receber uma medicação, como tonturas e desmaios; após a aplicação de 

injeções intramusculares, este acidente é comum e ocorre em pessoas muito ansiosas ou 

amedrontadas com a expectativa da dor. 

(     ) Nas injeções intradérmicas para administração de vacinas é indicado antisséptico 

com álcool. 

(    ) O procedimento técnico como injeções parenterais são obtidos por prática 

diligente. Para obter resultados apropriados, a prática precisa estar baseada 

simplesmente na execução repetida de uma técnica. 

 

Marque a sequência CORRETA de cima para baixo: 

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

 

47. Sobre as características gerais das doenças imunopreveníveis, constantes do 

Programa Nacional de Imunização, assinale a opção CORRETA. 

a) A poliomielite é uma doença infecto-contagiosa viral aguda, que se multiplica no 

tubo digestivo e cuja transmissão ocorre somente pelo contato direto de pessoa para 

pessoa. 

b) A coqueluche é uma doença infecciosa, cujo único reservatório é o homem, e a 

transmissão ocorre apenas de pessoa à pessoa, por meio de secreções nasofaríngeas. 

c) A difteria é uma doença infecciosa grave, causada por uma bactéria que se localiza 

nas vias aéreas superiores, altamente transmissível mediante contato direto com o 

exsudato exclusivamente anaeróbico, não-contagiosa. 

d) O sarampo é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral, grave, 

transmissível e extremamente contagiosa e a doença geralmente confere 

imunidade. 

 

48. A terapia tópica de feridas agudas e crônicas avançou a partir da década de 80 com a 

realização de pesquisas e o surgimento de novos produtos que favorecem a cicatrização. 

Com relação às coberturas usadas no tratamento de feridas, é CORRETO afirmar: 

a) A papaína é uma enzima proteolítica de origem vegetal utilizada para favorecer a 

exudação e oxigenação da ferida. 

b) A pasta de hidrocolóide é um curativo primário e interativo. Pode ser utilizado em 

feridas com tecido necrótico seco ou com grande quantidade de exsudação, pois 

forma um gel que mantém o meio úmido favorável à cicatrização e ao 

desbridamento. 

c) O alginato de cálcio é um curativo primário, interativo, derivado de algas 

marinhas; é absorvente e hemostático, podendo ser indicado para feridas com 

moderada a grande exsudação, bem como para feridas sangrentas. 

d) O carvão ativado é bioativo, secundário e desodorizante. Pode ser usado 

preferencialmente em feridas fétidas com pouca exsudação e com crosta. 

 

49. Nos casos de ingestão de substâncias venenosas, a lavagem gástrica é um 

procedimento muito adotado para esvaziamento do estômago. Durante a lavagem 

gástrica, o paciente deve ser posicionado em: 

a) Decúbito lateral direito com pernas estendidas para favorecer o fluxo sanguíneo. 

b) Decúbito lateral esquerdo para diminuir a passagem de líquido no duodeno. 

c) Decúbito lateral esquerdo para garantir a homeostase. 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO - 27/04/2014 

14 
 

d) Decúbito ventral para garantir a regurgitação. 

 

50. A assistência em situações de emergência e urgência se caracterizam pela 

necessidade de um paciente ser atendido em um curtíssimo espaço de tempo. Quando é 

dispensada assistência a um paciente em situação de emergência, muitas decisões 

importantes precisam ser tomadas. No tratamento de emergência, vários princípios são 

aplicáveis, EXCETO: 

a) Avaliar e restaurar o débito cardíaco. 

b) Controlar a hemorragia e suas consequências. 

c) Iniciar a monitorização de ECG, se necessário. 

d) Manter uma via aérea pérvia e proporcionar ventilação adequada. 
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ASSISTENTE SOCIAL 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 
Leia o texto I e responda às perguntas. 

 

Texto I 

           Prezada senhorita, 

 

           Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, 

estabelecido à Rua da Praia, número 632, dar por encerrados nossos entendimentos de 

noivado. Como passei a ser o contabilista-chefe dos Armazéns Penalva, conceituada 

firma desta praça, não me restará, em face dos novos e pesados encargos, tempo útil 

para os deveres conjugais.  

           Outrossim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, como 

vinha fazendo desde que me formei em contabilidade em 17 de maio de 1932, em 

solenidade presidida pelo Exmo Sr. Presidente do Estado e outras autoridades civis e 

militares, bem assim como representantes da Associação dos Varejistas e da Sociedade 

Cultural e Recreativa José de Alencar.  

          Sem mais, creia-me de V. S. patrício e admirador, 

Sabugosa de Castro 

(José Cândido de Carvalho) 

 

1. Em relação ao gênero do texto I, é CORRETO afirmar: 

a) O gênero em que o texto foi tecido corresponde idealmente ao conteúdo expresso, 

tendo em vista a gravidade do tema. 

b) O gênero mais coerente para o texto lançaria mão de uma linguagem menos 

burocrática. 

c) O gênero carta comercial é útil para veicular as informações presentes neste texto. 

d) O texto carece de informações mais precisas, o que não é constante num gênero 

como a carta. 

 

2. No trecho “Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que 

foi conversado com seu ilustre progenitor” (linha 3), a adequação/inadequação do 

gênero ao propósito do texto provoca, talvez não intencionalmente, um efeito como 

os abaixo elencados, EXCETO: 

a) De ironia, já que o autor tem a honra de comunicar o fim do noivado com a senhorita. 

b)De incoerência, já que o propósito da carta e o formato da sua introdução não 

produzem uma linearidade temática. 

c) De aparente satisfação por parte do emissor, já que provavelmente não amava a 

senhorita, destinatário da carta. 

d)De cortesia, visto que é educado utilizar essa formatação em cartas, não 

importando o conteúdo veiculado. 
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Leia o texto II e responda às questões 3 e 4. 

 

Texto II 

 

Soldado cria poema para registrar ocorrência de entrega de arma em MG  

Ele se inspirou com a história de um pai que queria tirar o filho do crime. 

Polícia Militar disse que ele feriu norma e deve ser ouvido por uma comissão. 

Pedro Triginelli 

 

Um Policial Militar encontrou um jeito diferente de preencher um Boletim de 

Ocorrência (BO) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele criou 

um poema para descrever a história de um pai que tentava tirar o filho do mundo do 

crime, sem entregá-lo à polícia. O G1 teve acesso ao BO nesta quarta-feira (2). 

No dia 28 de dezembro, um pai contou à polícia que o filho guardava uma arma em 

casa. Ele explicou que não queria vê-lo preso e, por isso, queria deixar a espingarda em 

um local determinado. 

No local combinado, os militares encontraram a arma. Depois disso, o policial 

responsável pela ocorrência escreveu os versos. Em um dos trechos, ele pede que o 

delegado aceite o boletim escrito de forma diferente: 

 

 

Em memória daquele velho da distante joazeiro 

Que entregou tão bela arma 

Sem querer glória ou dinheiro 

Fiz esse relato em verso. 

Ao doutor delegado peço 

Que o receba, por derradeiro. 

 

Em outra parte do poema, o soldado diz que o pai deve estar em paz com a consciência: 

 

Recolhemos a tal arma 

sem força ou resistência 

O velho cumpriu o trato 

Sem gastar uma insistência 

O velho nunca mais vi 

Deve estar por aí 

Em paz com a consciência. 

 

A assessoria de imprensa da PM informou que o militar vai ser ouvido por uma 

comissão. Caso seja constatado que ele feriu alguma norma, o soldado pode ser punido. 

Ainda segundo a assessoria, ele não respeitou uma norma institucional de técnica de 

redação de documentos militares. 

Fonte: www.g1.globo.com 

http://www.g1.globo.com/
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3. Sobre o texto, é VERDADEIRO afirmar: 

 

a) Temos um texto com características jornalísticas contendo um texto com 

características poéticas. 

b) Temos um texto publicitário. 

c) Temos um texto com características publicitárias contendo um texto com 

características injuntivas. 

d) Temos um texto jornalístico. 

 

4. Marque a opção em que se encontram textos COM CARACTERÍSTICAS 

SEMELHANTES às de um B.O (boletim de ocorrência), não importando o gênero 

que as encerra:  

 

 

III- 
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IV-  

 

 

a) Apenas II e III  b)III e IV  c)III  d)II e IV 

 

5. Na questão acima, o Texto IV traz a palavra “pena” utilizada com um efeito de 

sentido denominado: 

a) Ambiguidade b)Paronímia  c)Sinonímia  d)Hipérbole 

 

6. O adjetivo correspondente ao sentido prático de “pena” no cartaz do texto IV é: 

 

a)Penalizado  b)Apenado  c)Penificado  d)Penado.  

 

7. NULA 

 

8. Leia a tirinha a seguir e aponte a afirmativa que NÃO pode ser inferida do texto e 

da imagem.   

 
 

a) Os pacientes estavam esperando havia muito tempo. 

b) Os pacientes estão em sofrimento. 

c) A profissional de saúde fala “sorteado” porque não há atendimento para todos. 

d) A profissional de saúde atende mal os pacientes. 
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9. Uma expressão que poderia ser utilizada para bloquear o sentido humorístico da 

tirinha seria, em vez de “o sorteado para o atendimento”: 

 

a) O próximo paciente.      b)O candidato.      c)O eleito.           d)A prioridade. 

 

10. Em “O sorteado para atendimento”, a expressão “para atendimento” constitui, 

sintaticamente, um: 

a) Sujeito simples   b)Complemento nominal  

c)   Predicativo do sujeito  d)Adjunto adnominal 

11. De acordo com as frases: “Alguns filósofos sabem fazer poesias” e “Nenhum 

escritor sabe fazer poesias” é necessariamente verdade que: 

a)Alguns filósofos não são escritores.    b)Alguns filósofos são escritores. 

c)Nenhum filósofo é escritor.    d)Todos os escritores são filósofos 

 

12. A alternativa que melhor representa a proposição “Se chover amanhã de manhã, 

então não irei à praia” é: 

a)~ (A ↔ B)   b)A → B  c)A ↔ B  d)A ^ B 

13. “ Todos os alunos jogam  futebol”. “Nenhum jogador de futebol gosta de vôlei”.  

Logo, é CORRETO afirmar que: 

a)Todo jogador de futebol é aluno. 

b)Há pelo menos 1 jogador de vôlei que joga futebol. 

c)Todos os alunos que jogam futebol joga vôlei, mas não gosta.  

d) Nenhum aluno gosta de vôlei. 

 

14. A frase “De quantas maneiras distintas 4 pessoas podem sentar-se em uma mesa 

quadrada?” está relacionada com: 

a)Arranjos     b)Combinação   

c)Permutações com repetições  d)Permutação circular 

 

15. Uma urna contém 15 bolas enumeradas de 1 a 15. A probabilidade de se retirar “um 

número primo” e “três números ímpares seguidos sem reposição”, ambos em tempos 

diferentes é de respectivamente: 

a)46% e 8/65  b)40% e 8/65  c)40% e 3/41         d)42% e 7/65 

16. “No fim de janeiro de 2014, as empresas responsáveis pela ampliação do Canal do 

Panamá, paralisaram os trabalhos por causa de uma disputa com o governo panamenho 

para rever os valores do contrato.” Revista Exame edição 1060, ano 48, N
o
 4 de 05/03/14. 

Acerca do Canal do Panamá, assinale a alternativa CORRETA: 

a) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Atlântico. 

b) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Índico. 

c) O canal do Panamá liga o Oceano Indico ao Atlântico.  

d) O canal do Panamá liga o Oceano Atlântico à Oceania. 
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17.  “Tudo começou em novembro de 2013, quando o então presidente ucraniano, 

Viktor Yanukovich, decidiu abandonar um acordo de livre comércio com a União 

Europeia para se alinhar à Rússia, país que dominou a Ucrânia por gerações quando 

esta fazia parte da União Soviética.” São alguns dos países que compõem a União 

Europeia:  

 

a) Grécia e Califórnia.  b)Alemanha e França. 

c) Hungria e África do Sul.  d) Portugal e México. 

 

18. Ainda sobre a crise na Ucrânia, assinale a opção que aponta algumas das 

“vantagens” oferecidas pela Rússia no acordo entre esses países. 

 

a) Ajuda financeira e incentivo no incremento da Educação e Saúde da Ucrânia. 

b) Livre Comércio e acolhida dos imigrantes ucranianos na Rússia. 

c) Ajuda financeira e zona de livre comércio. 

d) Descontos no preço do gás produzido pela Ucrânia. 

 

19.  Atualmente, a população indígena no Brasil soma 896,9 mil (menos de 1% da 

população), de 305 etnias, com línguas e costumes diferentes, o que faz do Brasil o país 

com a maior diversidade cultural do mundo. Os dados são do Censo 2010. No entanto, 

os índios ainda têm frágeis direitos aos seus territórios. Em 2014, duas propostas que 

visam alterar o direito do uso da terra pelos índios voltam ao debate no Congresso, são 

elas: 

 

a) PEC 215 e o PLP 227. 

b) Decreto municipal de Brasília e PEC 215. 

c) Lei Orgânica de Brasília e o PLP 227. 

d) Decreto municipal de Brasília e Lei Orgânica de Brasília. 

 

20.  No dia 27 de Fevereiro os brasileiros comemoraram os 20 anos do Plano Real. 

Após 6 tentativas em 8 anos de acabar com a hiperinflação que deveria ser desacelerada. 

DEU CERTO. Entre os criadores  do Real, temos: 

a) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha e Pérsio Arida. 

b) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Fernando Henrique 

Cardoso. 

c) André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Pérsio Arida. 

d) Fernando Henrique Cardoso, Edmar Bacha, André Lara Resende e Pedro Malan. 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. As Conferências de Saúde instituídas pela lei n. 8.142-1990 possibilitam a 

participação da comunidade na condução do SUS, valorizando os direitos do cidadão. 

Sobre as Conferências de Saúde, é CORRETO afirmar:  

a) Controlam a execução da politica de saúde 

b) São convocadas a cada 2 anos pelo Conselho de Saúde 

c) São responsáveis pela fiscalização dos gastos do SUS 

d) Propõem as diretrizes para a formulação da politica da saúde 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/uniao-europeia-bloco-politico-e-economico-reune-27-paises.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/federacao-russa-russia-pais-da-asia-e-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/ucrania-pais-da-europa.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/comunismo-do-socialismo-romantico-a-extinta-uniao-sovietica.htm
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22. A legislação brasileira define a participação da iniciativa privada na assistência a 

saúde e: 

a) Permite a comercialização de órgãos e tecidos para fins de transplante. 

b) Permite a participação complementar de instituições privadas no SUS, tendo as 

filantrópicas e as sem fins lucrativos prioridade na participação. 

c) Permite a participação de empresas estrangeiras na assistência a saúde do país. 

d) Faculta a participação de recursos públicos para subvenções as instituições com fins 

lucrativos. 

 

23. A lei 8080-1990 NÃO inclui no campo de atuação do SUS: 

a) A participação na formulação da politica e na execução de ações de combate a 

fome e distribuição de renda. 

b) A colaboração na proteção do meio ambiente. 

c) A vigilância nutricional e orientação alimentar. 

d) A coordenação da formação de recursos humanos na área da saúde. 

 

24.  A saúde é um direito de todos e um dever do Estado desenvolvido mediante uma 

politica social e econômica que vise acima de tudo às ações e serviços para sua: 

a) Regionalização, centralização e recuperação. 

b) Promoção, proteção e recuperação. 

c) Centralização, prevenção e promoção. 

d) Promoção e recuperação. 

 

25. A Vigilância Sanitária consiste em um conjunto de ações: 

a) Capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde e de intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente. 

b) Destinadas a desenvolver ações de fiscalização do meio ambiente, sobretudo em 

regiões afetadas por grandes calamidades. 

c) Programadas para avaliar e controlar o valor nutricional dos alimentos 

hortigranjeiros. 

d) Destinadas à detecção de determinadas doenças que afetam as comunidades da 

periferia urbana. 

 

26. É CORRETO afirmar que a assistência á saúde é livre: 

a) Ao capital estrangeiro irrestritamente. 

b) A participação de instituições privadas com fins lucrativos. 

c) A assistência privada nos casos de calamidade pública. 

d) À iniciativa privada. 

27.  A lei 10.507 de 10 de setembro de 2002 cria a profissão de Agente Comunitário de 

Saúde. São atribuições dos agentes comunitários de saúde, EXCETO: 

a) Desenvolver ações de reabilitação objetivando a independência do usuário. 

b) Estimular a organização da comunidade. 
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c) Desenvolver atividades de educação em saúde individual e coletiva. 

d) Realizar visitas domiciliares, reuniões de grupos ou outras ações básicas de saúde. 

 

28. A direção nacional do SUS cabe, EXCLUSIVAMENTE: 

a) A execução e implementação das politicas relativas às condições dos ambientes de 

trabalho. 

b) Formulação, avaliação e apoio das politicas de alimentação e nutrição. 

c) Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros. 

d) Acompanhar e divulgar os indicadores de saúde no âmbito da unidade federada. 

 

29. Os municípios para desenvolverem em conjunto ações e serviços que lhes 

correspondam, poderão utilizar: 

 

a) Portaria municipal.    b) Convênios.   

c) Consórcios administrativos.   d) Contratos. 

 

30. NÃO devemos considera como atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS): 

a) Convênios entre postos de saúde. 

b) Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebida. 

c) Vigilância nutricional e orientação alimentar. 

d) Avaliação de impactos que as tecnologias provocam á saúde. 

 

31- Com relação à história da profissão o serviço social latino-americano, antes do 

século XX, foi intensamente marcado pela sua: 

 

a)Atuação técnica, profissional. 

b)Luta em favor da desburocratização dos serviços oferecidos nas instituições. 

c)Qualificação técnico-operacional. 

d)Não profissionalização. 

 

32. Ainda com vistas à história do serviço social brasileiro bem como suas matrizes 

operacionais, a metodologia do serviço social tradicional consistia em: 

 

a)Planejamento social, estudos de caso e administração. 

b)Caso, grupo e comunidade. 

c)Planejamento social, administração e desenvolvimento de comunidade. 

d)Estudo, diagnóstico e tratamento. 

 

33. O Serviço Social Brasileiro tem sua história marcada por profundas mudanças pois 

não há como caminhar separadamente dos fatos históricos ocorridos em nosso país, 

principalmente quanto fazemos referência a profissão em questão. Um dos 

acontecimentos marcantes na história do Serviço Social foi o Movimento de 

Reconceituação que produziu profundas transformações teórico-metodológicas. Com 

relação ao assunto em questão, marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas e, em 

seguida, assinale corretamente a sequencia. 

 

(   ) A luta incessante por melhorias na qualidade de vida do usuário marcou este 

movimento. 
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(     )Os visíveis esforços empreendidos na reconstrução do próprio Serviço Social, da 

luta pela criação de um projeto concreto, abrangente e relacionado com as 

características latino-americanas, que se contrapusesse ao tradicionalismo, envolvendo 

critérios teórico-metodológicos e pratico-interventivos. 

(    )A necessidade de tornar a categoria reconhecido por seu viés de profissional liberal 

também caracterizou esse movimento. 

(    ) O movimento de reconceituação prezou por uma busca frenética de um 

reconhecimento profissional que desse à categoria bases metodológicas concretas. 

Houve também um esforço em canalizar as práticas e ações profissionais no contexto 

latino-americano visto que as praticas utilizadas eram importadas dos Estados Unidos. 

 

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

 

34. Marque abaixo a opção que tem entre suas alternativas as principais correntes de 

pensamento teórico-metodológico de apreensão, intervenção e pesquisa que, 

historicamente, influenciou e tem influenciado o Serviço Social. 

 

a)Tomismo, Positivismo, Marxismo.          b)Positivismo, pragmatismo e Marxismo. 

c)Pragmatismo, Positivismo e Marxismo.         d)Positivismo, Fenomenologia e 

Marxismo. 

 

35.“O surgimento da profissão do assistente social é um produto da síntese dos projetos 

político-econômicos que operam no desenvolvimento histórico , onde se reproduz 

material e  ideologicamente a fração de classe hegemônica, quando, no contexto do 

capitalismo na sua idade monopolista, o Estado toma para si a questão social”. 

(MONTAÑO, 2009, 30). No trecho acima fica evidente que o autor faz uma análise do 

surgimento da profissão a partir da perspectiva: 

 

a)Eclética  b)Histórico-crítica   c)Cientificista  d)Pluralista 

 

36. A Seguridade Social, amplamente difundia e compreendida como direito de garantia 

de mínimos de proteção extensivos a todos os cidadãos, esta configurada a partir: 

 

a)Da própria Constituição Federal.    b)Da LOAS. 

c)Do Ministério de Previdência e Assistência Social. d)Das Políticas Públicas. 

 

37. Boschetti (2009) apresenta três elementos que devem estar presentes para que se 

possa verificar a existência de uma política social. A autora, nesta obra, se esforça em 

fornecer aos leitores elementos que os auxiliem na qualificação das políticas públicas, 

quais sejam: 

a)Orçamento, população e legislação. 

b)Diferentemente de como ocorre nas políticas sociais, constituem uma Ordem social 

local, são expressões do poder público e possuem um quadro normativo de ação. 

c) Poder Público, orçamento próprio e legislação. 

d)Constituem uma Ordem social local, são expressões do poder público e possuem 

um quadro normativo de ação. 
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38. Ainda sobre a temática Política Social no Brasil, assinale a alternativa que NÃO 

está CORRETA: 

a)Esteve atrelada a teoria do “engodo”. 

b)Pressupõe a homogeneidade de bem-estar. 

c)Surge no Brasil diretamente ligada aos interesses das classes dominantes. 

d)Pressupõe atualmente ações intersetoriais e interdisciplinares. 

 

39. De acordo com o Código de Ética (1993), das relações com os usuários, é vedado ao 

assistente social: 

a)fornecer à população usuária, quando solicitado, informações concernentes ao 

trabalho desenvolvido pelo Serviço Social e as suas conclusões, resguardado o sigilo 

profissional. 

b)contribuir para a criação de mecanismos que venham desburocratizar a relação com os 

usuários, no sentido de agilizar e melhorar os serviços prestados. 

c)esclarecer aos usuários, ao iniciar o trabalho, sobre os objetivos e a amplitude de sua 

atuação profissional. 

d) bloquear o acesso dos usuários aos serviços oferecidos pelas instituições, através 

de atitudes que venham coagir e/ou desrespeitar aqueles que buscam o 

atendimento de seus direitos. 

 

40. Constituem direitos do assistente social, EXCETO:  

a) dispor de condições de trabalho condignas, seja em entidade pública ou privada, de 

forma a garantir a qualidade do exercício profissional. 

b) ter livre acesso à população usuária. 

c) ter acesso a informações institucionais que se relacionem aos programas e políticas 

sociais e sejam necessárias ao pleno exercício das atribuições profissionais. 

d) integrar comissões interdisciplinares de ética nos locais de trabalho do 

profissional, somente no que se refere à avaliação da conduta profissional. 

 

41. O Sistema Único de Assistência Social pressupõe um novo modelo de gestão que 

possui as seguintes características, EXCETO: 

a)Forma de operacionalização da LOAS, que viabiliza o sistema descentralizado e 

participativo e a regulação unificada, em todo o território nacional. 

b)Nova lógica de organização das ações: por níveis de complexidade, por território, 

não sendo necessário considerar regiões e portes de municípios. 

c)Propõe a articulação entre os três eixos balizadores dessa política pública: a gestão, o 

financiamento e o controle social. 

d)Supõe um pacto federativo, com definição de competências dos entes das esferas de 

governo. 

 

42. SUAS estabelece três funções para a Política de Assistência Social: a Proteção 

Social; a Vigilância Socioassistencial e a Defesa Social e Institucional. Possui ainda um 

sistema articulado e provedor de ações em diferentes níveis de complexidade: a 

Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de média e alta complexidade. 

Apesar do avanço na organização do SUAS muito há que se avançar para que seja 

possível oferecer aos usuários um serviço de qualidade. Muitos são os desafios atuais e, 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO - 27/04/2014 

11 
 

entre as alternativas abaixo você deverá marcar aquela que não identifica um desafio, 

senão vejamos: 

 

a) Institui unidades públicas estatais de referência. 

b)Suprir a lacuna histórica entre o modo de operar e o de financiar a Política de 

Assistência Social e de fazê-lo dentro do formato de um Sistema Único. 

c)Superar o modelo tradicional de operar o financiamento da assistência social marcado 

pela segmentação, por ações não continuadas e pautadas numa série histórica, num 

modelo de repasse de recursos realizado sob a lógica “per capita”, que na maioria das 

vezes não correspondia às necessidades específicas. 

d) Recolocar a centralidade do Estado na garantia da existência de serviços estatais 

como articuladores de serviços socioassistenciais. 

 

43. São diretrizes do SUAS, EXCETO: 

a)Centralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios e comando único das ações em cada esfera de governo;  

b) Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação 

das políticas e no controle das ações em todos os níveis; 

c)Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social 

em cada esfera de governo; 

d) Centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios, serviços, 

programas e projetos. 

 

44. Constituem-se em uma das diretrizes da Política Nacional de Assistência Social para 

o financiamento: 

a) base nos diagnósticos socioterritoriais apontados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística de Informação de Assistência Social que considerem as 

demandas e prioridades que se apresentam de forma específica, de acordo com as 

diversidades e parte de cada região ou território. 

b) atentar para o desenho da Política Estadual, com estreita relação entre gestão e 

financiamento, co-financiamento construído a partir do pacto federativo (co-

responsabilidade entre as esferas de governo), com pisos de proteção para os serviços. 

c)alicerçado no plano estadual, considerando os portes e realidade dos municípios e a 

complexidade dos serviços, pensados de maneira hierarquizada e complementar. 

d)com critérios de partilha de recursos efetuando projeções para a universalização 

da cobertura. 

 

45. Com relação ao serviço de Proteção Social Básica do SUAS, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

a)O serviço de proteção social básica tem por objetivo: Prevenir situações de risco por 

meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e do fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários. (PNAS/2004) 

b)O CRAS pode ser definido como uma unidade pública efetivadora da referência e 

contra-referência do usuário na rede socioassistencial do Sistema Único de Assistência 

Social - SUAS e referência para os serviços das demais políticas públicas. 

c)O público-alvo atendido nessas unidades são: Famílias, seus membros  e 

indivíduos em situação de violência social com vínculos já quebrados. (PNAS/2004) 
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d)O CRAS pode ser entendido como uma unidade pública estatal que presta serviços 

continuados de PSB de assistência social para as famílias, seus membros e indivíduos 

em situação de vulnerabilidade social. 

 

46. O PAIF é o principal programa de Proteção Social Básica, do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS. Promove a oferta de ações e serviços básicos continuados 

para famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social na unidade do CRAS. 

Com relação a esse programa, assinale a alternativa INCORRETA: 

a)O PAIF tem por perspectivas o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários, o direito à Proteção Social Especial e a ampliação da capacidade de 

proteção social e de prevenção de situações de risco no território de abrangência 

do CRAS.  

b)O PAIF é necessariamente ofertado no CRAS. Em áreas com espalhamento ou 

dispersão populacional, por meio do deslocamento de sua equipe.  

c)Criado em 18 de abril de 2004 (Portaria nº 78), pelo MDS, como um aprimoramento 

da proposta do Plano Nacional de Atendimento Integrado à Família, implantado pelo 

MAS em 2003. 

d) Em 19 de maio de 2004 (Decreto 5085), tornou-se “Ação Continuada de Assistência 

Social”, passando a integrar a rede de serviços de ação continuada (Rede SAC), 

financiada pelo Governo Federal. 

 

47. São ações do PAIF, EXCETO: 

a) recepção às famílias, seus membros e indivíduos em situação de vulnerabilidade 

social; oferta de procedimentos profissionais, em defesa dos direitos sociais e humanos 

e relacionados às demandas de proteção social; vigilância social: conhecer as famílias 

referenciadas no território do CRAS, especialmente, as beneficiárias do Benefício de 

Prestação Continuada (BPC) e do Programa Bolsa Família (PBF). 

b) acompanhamento familiar: em visitas domiciliares, grupos de convivência, reflexão e 

serviço socioeducativo para famílias ou seus representantes; dos beneficiários do PBF, 

em especial das famílias que não estejam cumprindo as condicionalidades;  das famílias 

com beneficiários do BPC , em especial aquelas com presença de pessoa com 

deficiência. 

c) produção e divulgação de informações de modo a oferecer referências para as 

famílias e indivíduos sobre os programas, projetos e serviços socioassistenciais do 

SUAS, sobre o Programa Bolsa Família-PBF e o Benefício de Prestação Continuada-

BPC, sobre os órgãos de defesa de direitos e demais serviços públicos, de âmbito local, 

municipal, do Distrito Federal, regional, da área metropolitana e ou da micro-região do 

estado. 

d)Apesar de todo o suporte e acompanhamento oferecido às famílias cadastradas 

nos programas PBF e BPC o PAIF não pode oferecer apoio nas avaliações de 

revisão dos cadastros do PBF e do BPC e benefícios. 

 

48. O _________________________________, ofertado nos Centros de Referência 

Especializado para População _______________, dedicam atenção especial a pessoas 

que __________________________________como espaços de moradia e/ou 

sobrevivência. Tem como finalidade assegurar o atendimento e atividades direcionadas 

para o desenvolvimento de relações sociais e habilidades pessoais, com o intuito de 
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fortalecer vínculos interpessoais ou familiares que oportunizem a construção de novos 

projetos de vida. 

Deve ofertar atendimento voltado à análise das fragilidades dos usuários, 

acompanhamento individual e grupal e encaminhamentos a rede socioassistencial e das 

demais políticas públicas, tendo em vista a inclusão em uma rede de proteção social. 

Marque a opção que completa devidamente as lacunas acima e completa 

satisfatoriamente a frase colocada. 

a)Serviço Especializado para crianças e adolescentes; em situação de exclusão familiar; 

utilizam os centros de convivências. 

b)Serviço especializado para pessoas em situação de rua; em situação de rua; 

utilizam as ruas. 

c)Serviço especializado para pessoas em situação de violência doméstica; em situação 

de violência intra-familiar; utilizam as ruas. 

d)Serviço especializado de proteção à Idosos ; em situação de rua; utilizam as ruas. 

 

49. O Serviço Social tem entre suas atribuições, desenvolver as ações da área de sua 

competência no Programa de Liberdade Assistida, através das dimensões técnico-

metodológica e ético-política, com intuito de assegurar a qualidade no atendimento dos 

usuários. Dentre as ações desenvolvidas, citamos: 

a)Entrevista com o adolescente e família; Visita domiciliar de acompanhamento; 

Realizar encaminhamentos à rede de serviço; Prestar apoio socioassistencial; 

Elaborar relatório e parecer técnico. 

b) Entrevista com o adolescente e família; Visita domiciliar de acompanhamento; 

Realizar encaminhamentos à rede de serviço; Prestação de depoimento mediante 

autoridade judicial sobre usuários acompanhados; Prestar apoio socioassistencial; 

Elaborar relatório e parecer técnico; 

c) Entrevista com o adolescente; Visita domiciliar; Prestar apoio socioassistencial; 

Elaborar relatório e parecer técnico. 

d) Entrevista com o adolescente e família; Visita domiciliar de acompanhamento; 

Realizar encaminhamentos à rede de serviço; Repassar às autoridades judiciais 

informações relevantes quanto a novos atos lesivos à sociedade praticados pelos 

adolescentes em acompanhamento; Prestar apoio socioassistencial; Elaborar relatório e 

parecer técnico. 

 

50. Quanto à avaliação do cumprimento das medidas socioeducativa pode-se dizer que: 

I-A avaliação do cumprimento da medida é realizada por meio da família e da auto-

avaliação do adolescente, além de serem consideradas as posturas relacionais do 

adolescente com: família, escola, profissionalização e comunidade. 

II -A elaboração dos relatórios são realizados em conjunto com a equipe técnica deste 

serviço, sendo facultativa a participação do adolescente e seus responsáveis neste 

processo de construção. 

III- Os dados para a elaboração são coletados nas entrevistas, observações, visitas 

domiciliares e encaminhamentos. 

Marque abaixo a alternativa que contem o(s) iten(s)CORRETO(s): 

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


	10-ENFERMEIRO-CAPS
	11-MÉDICO-CLÍNICO-GERAL
	12-PSICÓLOGO
	13-TERAPEUTA-OCUPACIONAL
	14-EDUCADOR-FÍSICO
	15-FISIOTERAPEUTA
	16-FONOAUDIÓLOGO
	17-NUTRICIONISTA
	18-DENTISTA
	19-PROFESSOR-EDUCAÇÃO-INFANTIL2
	31. Para Vygotsky, o professor é figura essencial do saber por representar um elo intermediário entre o aluno e o conhecimento disponível no ambiente. Isso significa dizer que, na abordagem sociointeracionista, a qualidade do trabalho pedagógico está ...
	Criação de zonas de atuação pedagógica baseada em conhecimentos mais avançados nas séries escolares.
	Capacidade de promoção de avanços no desenvolvimento do aluno com base naquilo que potencialmente ele poderá vir a  saber.
	Aquisição de pré-requisitos para a aprendizagem que demonstrem a prontidão dos alunos.
	Estimulo em  despertar no educando  conceitos difíceis que levem-no  a estudar além daquilo que está nos livros didáticos.
	34. Segundo a visão pedagógica da pesquisadora Maria Montessori, o potencial de aprender está em cada um de nós. O principal legado da italiana foi:
	Afirmar que as crianças trazem dentro de si o potencial criador que permite que elas mesmas conduzam o aprendizado e encontrem um lugar no mundo.

	38. Identifique nos itens abaixo, o nome do cientista suíço que  revolucionou o modo de encarar a educação de crianças ao mostrar que elas não pensam como os adultos e constroem o próprio aprendizado.
	a)Renovada, Libertadora, Libertaria, Crítico-social dos conteúdos.
	b)Renovada, renovada não-direta, libertadora e libertaria.
	c)Tradicional, Renovada, Renovada não-diretiva, Tecnicista.
	d)Tradicional, Tecnicista, Libertadora e libertaria.

	1-ENFERMEIRO
	20-PROFESSOR-EDUCAÇÃO-BÁSICA-I
	21-PROFESSOR-DE-LINGUAGENS-E-CÓDIGOS
	22-PROFESSOR-DE-MATEMÁTICA
	23-PROFESSOR-DE-CIÊNCIAS-HUMANAS
	24-PROFESSOR-DE-CIÊNCIAS-NATURAIS1
	25-PROFESSOR-DE-INGLÊS
	26-PROFESSOR-DE-EDUCAÇÃO-FÍSICA
	27-AGENTE-RURAL
	28-AUXILIAR-DE-BIBLIOTECA
	29-AUXILIAR-DE-LIMPEZA-URBANA
	2-ENFERMEIRO-OBSTETRA
	30-AUXILIAR-DE-SERVIÇOS-GERAIS
	31-ENCANADOR-BOMBEIRO
	32-MAGAREFE
	33-MOTORISTA-D
	34-VETERINÁRIO
	35-ENFERMEIRO-PSF
	3-ATENDENTE-DE-SAÚDE
	4-AUXILIAR-DE-CONSULTÓRIO-ODONTOLÓGICO
	5-AUXILIAR-DE-ENFERMAGEM
	6-ENFERMEIRO-AUDITOR1
	8-ENFERMEIRO-PSF
	9-ASSISTENTE-SOCIAL

